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VÉDELMI RENDSZER  

 A rendszer a válsághelyzet kezeléshez 

szükséges vezetési stuktura,tervezési 

felkészítési, mozgósítási feladatok a 

feladat végrehajtására elegendő erők és 

eszközök összessége 



A VÁLSÁGHELYZET-KEZELÉS RENDKÍVÜL 

BONYOLULT, INTEGRÁLT ÖSSZTÁRSADALMI 

FELADAT  

Korszerű  
 vezetési,  

 tervezési  

 felkészítési mozgósítási rendszer  

 

Megfelelő erőforrások 
  Humán erőforrás 

  Technológia Eszközrendszer fejlesztés 

  Anyag készletezés  



A RENDSZER FEJLESZTÉS 

LEHETŐSÉGE 

 A meglévő rendszer fejlesztése integrálása 

 Civil társadalom bevonása 

 Erőforrás  menedzsment  



A RENDSZER KIALAKÍTÁSÁBA BEVONT 

CIVIL SZERVEZETEK 

 BAZ. Megyei Tűzoltó Szövetség 

 Polgárőr Szövetség 

 Regionális Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 

Miskolc  



AZ ÖNKORMÁNYZATOK HELYI 

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI FELADATAI  

A vizek kártételei elleni védelem érdekében 
szükséges feladatok ellátása - a védművek 
építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, 
valamint a védekezés - az 1995. évi LVII. 
vízgazdálkodási törvényben meghatározottak 
szerint az állam, a helyi önkormányzatok, 
illetve a károk megelőzésében, vagy 
elhárításában érdekeltek kötelezettsége. 



SAJÓ HERNÁD VÍZRENDSZER   



AZ ÁRVÍZ PUSZTÍTÓ TÉNYEZŐI: 

•  Hidromechanikai hatás: a víz áramlásából 

 adódó mechanikai munka. 

(tárgyak elsodrása, épületek, műtárgyak rombolása, fák kidöntése) 

•  Ütőhullám: a rövid idő alatt, nagy sebességgel 

lezúduló, nagy tömegű víz által keltett jelenség. 

 (völgyzáró gátak, duzzasztóművek sérülése) 



•  Elöntés: 

 - áztató hatás (épületek, építmények, műtárgyak  

    rongálódása) 

 - talajmozgás  (épületek elcsúszása, megsüllyedése,  

    közmű-, út-, vasúti károk) 

 - vegyszerek kimosódása  (környezetkárok,  

      ivóvízszennyezés) 

 - természet károsodása  (élőhelyek elpusztulása) 

 - emberi, állati áldozatok  (meghűlés, fulladás) 

 - közvetett veszélyforrások  (fertőzés) 



VÉDEKEZÉS IDŐSZAKA: 

 Gyakorlati módszerek 
  Védekezés a töltéskoronát meghaladó 

árvízszint ellen 

 Védekezés a töltéstestet közvetlenül támadó  

árvízi hatások (töltésszivárgás, átázás, 

rézsűcsúszás,, csurgás, hullámverés) ellen 

 Védekezés az altalajon át támadó árvízi hatások 

ellen. 



Védekezés a töltéskoronát meghaladó 

árvízszint ellen 







  

  

  

  

  

 



 
 

 
  

 



Védekezés a töltéstestet közvetlenül támadó  

árvízi hatások (töltésszivárgás, átázás, 

rézsűcsúszás,, csurgás, hullámverés) ellen 
  

 





 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
 





Védekezés hullámverés ellen 



Védekezés az altalajon át támadó árvízi hatások 

ellen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

 



BETÖRŐ VÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS 

 Betörés elzárás 

 Betörés lokalizálás 

 Lokalizációs védővonal kialakítás 

 Betörő vízterelés  

 Közművek védelme 

 Építmények védelme 

 Betört víz eltávolítása 

 Természetes elvezetés vízkormányzás 

 Szivattyúzás átemelés 

 

 



BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK A 

VÉDEKEZÉS KÖZBEN. 

 Személyi rendszabályok 

 Csoportmunka szabályai 

 Víz melletti tartózkodás szabályai 

 Elsodródás védelem 

 Eszközhasználat szabályai 

 Járműhasználat szabályai 

 Vízből való mentés 

 Elsősegélynyújtás 



Társmentés!  

Partról, csónakból mentéskor használhatók mentési 

eszközök, mint a mentőgyűrű, mentőpatkó, mentőkötél, 

mentődeszka. Ha a szituáció úgy hozza, hogy a vízben kell 

megkísérelnünk a mentést, mindig tartsuk szem előtt, hogy a 

bajba jutott megpróbál átkarolni minket, s ezzel jelentősen 

akadályozza mozgásunk, úszásunk. Az ún. szabaduló 

fogások vízimentő tanfolyamokon sajátíthatók el, megfelelő 

gyakorlatot és kondíciót igényelnek.  

Óvatosan közelítsünk a sérülthez, próbáljunk beszélni vele, 

nyugtassuk, próbáljuk együttműködésre bíztatni, hogy 

elkerüljük az előbb említett átkarolást.  




