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Mi is az a polgári védelem, katasztrófavédelem?Mi is az a polgári védelem, katasztrófavédelem?

1917. Légi figyelő és riasztó szolgálat1917. Légi figyelő és riasztó szolgálat
(Légoltalom)(Légoltalom)

1935. Az első törvényi szabályozás1935. Az első törvényi szabályozás

1963. Polgári védelem (kibővült feladatrendszer)1963. Polgári védelem (kibővült feladatrendszer)

2000. Katasztrófavédelem (tűz2000. Katasztrófavédelem (tűz--és polgári védelem)és polgári védelem)

2012. Egységes katasztrófavédelmi rendszer2012. Egységes katasztrófavédelmi rendszer



A polgári védelemA polgári védelem

Olyan össztársadalmi feladatOlyan össztársadalmi feladat--, eszköz, eszköz-- és intézkedési és intézkedési 
rendszer, amelynek célja rendszer, amelynek célja katasztrófakatasztrófa, illetve , illetve fegyveres fegyveres 
összeütközésösszeütközésesetén a lakosság életének megóvása, az esetén a lakosság életének megóvása, az 
életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a 
lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a 
túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.



Polgári védelmi kötelezettségPolgári védelmi kötelezettség

Magyarország Alaptörvénye XXXI. Cikk (5)Magyarország Alaptörvénye XXXI. Cikk (5)

Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar 
állampolgárok számára honvédelmi és állampolgárok számára honvédelmi és 
katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében 
polgári védelmi kötelezettség írható elő.polgári védelmi kötelezettség írható elő.

Mentes a Mentes a pvpv. kötelezettség alól. kötelezettség alól

A 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjA 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíj--
korhatárt elért személy,korhatárt elért személy,

A terhes nő, terhességének megállapításától kezdve,A terhes nő, terhességének megállapításától kezdve,



A gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek A gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 
6 éves koráig,6 éves koráig,

A gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a A gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a 
gyermek 14 éves koráig,gyermek 14 éves koráig,

A szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét A szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét 
gondozza,gondozza,gondozza,gondozza,

Aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra Aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra 
szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül 
látja el,látja el,

Aki munkaképességét legalább 67%Aki munkaképességét legalább 67%--ban elvesztette, ban elvesztette, 
vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség 
teljesítésére alkalmatlan.teljesítésére alkalmatlan.



A nemzetközi polgári védelmi emblémaA nemzetközi polgári védelmi embléma



KatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

A különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, A különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, 
szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, 
létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési 
és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a 
katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen 
veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a 
károsító hatásuk csökkentését, a lakosság életkárosító hatásuk csökkentését, a lakosság élet-- és anyagi és anyagi 
javainak védelmét, az alapvető életfeltételek biztosítását, javainak védelmét, az alapvető életfeltételek biztosítását, 
valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás 
feltételeinek megteremtését szolgálják.feltételeinek megteremtését szolgálják.



A régi Kat. törvény alapvetően jó volt
DE

� 2010. évi árvízi veszélyhelyzet;
� vörösiszap katasztrófa kezelésének tapasztalatai;
� katasztrófák számának növekedése;
� összetettebbé vált veszélyforrások;
� közbiztonság erősítésének társadalmi igénye;

védekezés hatékonyságának növelése.
10 év

� védekezés hatékonyságának növelése.

MÓDOSÍTVA!

2011. évi CXXVIII. tv.



Új katasztrófavédelmi törvény
(2011. évi CXXVIII. tv)

� lakosság biztonságának, biztonságérzetének növelése;
� katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása;
� katasztrófavédelmi szervezetrendszer erősítése;
� katasztrófavédelmi intézkedések eredményességének növelése.

Cél:



Különleges jogrend

Különleges jogrend:

Katasztrófaveszély

Különleges jogrendet megelőző állapot:

Veszélyhelyzet

Rendkívüli állapot Szükségállapot

Megelőző védelmi helyzetVáratlan támadás

� elemi csapások;
� ipari, civilizációs;
� egyéb.





Katasztrófaveszély

Katasztrófaveszély:

� folyamat vagy állapot következményeként;
� katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével lehet számolni;
� veszélyezteti:

• emberiegészséget;• emberiegészséget;
• környezetet;
• élet- és vagyonbiztonságot.



Katasztrófaveszély
BM OKF:

a központi veszélyelhárítási terv szerint, a katasztrófavédelmi 
feladatok ellátása keretében, azonnal intézkedik
� az emberi élet;
� a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak;
� a kritikus infrastruktúrák védelme; � a kritikus infrastruktúrák védelme; 
� a lakosság alapvető ellátásának biztosítása;
� a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése 

érdekében.



Veszélyhelyzet

� rendkívüli intézkedések vezethetők be;
� rendeletek a közszolgálati műsorszórók útján is kihirdethetők;
� miniszteri biztos nevezhető ki;
� településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a

polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv
vezetője általkijelölt személyvesziát;vezetője általkijelölt személyvesziát;
� gazdálkodó szervezet Magyar Államfelügyelete alá vonható.



� védekezés egységes irányítása állami feladat;
� katasztrófavédelemirányít és koordinál;
� veszélyhelyzetben a településen a katasztrófavédelmi tevékenység

irányításának átvétele a polgármestertől.



Integrált feladatrendszer

Iparbiztonság

Polgári Védelem Tűzvédelem



Kormány

Belügyminiszter

BM OKF

Helyi szint megerősítése

Katasztrófavédelmi
igazgatóság

Katasztrófavédelmi
kirendeltség

Tűzoltó
parancsnokság

Tűzoltó őrs
Katasztrófavédelmi

iroda

Megyei (fővárosi)
védelmi bizottság

Helyi
védelmi bizottság

Polgármester

Közbiztonsági referens



Katasztrófavédelmi feladatok Katasztrófavédelmi feladatok KAT. 52.KAT. 52.§§

a) lakosság felkészítése (magatartási szabályok);
b) pv. szervezetek létrehozása, felkészítése, anyagi készletek biztosítása;
c) tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás;
d) egyéni védőeszközökkel történő ellátás;
e) védelmi célú építmények fenntartása;
f) lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása;
g) létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme;g) létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme;
h) kárterület felderítése, mentése, elsősegélynyújtás;
i) települések veszélyeztetettségének felmérése;
j) veszélyelhárítási tervezés, szervezés;
k) közreműködés

� a kulturális örökség védelmében;
� a vizek kártételei elleni védekezésben;
� a menekültek elhelyezésében, az ellátásában;
� a tűzoltásban.



Polgári védelmi kötelezettség 

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

Bejelentési
kötelezettség

Adatszolgáltatási
kötelezettség

Megjelenési
kötelezettség

Polgári védelmi
szolgálat

Polgári védelmi
kötelezettség

kötelezettség szolgálat



Polgári Védelmi Szolgálat elrendelése
�Kormány;

�belügyminiszter;

�megyei (fővárosi) védelmi bizottság elnöke;

�főpolgármester, polgármester;

�munkahelyi vezető (saját szervezete részére)



Köteles polgári védelmi szervezetek

központi területi települési munkahelyi

Katasztrófavédelem
köteles polgári védelmi szervezetei

� lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be;
� tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja;
� függelmi rend; 
� esküt tesz;
� központi ellátás, 
� gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség.



Szervezet
Felépítéséről,

létszámáról dönt
Kijelölés Beosztás

Központi BM OKF
katasztrófavédelmi

igazgatóság
polgármester

Köteles polgári védelmi szervezetek

Területi

Települési

Munkahelyi

BM OKF
igazgató jav.

katasztrófavédelmi
igazgatóság

polgármester

polgármester
(kirendeltségvez)

katasztrófavédelmi
igazgatóság

polgármester

gazdálkodó szerv
vezetője

gazdálkodó szerv
vezetője

polgármester



Köteles polgári védelmi szolgálat

� 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 beosztott személy 
jogosultságai

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



Az egészségügyi ágazat  polgári védelmi Az egészségügyi ágazat  polgári védelmi 
feladatainak jogi szabályozásafeladatainak jogi szabályozása

A szakterületre vonatkozó speciális jogszabályokA szakterületre vonatkozó speciális jogszabályok

21/1998. (XII.27.) EüM rendelet21/1998. (XII.27.) EüM rendelet

29/2000. (X.30.) EüM rendelet29/2000. (X.30.) EüM rendelet

16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 

Várható, hogy a jelenleg zajló katasztrófavédelmi Várható, hogy a jelenleg zajló katasztrófavédelmi 
jogszabályváltozások hamarosan érintik az egészségügyi jogszabályváltozások hamarosan érintik az egészségügyi 
ágazatok  katasztrófavédelmi feladatainak újraszabályozását is.ágazatok  katasztrófavédelmi feladatainak újraszabályozását is.



A fekvőbetegA fekvőbeteg--ellátást nyújtó ellátást nyújtó 
intézmények polgári védelmi tervei az intézmények polgári védelmi tervei az 

általános tervezési feladatokon túláltalános tervezési feladatokon túl

a)a)aa kimenekítési, kimenekítési, valamint a valamint a kitelepítési tervetkitelepítési tervet, ennek keretében, ennek keretében

aaaa)) a járóképtelen betegek a járóképtelen betegek ––az OMSZaz OMSZ--szel együttműködésben szel együttműködésben aaaa)) a járóképtelen betegek a járóképtelen betegek ––az OMSZaz OMSZ--szel együttműködésben szel együttműködésben 
történő történő –– elszállításához szükséges személyi és tárgyi elszállításához szükséges személyi és tárgyi 
feltételek biztosításának módját,feltételek biztosításának módját,

ab)ab)a nem mobilizálható orvostechnikai eszközhöz kötött a nem mobilizálható orvostechnikai eszközhöz kötött 
betegekkel kapcsolatos feladatokat,betegekkel kapcsolatos feladatokat,



acac))a betegek azonosíthatóságát, valamint a folyamatos a betegek azonosíthatóságát, valamint a folyamatos 
kezeléshez szükséges dokumentáció rendelkezésre állását kezeléshez szükséges dokumentáció rendelkezésre állását 
biztosító intézkedéseket,biztosító intézkedéseket,

ad)ad)a betegek további ellátásához szükséges gyógyszer és a betegek további ellátásához szükséges gyógyszer és 
egészségügyi anyagkészletek elszállításának módját,egészségügyi anyagkészletek elszállításának módját,

aeae))a visszamaradó értékek védelme és őrzése módjának a visszamaradó értékek védelme és őrzése módjának 
meghatározását;meghatározását;

b)b)a működéshez és az ápoltak ellátásához szükséges a működéshez és az ápoltak ellátásához szükséges ivóvízivóvíz--
biztosítási tervetbiztosítási tervet;;

c)c)az elzárkózás időtartama alatti működtetés feltételeinek az elzárkózás időtartama alatti működtetés feltételeinek 
biztosítását meghatározó tervetbiztosítását meghatározó tervet

tartalmazzák tartalmazzák (21/1998. EüM rendelet 9. (21/1998. EüM rendelet 9. §§--aa alapján).alapján).



KatasztrófatervKatasztrófaterv
Katasztrófának minősülő esemény időszakára katasztrófaterv Katasztrófának minősülő esemény időszakára katasztrófaterv 

készítésére kötelezett valamennyi fekvőbetegkészítésére kötelezett valamennyi fekvőbeteg--szakellátást szakellátást 
nyújtó egészségügyi szolgáltató, a járóbetegnyújtó egészségügyi szolgáltató, a járóbeteg--szakellátás szakellátás 
körében a rendelőintézeti szakrendelő és a nappali kórház körében a rendelőintézeti szakrendelő és a nappali kórház 
(29/2000. (X.30.) EüM rendelet 1.(29/2000. (X.30.) EüM rendelet 1.§§ ((11) és a 2. sz. mellékletben ) és a 2. sz. mellékletben 
megjelölt részterveket kell tartalmaznia)megjelölt részterveket kell tartalmaznia)

Riasztási, berendelési tervRiasztási, berendelési terv

Kitelepítési tervKitelepítési terv

Kimenekítési tervKimenekítési terv

Elzárkózási tervElzárkózási terv

OSH (Orvosi Segélyhely(OSH (Orvosi Segélyhely(--ekek) telepítési terv) telepítési terv



Szükségkórház telepítési tervSzükségkórház telepítési terv

Többletfeladatok ellátásának terve békeTöbbletfeladatok ellátásának terve béke-- és minősített időszak és minősített időszak 
idejénidején

Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést 
akadályozó körülmények között az ellátás fenntartásának terveakadályozó körülmények között az ellátás fenntartásának terve

Egészségügyi anyagbiztosítási tervEgészségügyi anyagbiztosítási terv

Szállítási tervSzállítási terv

Élelmezési tervÉlelmezési terv

Kommunikációs terv   Kommunikációs terv   



Elemi csapások, 
természeti eredetű veszélyek

Veszélyeztető hatások

� árvíz;
� belvíz;
� rendkívüli időjárás;
� földtani veszélyforrások;
� földrengés;

földcsuszamlás;

Ipari szerencsétlenség, 
civilizációs eredetű veszélyek

� üzem, létesítmény v. hatása;
� más létesítmény v. hatása;
� távolság nukleáris létesítménytől;
� közlekedési útvonalak;
� csomópontok.  

� földcsuszamlás;
� beszakadás;
� talajsüllyedés;
� partfalomlás.



Veszélyeztető hatások

Kritikus infrastruktúrával 
kapcsolatos kockázatok

� infrastruktúra sérülékenysége;
� lakosság alapvető ellátása;
� lakosság ellátása;
� közigazgatás;

közlekedés sérülékenysége. 

Egyéb eredetű veszélyek

� felszíni, felszín alatti vizek;
� humán járvány, járványveszély;
� állatjárvány;
� légszennyezettség.

� közlekedés sérülékenysége. 



Elégséges védelmi szint

Kockázatbecslésben 
megállapítottaknak 
megfelelően
(elzárkózás, kitelepítés)

Riasztás;
Vesz. tájékoztatás 
tervezése

I. osztály II. osztály III. osztály

Riasztás

Lakosságvédelmi
módszer

A Lakosság központi 
riasztása;
Veszélyh. tájékoztatás 
feltételeinek biztosítása

A lakosság riasztása;
Vesz. tájékoztatás 
feltételeinek biztosítása

Kockázatbecslésben 
megállapítottaknak 
megfelelően

Kockázatbecslésben 
megállapítottaknak 
megfelelően
(elzárkózás)

Felkészítés

Védekezés

Induló
katasztrófavédelmi

készlet

ö. mentőszervezetek terv.;
pv. szervezetek magalak;
karitatív, önkéntes és 
humanitárius szervek begy..

Évente aktív tájékoztatás;
Passzív tájékoztatás;
Felkészítés
(riasztás, magatartási sz.)

3 évente aktív tájékoztatás;
Passzív tájékoztatás;
Felkészítés
(riasztás, magatartási sz.)

Passzív tájékoztatás

ö. mentőszervezetek terv;
pv. szakalegys megalakít;
karitatív, önkéntes és 
humanitárius szervek terv.

pv. szakalegység megalakít;
önkéntes segítők,
karitatív szervek tervezése.

Teljes induló készlet
megléte

Teljes induló készlet
megléte

Induló készlet tervezése



Veszélyelhárítási tervezés

Célja: 

�kockázatok azonosítása, elemzése, értékelése;
�feladatok, intézkedések rendjének tervezése; 
�személyi, anyagi, technikai eszközök hozzárendelése.

Munkahelyi Települési ÖsszesítettMunkahelyi Települési Összesített

Területi Központi



Települési veszélyelhárítási terv

�� alapdokumentum, kapcsolódó mellékletek;alapdokumentum, kapcsolódó mellékletek;
�� kockázatelemzés és értékelés alapján;kockázatelemzés és értékelés alapján;
�� kimutatott veszélyeztető hatásokra;kimutatott veszélyeztető hatásokra;
�� következményeik elhárítása érdekében kidolgozott következményeik elhárítása érdekében kidolgozott 

intézkedések;intézkedések;
�� melléklet: külső védelmi és helyi melléklet: külső védelmi és helyi vízkárelhárításivízkárelhárításiterv.terv.�� melléklet: külső védelmi és helyi melléklet: külső védelmi és helyi vízkárelhárításivízkárelhárításiterv.terv.



Települési veszélyelhárítási terv tartalma

I. A védekezésben résztvevőkre vonatkozóan:

�irányítás, vezetés, együttműködés rendje;
�kapcsolattartás és jelentések rendje;
�készenlétbe-helyezés, riasztás, kapcsolattartás rendje;
�egyéni védőeszközökkel való ellátás rendje;
�köteles pv. szervezetek készenlétbe helyezésének rendje;�köteles pv. szervezetek készenlétbe helyezésének rendje;
�működéshez szükséges eszközök biztosításának rendje;
�védekezésben résztvevő egyéb szervezetek készenlétbe 
helyezésének és alkalmazásának rendje;
�logisztikai biztosítás rendje;
�kárterületre való belépés rendje.



Települési veszélyelhárítási terv tartalma

II. A lakosság védelmére vonatkozóan:

�riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás rendje;
�kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés rendje;
�elzárkóztatás rendje;
�egyéni védőeszközökkel való ellátás rendje;
mentesítés rendje;�mentesítés rendje;
�elsősegélynyújtás, sérültszállítás rendje;
�halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések.



Települési veszélyelhárítási terv tartalma

III.   KI elemek, létf. sz. anyagi javak katasztrófák elleni védelme;
IV.   hátrahagyott anyagi javak védelmének rendje;
V.    vizek kártételei elleni védekezésben való közreműködés;
VI.   menekültek i. elhelyezésében, ellátásában való közreműködés;
VII.  nemzetközi sz. adódó tájékoztatás, kölcsönös segítségnyújtás;
VIII. ideiglenes helyreállítás, ingatlanok, ingóságok mentesítése. VIII. ideiglenes helyreállítás, ingatlanok, ingóságok mentesítése. 



Lakosság riasztása

Módjai:

� közérdekű közlemény közzétételével;
� lakossági riasztó rendszer eszközeivel;
� elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételével; 
� helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok); � helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok); 
� egyéb eszközökkel.



A katasztrófariasztás elrendeléséért felelős:

� Belügyminiszter a BM OKF útján;
�MVB (fővárosi) elnöke a katasztrófavédelmi igazgatóságok útján; 
� polgármester a katasztrófavédelmi kirendeltség útján;
� gazdálkodó szerv vezetője.

Lakosság riasztása

� gazdálkodó szerv vezetője.



A közérdekű közleményt a BM OKF  által kiadott tartalommal kell közzétenni.

Szöveges közlés tartalmazza:

� bekövetkezett esemény pontos helyét és idejét;
� esemény várható hatásait;

Lakosság riasztása

� esemény várható hatásait;
� okozott hatás kiterjedését;
� keltett hatás várható időtartamát;
� követendő magatartási szabályokat;
� további tájékoztatási lehetőségeket.



Szirénajelek:

9 sec

f (Hz)

400

t (sec)

133

Lakosság riasztása

120 sec

Katasztrófariadó jelzés

400

30 sec

f (Hz)

t (sec)

30 sec 30 sec

90 sec

Riadó elmúlt jelzés

400

6 sec

f (Hz)

t (sec)

Morgató próba jelzés



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


