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Jogszabályok 

• Alaptörvény 
• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról  
• 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

• 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól 

• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

• 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 

• BM OKF szabályzók 



2011. évi CXXVIII. törvény  

A katasztrófavédelem NEMZETI ÜGY! 
 
 

 
Minden állampolgárnak, illetve személynek 

joga 
van arra, hogy megismerje a környezetében lévő 

katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési 
szabályokat, továbbá 
joga és kötelessége, 

hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. 



Veszélyhelyzet I. 
A veszélyhelyzet az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott olyan helyzet, 

amelyet különösen a következő események válthatnak ki: 
 

elemi csapások, természeti eredetű veszélyek 
 

• árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig 
észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás 
várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, vagy töltésszakadás 
veszélye fenyeget, 

• belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő 
közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és a veszélyeztetés olyan 
mértékű, hogy a kár megelőzése, az újabb elöntések elhárítása meghaladja 
az erre rendelt szervezetek védekezési lehetőségeit, 

• több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó 
hóesés vagy hófúvás, 

• más szélsőséges időjárás következtében az emberek életét, anyagi javait a 
lakosság alapvető ellátását veszélyeztető helyzet következik be, 

• földtani veszélyforrások. 



Veszélyhelyzet II. 

ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek 
 
 

• a veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő 
tevékenység során a szabadba kerülő anyag az 
emberi életet, egészséget, továbbá a környezetet 
tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti, 

• nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb 
sugárterhelés, amely a biztonságot kedvezőtlenül 
befolyásolja és a lakosság nem tervezett 
sugárterhelését idézi elő. 



Veszélyhelyzet III. 

egyéb eredetű veszélyek 
 
 

• tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy 
járványveszély, valamint állatjárvány, 

• ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni és felszín alatti 
vizek haváriaszerű szennyezése, 

• bármely okból létrejövő olyan mértékű légszennyezettség, 
amely a külön jogszabályban meghatározott riasztási 
küszöbértéket meghaladja, 

• a kritikus infrastruktúrák olyan mértékű működési zavara, 
melynek következtében a lakosság alapvető ellátása több 
napon keresztül, vagy több megyét érintően akadályozott. 



Katasztrófavédelem 
polgári védelmi feladatai 

I. lakosság felkészítése; 
II. pv. szervezetek létrehozása, felkészítése, anyagi készletek biztosítása; 
III. tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás; 
IV. egyéni védőeszközökkel történő ellátás; 
V. védelmi célú építmények fenntartása; 

VI. lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása; 
VII. létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme, KIV; 
VIII. kárterület felderítése, mentés, elsősegélynyújtás; 
IX. települések veszélyeztetettségének felmérése; 
X. veszélyelhárítási tervezés, szervezés; 

XI. közreműködés a kulturális örökség védelmében, a vizek kártételei elleni 
védekezésben, a menekültek elhelyezésében, az ellátásában, a tűzoltásban. 



Polgári védelmi feladatok 
A lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási 

szabályokra  



Polgári védelmi feladatok 
A polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, 

valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítása  



Polgári védelmi feladatok 
Tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás 



Polgári védelmi feladatok 
Egyéni védőeszközökkel történő ellátás 



Polgári védelmi feladatok 
Védelmi célú építmények fenntartása 



Polgári védelmi feladatok 
A lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása  



Polgári védelmi feladatok 
Gondoskodás a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 

(különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, 
állatállomány) és a kritikus infrastruktúrák védelméről  



Polgári védelmi feladatok 
A kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a 

mentesítés és a fertőtlenítés, és az ezekkel összefüggő ideiglenes 
helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos 

halaszthatatlan intézkedések  



Polgári védelmi feladatok 
A települések kockázatértékelésen alapuló 

veszélyeztetettségének felmérése  



Polgári védelmi feladatok 
Veszélyelhárítási tervezés, szervezés  



Polgári védelmi feladatok 
Közreműködés 

 

• a kulturális örökség védett elemeinek védelmében, 
• a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban  
meghatározott feladatainak ellátásában, 
• a menekültek elhelyezésében és ellátásában, 
• a tűzoltásban, 
• és a nemzetközi szerződésekből 
adódó tájékoztatás és kölcsönös 
segítségnyújtás feladatainak 
ellátásában. 



Katasztrófavédelmi szervezet 
Kormány 

Belügyminiszter 

BM OKF 

Katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Katasztrófavédelmi 
kirendeltség 

Tűzoltó- 
parancsnokság 

Katasztrófavédelmi 
őrs 

Katasztrófavédelmi 
iroda 

Megyei (fővárosi) 
védelmi bizottság 

Helyi 
védelmi bizottság 

Polgármester 

Közbiztonsági referens 



Katasztrófavédelmi szervezet 

BM OKF 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Tűzoltóparancsnokság 

Katasztrófavédelmi Örs Katasztrófavédelmi Iroda 

Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek 

Központi szint 

Területi szint 

Helyi szint 



Polgári védelmi kötelezettség 

Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar 
állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi 
feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben 
meghatározottak szerint – polgári védelmi kötelezettség 
írható elő. (Alaptörvény) 



Polgári védelmi kötelezettség 

Személyes kötelezettség  
 
• az emberi élet és  
• a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme 
érdekében. 

Első fokon a polgármester jár el! 



Polgári védelmi kötelezettség 
Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól: 
 
a) a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért 
személy, 
b) a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve, 
c) a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves 
koráig, 
d) a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a 
gyermek 14 éves koráig, 
e) a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza, 
f) aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy 
gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül 
látja el, 
g) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy aki 
egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan. 



Polgári védelmi kötelezettség 
Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól: 
 
A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása 
gyakorlásával teljesíti: 
a) az országgyűlési képviselő, 
b) az európai parlamenti képviselő, 
c) az állami vezető, a vezetői megbízású, valamint feladatköre szerint 
katasztrófavédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott, 
d) a jegyző, 
e) a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, 
f) a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja, 
g) az egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője, 
h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó, 
i) az állami mentőszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója, 
j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó 
egyesület szaktevékenységet végző tagja, 
k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja, 
l) a közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltető személyzete, 
m) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, 
rabbi.. 



Polgári védelmi kötelezettség 

Megjelenési 
kötelezettség 

Polgári védelmi 
szolgálat 

Polgári védelmi 
kötelezettség 

Bejelentési 
kötelezettség 

Adatszolgáltatási 
kötelezettség 



Polgári védelmi kötelezettség 

Megjelenési 
kötelezettség 

Bejelentési 
kötelezettség 

• polgármester határozatban rendeli el; 
• megjelölt helyen és időpontban; 
• kiküldés 8 nappal előtte. 

• szakképzettség megszerzése; 
• foglalkozás gyakorlásának megkezdése; 
• munkahely és lakcím változás. 

15 napon belül 



Polgári védelmi szolgálat 
elrendelése 1. 

• Kormány; 
• Belügyminiszter; 
• megyei (fővárosi) védelmi bizottság elnöke; 
• főpolgármester, polgármester. 



Polgári védelmi szolgálat 
elrendelése 2. 

• munkavégzés alóli felmentés, munkajogi védelem; 
• távolléti díj; 
• ha nem áll munkaviszonyban, a kötelező legkisebb 

munkabér óradíja; 
• költségek az elrendelőt terheli, aki a munkáltatónak téríti 

meg; 
• ruházat, technikai eszköz, létesítmény – a polgári 

védelem nemzetközi megkülönböztető jelével ellátni. 



Polgári védelmi szolgálat 
elrendelése 3. 

rendkívüli állapot 
szükségállapot 
 
katasztrófa megelőzése 
veszélyhelyzet 

időbeni korlát nélkül 
 
 
max. 15 nap 



Adatszolgálat, adatkezelés 
Polgármester, hivatásos katasztrófavédelmi szerv kezelheti: 
 
Az állampolgár személyes adatait  
(családi és utónév, születési családi és utónév, nem, 
születési hely, idő, anyja születési családi és utóneve, 
lakóhely vagy tartózkodási hely, munkahely, szervezeti 
beosztása) 
 
Foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatait 



Adatszolgálat, adatkezelés 
Megyei (fővárosi) védelmi bizottság elnöke, polgármester, 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv kezelheti: 
 
• technikai eszközök azonosítója, műszaki adatai; 
• szolgáltatásra kötelezett megnevezése, székhelye, 

telephelyének címe. 



Adatszolgálat, adatkezelés 
Adatforrások: 
 

• munkáltató, egyéni vállalkozó által teljesített adatszolgáltatás; 
• hadkiegészítő parancsnokság nyilvántartása; 
• személyi adat- és lakcímnyilvántartás; 
• közúti közlekedési nyilvántartó szerv által vezetett 
járműnyilvántartás. 

Adatszolgáltatást 15 napon belül térítésmentesen teljesíti.  



Adatszolgálat, adatkezelés 
Igazolvány (katasztrófavédelmi igazgatóság): 
 
• családi- és utónév;  
• születési családi- és utónév; 
• születési idő; 
• tulajdonos fényképe, aláírása; 
• tulajdonos vércsoportja; 
• pv. szervezet megnevezése, beosztás megjelölése; 
• igazolvány kiállításának és lejáratának időpontja; 
• igazolvány száma; 
• kiállító hatóság aláírása. 



Polgári védelmi szervezetek 

önkéntes 
állampolgár 

társadalmi és karitatív 
szervezetek 

Önkéntes polgári védelmi szervezetek 

önkéntes 
mentőszervezetek 

központi területi települési munkahelyi 

Köteles polgári védelmi szervezetek 



Polgári védelmi szervezetek 

központi területi települési munkahelyi 

Köteles polgári védelmi szervezetek 

• lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be; 
• területen lakó vagy munkaviszonyban álló; 
• tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja; 
• függelmi rend;  
• esküt tesz; 
• központi ellátás,  
• gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség. 
 



Polgári védelmi szervezetek 

Köteles polgári védelmi szervezetek 

Szervezet Felépítéséről, 
létszámáról dönt Kijelölés Beosztás 

Központi 

Területi 

Települési 

Munkahelyi 

BM OKF katasztrófavédelmi 
igazgatóság polgármester 

BM OKF katasztrófavédelmi 
igazgatóság polgármester 

polgármester 
(kirendeltség- 

vezető) 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság polgármester 

gazdálkodó szerv 
vezetője 

gazdálkodó szerv 
vezetője polgármester 

szakfeladat ellátása: különleges  
szakértelem, technikai eszközök 

Feladat 

feladat, amelyet a települési 
pv. szervezet nem képes ellátni  

települési pv. feladatok ellátása 

gazdálkodó szervezet pv. 
feladatainak ellátása 



Polgári védelmi szervezetek 

Köteles polgári védelmi szervezetek 

• határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be; 
• évente képzés céljából maximum 40, gyakorlat esetén 72 óra; 
• köteles megjelenni; 
• felhívást 8 nappal előtte kell kézbesíteni; 
• indokolt esetben a polgármester felmentést adhat; 
 
Polgári védelmi szolgálat időtartalma:  
• katasztrófa-megelőzés érdekében 
• beavatkozás céljából 
• veszélyhelyzetben 
alkalmanként 15 napot nem haladhatja meg. 

Távolléti díj és az ellátás költségei az elrendelőt terheli! 



Polgári védelmi szervezetek 

Köteles polgári védelmi szervezetek 

• norma szerinti ruházat, felszerelés; 
• egyenruha viselése; 
• felkészítés; 
• védőfelszerelés; 
• munkaeszköz; 
• munka, tűz és balesetvédelmi szabályok megismerése; 
• távolléti díj; 
• utazási költségtérítés; 
• igazolt költségeinek megtérítése. 

Jogosult: 



Polgári védelmi szervezetek 

Köteles polgári védelmi szervezetek 

• Az elöljáró az adott egység vezetője, akinek joga és kötelessége a beosztott 
személyek tevékenységének irányítása. 
• Az elöljáró az irányítási jogosítványát a védekezés irányítására jogosult személy 
által meghatározott feladatoknak megfelelően gyakorolja. 
• Az elöljáró a hatáskörén belül önállóan intézkedik, megköveteli beosztottaitól, 
hogy pontosan és időben teljesítsék a rájuk bízott feladatokat, szervezi, irányítja és 
ellenőrzi beosztottai munkáját. 
• Az elöljáró utasítása nem irányulhat a beosztottak indokolatlan foglalkoztatására, 
emberi méltóságának megsértésére, életének és testi épségének közvetlen 
veszélyeztetésére. 
• A beosztott köteles begyakorolni és alkalmazása idején az elöljáró utasításai 
szerint végrehajtani a számára meghatározott feladatokat. 

Függelmi viszonyok: 



Polgári védelmi szervezetek 

önkéntes 
állampolgár 

társadalmi és karitatív 
szervezetek 

Önkéntes polgári védelmi szervezetek 

önkéntes 
mentőszervezetek 

önkéntes jelentkezés 

nyilatkozatot tesz 

polgármester beosztja 

polgári védelmi 
szervezet 

megállapodást köt 

védekezésben 
közreműködés a 
BM OKF döntése 

alapján 



Polgári védelmi szervezetek 

Kockázatok azonosítása, kockázatelemzés  1. 

Elégséges védelmi szint megtervezése 2. 

Veszélyelhárítási tervek elkészítése 

Veszélyeztetettség függvényében a polgári védelmi  
szervezetek típusának, felszereltségének 
meghatározása 

3. 

Polgári védelmi szervezetek megalakítása,  
felszerelése, felkészítése 4. 

Megalakításuk folyamata 



Polgári védelmi szervezetek 

Sorolt 
települések 

Polgári védelmi  
szervezetek létszáma/fő 

I-II. 

III. I-II. besorolású települések szervezetei létszámának fele  

Lakos/fő 

>100.000 legalább 750 

50.000-100.000 legalább 500 

10.000-50.000 legalább 300 

5.000-10.000 legalább 150 

1.000-5.000 legalább 50 

300-1.000 legalább 20 

<300 legalább 6 

Létszáma 



Polgári védelmi szervezetek 
Típusai 

Infokommunikációs egység 
 
• polgári védelmi részleg; 
• polgári védelmi raj; 
• polgári védelmi csoport; 
• területi komplex csoport. 

Infokommunikációs egység   
 
• polgári védelmi részleg; 
• polgári védelmi raj; 
• polgári védelmi csoport; 
• területi komplex csoport. 

Lakosságvédelmi egység  Egészségügyi egység: 
 
• polgári védelmi részleg; 
• polgári védelmi raj; 
• polgári védelmi csoport; 
• területi komplex csoport. 

Egészségügyi egység  

Logisztikai egység: 
 
• polgári védelmi részleg; 
• polgári védelmi raj; 
• polgári védelmi csoport; 
• területi komplex csoport. 

Logisztikai egység  Műszaki egység: 
 
• polgári védelmi részleg; 
• polgári védelmi raj; 
• polgári védelmi csoport; 
• területi komplex csoport. 

Műszaki egység  

A lehetséges kockázatok és veszélyeztető hatások kezelésére további 
egységek is létrehozhatók. 



Polgári védelmi szervezetek 
Feladataik 

Az infokommunikációs egység feladatai különösen: 
 
 a lakosság helyi riasztása és tájékoztatása, 
 a polgári védelmi szervezetek állományának riasztása, 
 a riasztásra szolgáló technikai eszközök és berendezések 
működtetése, 
 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a polgári védelmi 
szervezetek, az irányító és együttműködő szervek, 
szervezetek közötti kommunikáció biztosítása, 
 az informatikai és kommunikációs eszközök üzemeltetése, a 
vezetés infokommunikációs feltételeinek biztosítása, 
 a katasztrófaelhárítási feladatok során igénybe vett 
kormányzati célú hálózatok üzemeltetőjével való 
kapcsolattartás. 



Polgári védelmi szervezetek 
Feladataik 

A lakosságvédelmi egység feladatai különösen: 
 
 a veszélyeztetett területről a lakosság kitelepítése, 
kimenekítése, valamint 
 a kitelepítéssel, befogadással összefüggő feladatok 
ellátásának megszervezése és végrehajtása. 



Polgári védelmi szervezetek 
Feladataik 

Az egészségügyi egység feladatai különösen: 
 
 a járványos növény- és állatbetegségek megelőzésében, 
terjedésének megakadályozásában, felszámolásában való 
közreműködés, 
 a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan feladatok 
végrehajtásában való közreműködés, 
 a járványos megbetegedések, fertőzések által 
veszélyeztetett lakosság védelme érdekében szükséges 
megelőző intézkedések és a fertőtlenítő munkák elvégzése, 
 a sérült személyek felkutatása, elsősegélynyújtásban való 
részesítése, a sérültek gyűjtőhelyre, kórházba való szállítása, 
 a polgári védelmi szervezetek egészségügyi biztosítása, 
 a vegyi és radiológiai mentesítési feladatatok ellátása. 



Polgári védelmi szervezetek 
Feladataik 

A logisztikai egység feladatai különösen: 
 
 a polgári védelmi szervezetek működéséhez szükséges 
anyagi-technikai feltételek biztosítása, 
 a polgári védelmi szervezetek és az ideiglenesen ellátatlanná 
vált lakosság ellátása, 
 a szállítási feladatok végrehajtása, 
 a védelmi célú építmények és a kettős rendeltetésű 
építmények rendeltetésszerű használatának, valamint a 
tartózkodási szabályok betartatásának biztosítása, 
 a fővárosi metró élet- és vagyonvédelmi létesítményként 
alkalmazható szakaszaiban a védelem feltételeinek 
biztosítása, valamint 
 szükséggyógyintézetek logisztikai támogatása. 



Polgári védelmi szervezetek 
Feladataik 

A műszaki egység feladatai különösen: 
 
 a rendkívüli időjárási viszonyok következményeinek felszámolása, 
 a romosodott épületekben lévő személyek felkutatása, mentése, 
 közreműködés 
 - az épületekben, kritikus infrastruktúrában keletkezett 
 és egyéb műszaki károk felmérése, csökkentése, 
 felszámolása, szükség szerinti helyreállítása, 
 - a lakosság és az anyagi javak megelőző műszaki 
 védelmének végrehajtásában, 
 - a kulturális örökség védett elemei védelmében, 
 - védelmi célú építmények létesítésében, építésében, 
 - a vizek kártételei elleni védekezésben. 



Polgári védelmi szervezetek 
Egységek létszáma 

polgári védelmi részleg őrs, állomás, 
figyelőszolgálat 

5-10 fő 

polgári védelmi raj kettő vagy több 
részlegből áll, speciális 
rendeltetésű, önálló 
tevékenységre alkalmas 

10-20 fő 

polgári védelmi csoport maximum 3 raj, vagy 
azzal azonos létszámú 
különböző rendeltetésű 
részleg 

30-60 fő 

területi komplex csoport nagy kiterjedésű 
kárhelyszínen, több 
speciális részleg, raj 

40-100 fő 



Polgári védelmi szervezetek 
Megalakítási terv 

A polgári védelmi szervezet létrehozásának 
alapdokumentuma. 

 
 
Alapja a település katasztrófavédelmi besorolása. 

 
Tartalma a polgári védelmi szervezetek 
• rendeltetése, 
• megalakítási helye, 
• állománytáblázata, 
• eszközszükséglete. 



Polgári védelmi szervezetek 
Megalakítási terv 

Munkahelyi 

Veszélyes ipari üzem,  
létesítmény 

Egyéb gazdálkodó szervezet 

Határozat a szervezet létrehozására 

baleset-elhárítási szervezet 

A telephely szerint illetékes kirendeltség-vezető javaslatot tesz 
a polgármesternek 

üzemi polgári védelmi 
szervezet 

Gazdálkodó szervezet vezetője kijelöli a tagokat 

Polgármester határozatban beosztja a kijelölt személyeket 



Polgári védelmi szervezetek 
Megalakítási terv 

Készíti Jóváhagyja 

Munkahelyi 
gazdálkodó szervezet vezetője a 
kirendeltség-vezető 
közreműködésével 

gazdálkodó szervezet 
vezetője 

Települési 
jegyző a kirendeltség-vezető 
közreműködésével 

polgármester 

Területi 
katasztrófavédelmi igazgató a 
fővárosi, megyei védelmi 
bizottság elnöke véleményével 

BM OKF Főigazgatója 

Központi 
BM OKF Országos Polgári 
Védelmi Főfelügyelője 

BM OKF Főigazgatója 



Polgári védelmi szervezetek 
Megalakítási terv 

       
    2. sz. melléklet a 13./2012. számú BM OKF Főigazgatói Utasításhoz 

 FEJLÉC  
 

Szám:   ….. számú példány 
 
 
 
 J Ó V Á H A G Y O M ! E G Y E T É R T E K ! 
……….., év     hónap ……-n. ………., év     hónap …..-n. 
 
 
................................................... ................................................... 
   
 
 
 

MEGALAKÍTÁSI TERV 
 

(MINTA) 
 
 
 FELTERJESZTEM !  KÉSZÍTETTE 
……….., év     hónap ……-n. ………., év     hónap …..-n. 
 
 
................................................... ................................................... 

 
 
 
 



Polgári védelmi szervezetek 
Megalakítási terv 

 
 
 

I. KÖZPONTI/TERÜLETI/ TELEPÜLÉSI/MUNKHELYI PV. SZERVEZTEK MEGALAKÍTÁSI TERVE 
 

Készenléti idő Egység 
Település 

megnevezése fokozat óra megnevezés létszáma Összesen megalakítási helye 

3 vagy 24  

6 vagy 24   Gyors/Rövid 

12 vagy 24 

pl: műszaki egység 

 

  

3 vagy 24  

6 vagy 24   Gyors/Rövid 

12 vagy 24 

 

 

  

3 vagy 24  

6 vagy 24   Gyors/Rövid 

12 vagy 24 

 

 

  

3 vagy 24  

6 vagy 24   Gyors/Rövid 

12 vagy 24 

 

 

  

 3     

 6     

 

Gyors összesen 

12    

 

 

 Rövid összesen 24     

 Szervezetek létszáma mindösszesen:    
 
 



Polgári védelmi szervezetek 
Megalakítási terv 

II.… EGYSÉG 
 

 
 

1/xx fő 
1. Rendeltetése: 

 
…… 

 
2. Feladata: 
 

…… 
 
3. Megalakítási hely: 
 

Megnevezés Cím Telefon 
   
   
   
   

 

    

Parancsnok 

   



Polgári védelmi szervezetek 
Megalakítási terv 

III. … egység állománytáblázata: 
 

    Létszám ( fő ) 
      
  Beosztás   

Fsz.     
  megnevezése Gyors Rövid 
    3 6 12 24 
    Készenléti idő / h 
1. Parancsnok        
2. Parancsnok-helyettes        
3. Gépkocsivezető        

… örs/raj/csoport/komplex csoport 
1.         
2.        

Összesen:     
… örs/raj/csoport/komplex csoport 

1.        
2.        

Összesen:     
… örs/raj/csoport/komplex csoport 

1.      
2.      

Összesen:     
… örs/raj/csoport/komplex csoport 

1.      
2.      

Összesen:     
… örs/raj/csoport/komplex csoport 

1.      
2.      

Összesen:     
Mindösszesen     

 



Polgári védelmi szervezetek 
Megalakítási terv 

  
IV. … egység eszköz szükséglete: 

 
 

 
    Eszköz (db) 
      
  Eszköz, egyéni védőfelszerelés   

Fsz.     
  megnevezése Gyors Rövid 
    3 6 12 24 
    Készenléti idő / h 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.      
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Központi 
szervezet X X X X X X X X X

Területi 
szervezet X X X X X X X X X X X X X X X

Települési 
szervezet X X X X X X X X X X X X X X

Munkahelyi 
szervezet

X

X

Üzemi

A polgári védelmi szervezetek megalakításának elgondolása

Egészségügyi LogisztikaiLakosság-
védelmi MűszakiInfokommu-

nikációs



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

Részleges Alkalmazási 
Készenlét, 

Fokozott Alkalmazási 
Készenlét 

Teljes Alkalmazási 
Készenlét, 

Korlátozó 
Rendszabályok 

„PV-HÓVIHAR” 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

békeidőszaki készenlét 
(BÉK), 

fokozott alkalmazási 
készenlét (FAK), 

teljes alkalmazási készenlét 
(TAK). 

„ÁRADAT” (1994) 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

felkészülési időszaki 
készenlét (FIK), 

fokozott alkalmazási 
készenlét (FAK), 

teljes alkalmazási készenlét 
(TAK), 

eredeti helyzet visszaállítása 
(EHV). 

„EMELŐ” (1998) 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

Mozgósítást elrendelheti: 

• a kormány, a belügyminiszter útján,                 
• a belügyminiszter BM OKF főigazgató 

kezdeményezése alapján, 
• a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, 
• a polgármester, 
• a munkahelyi polgári védelmi szervezet vezetője. 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

Egyidejű                 
•  veszélyhelyzet, szükségállapot, 
•  nagyméretű katasztrófa, vagy annak veszélye 
 
Részenként 
•  időben tagoltan, 
•  a beavatkozás sorrendjében. 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

A készenlétbe helyezés időnormái 

Polgári védelmi 
szervezetek 

készenlét (óra) 
A készenlét (működési 

készség) elérésének helye katasztrófa-
védelmi  

katasztrófa 
veszély 

teljes 
bevetési 

G 
Y 
O 
R 
S 

 12 órás készenlétű 8 10 12 Megalakítási, illetve kijelölt 
gyülekezési helyeken. 

R 
Ö 
V 
I 
D 

24 órás készenlétű 16 20 24 Megalakítási, illetve kijelölt 
gyülekezési helyeken. 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

Gyors reagálású szervezetek 
• az adott feladatra kijelölt szervezet állománya, 
• riasztó részlegek beosztott állománya, 
• közfeladatot. közszolgáltatást ellátó munkahelyi 

szervezet állománya 
 
Rövid reagálású szervezetek 
• elsősorban a teljes állománnyal megalakított 

részlegek, rajok, csoportok, melyek a feladatok 
végzésébe rövid előkészítés után bevonhatók . 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

A mozgósítás készenléti fokozatai 

Alapállapot 

Katasztrófavédelmi készenlét 

Katasztrófaveszély 
készenlét 

Teljes bevetési készenlét 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

Alapállapot 
• Célja: 

-  Azon feltételek biztosítása, melyek 
lehetővé teszik a magasabb 
készenléti fokozat feladatainak 
normaidőn belüli végrehajtását. 
 

• Feladatai: 
-  Pv. szervezetek megalakítása, 

felkészítése, továbbképzése, 
-  Megalakítási hely kijelölése, 
-  Anyagi-technikai eszközök 

lebiztosítása, 
-  Beosztó határozatok elkészítése. 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

Katasztrófavédelmi készenlét 

• Célja: 
-  További rendszabályok bevezetése, 
-  A magasabb készenléti fokozat 

gyors elérése. 
 

• Feladatok 
-  Ügyeleti szolgálatok bevezetése, 
-  Vezetési feltételek megteremtése, 
-  Logisztikai biztosítás 

megteremtése. 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

Katasztrófaveszély készenlét 

• Célja: 
-  A pv. szervezetek megalakítását, 

valamint a vezetés folyamatosságát 
biztosító rendszabályok 
bevezetése. 
 

• Feladatok: 
-  Készenlétbe helyezettek 

berendelése, 
-  Málházás, anyagok és eszközök 

átvétele, 
-  Állomány tájékoztatása. 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

Teljes bevetési készenlét 

• Célja: 
-  Mindazon feltételek megteremtése amelyek biztosítják az 

azonnali alkalmazás feltételeit. 
 

• Feladatok 
- Gyülekezési körletek elfoglalása, 
    berendezése, 
-  Működőképesség fenntartása, 
-  Vezetés-irányítási helyek teljes személyi és anyagi 

feltöltése. 
-  Alkalmazási készenlét elérése.  



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

A mozgósítás elrendelése 

a) CÍMZETT Vas Megyei Katasztrófavédelmi igazgató 
b) MOZGÓSÍTÁS Katasztrófavédelmi készenlét 
c) FELADAT 111, 122-126, 701-708. 

d) IDŐ feladat megkezdése  
e) ELRENDELŐ Vas Megyei Közgyűlés elnöke 

f) ADTA BM OKF főügyeletese 

g) VETTE Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
ügyeletese 

A címzett aláírása     az elrendelésre jogosult aláírása 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítása 

Feladat Szám 

Az általánosan végrehajtandó feladatok 101.-180. 

Vezetésbiztosítási feladatok 201.-212. 

Kitelepítési és elhelyezési feladatok 301.-314. 

Egészségügyi feladatok 401.-419. 

Műszaki-mentő és közműhelyreállítási feladatok 501.-512. 

Radiológiai, biológiai és vegyivédelmi feladatok 601.-649. 

Ellátási és biztosítási feladatok 701.-723. 

Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 801.-812. 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítási Terv 

A veszélyelhárítási tervrendszer része, 
- fővárosban és a megyékben a 

fővárosi, megyei védelmi bizottság 
elnöke a katasztrófavédelmi 
igazgató közreműködésével, 

- településeken a polgármester a  
katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető közreműködésével, 

- gazdálkodó szervezeteknél a 
szervezet vezetője készíti el. 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítási Terv 

      A Mozgósítási Tervben rögzíteni kell: 
 

- Az elrendelésre jogosult neveit, 
- Az elrendelés jogosultságát, 
- A kiértesítési rendjét, 
- A 24 órás szolgálat feladatait, 
- Az elrendelés, lejuttatás módját, 
- A magasabb készenlétbe helyezés 

feladatait fokozatonként. 



Polgári védelmi szervezetek 
Mozgósítási Terv 

    A Terv karbantartását félévente el kell végezni. 
 
    Amennyiben változás következik be 
 

- a szervezetekben, állományban, 
- az igénybe vehető technikai eszközökben, 
- a nyilvántartott anyagok típusában vagy mennyiségében, 
- a megalakítási és működési körletekben, helyekben, 
 

 azt azonnal rögzíteni kell. 
 



Polgári védelmi szervezetek 
ALKALMAZÁSA 

Elrendelése 

- VÉB elnöke 
intézkedése alapján, 
- halasztást nem tűrő 
esetben. 

polgármester 

megyei, fővárosi 
védelmi bizottság 
elnöke 

- belügyminiszter    
intézkedése alapján, 
- halasztást nem tűrő 
esetben, 

Részleges 

belügyminiszter 

Egyidejű 

A kormány 
(katasztrófaveszély, 
katasztrófa esetén) 



Polgári védelmi szervezetek 
ALKALMAZÁSA 

A területi polgári védelmi szervezet működési területén kívül történő alkalmazására 
akkor kerülhet sor, ha 
 
- a szükséges polgári védelmi szervezet a megyében nem jött létre, vagy a 
feladatok a szervezetek erejét és technikai lehetőségeit meghaladják, 
- a feladatok elhúzódó jellege a szervezetek váltását teszi szükségessé, vagy 
- más erők nem állnak rendelkezésre, és a késedelem életveszéllyel vagy jelentős 
anyagi kárral járhat. 
 
Az irányításért és a mentési tevékenység feltételeinek biztosításáért az adott 
megye megyei védelmi bizottságának elnöke felelős. 
 
Települési polgári védelmi szervezetet az illetékes megyei védelmi bizottság 
elnökének döntése alapján lehet más településen alkalmazni. 
 
Az irányításért és a mentési tevékenység feltételeinek biztosításáért az adott 
településnek a polgármestere felelős. 



Polgári védelmi szervezetek 
ALKALMAZÁSA 

A munkahelyi polgári védelmi szervezet működési területén kívüli alkalmazására a 
mentés irányításáért felelős személy döntése alapján kerülhet sor. 
 
A pv. szervezetek veszélyhelyzeten kívüli alkalmazására a polgári védelmi szolgálat 
elrendelésére jogosult személy döntése alapján akkor kerülhet sor, ha 
 
- az arra rendelt szervek erőforrásai nem elegendőek a veszély kezeléséhez, illetve 
- a lakosság, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi. 
 
A veszélyeztetett település polgármestere az MVB elnökénél kezdeményezheti a 
területi vagy más települések megerősítő vagy támogató pv. szervezeteinek 
alkalmazását. 
 
Az MVB elnökének döntése alapján a területi pv. szervezet a védekezés időszakára 
települési polgári védelmi szervezetekkel kiegészíthető. 
 
A részt vevő erők váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról az adott településnek a 
polgármestere gondoskodik. 
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Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat 
 
Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat elrendelése írásban, vagy – halasztást nem 
tűrő esetben – szóbeli közléssel (hangosbemondó, kiértesítő, telefon, rádió- vagy 
televízió-közlemény útján) történhet. 
 
Ha a polgári védelmi szolgálatra kötelezés szóbeli közléssel történik, az érintettnek 
a határozatot az elrendeléstől számított 72 órán belül át kell adni. 
 
A polgári védelmi szervezetek alkalmazása és gyakoroltatása során a feladat 
ellátására csak az arra felkészített, megfelelő egyéni védőeszközökkel és 
munkaeszközökkel ellátott személy kötelezhető. 
 
A polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezet tagja 
csak beleegyezésével vehető igénybe a nemzetközi szerződésen alapuló, az 
országhatáron túli mentési feladatok ellátására. 
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A polgári védelmi egység vezetője az egység állománya tekintetében, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv vezetéssel megbízott tagja, a polgári védelmi szervezet 
teljes állománya tekintetében gyakorolja az utasításadás jogát. 
 
Az utasításadás jogát az egység vezetője a beosztó határozattal, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv vezetéssel megbízott tagja, megbízólevéllel igazolja. 
 
A polgári védelmi szervezet tagját a beosztás helye szerinti igazgatóság a 
kirendeltség útján igazolvánnyal látja el. 



Polgári védelmi szervezetek 

Katasztrófavédelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport 
Pécel 
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