• 2011. évi CXXVIII. tv. 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. tv. végrehajtásáról

Befogadás: a kimenekített, illetve kitelepített lakosság és
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak befogadó-helyen
történő átmeneti jellegű elhelyezése.
Egyéni védőeszköz: az emberi szervezetet károsító veszélyes
és radioaktív anyagok hatásai, valamint a fizikai
veszélyforrások elleni védelemre szolgáló eszköz.
Értesítés: a felkészülés vagy a beavatkozás végrehajtására
irányuló felhívás.
Kimenekítés: közvetlen életveszély esetében a lakosság
veszélyeztetett területről történő azonnali kivonása.
Kitelepítés: a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges
anyagi javak veszélyeztetett területről történő – a veszélyelhárítási tervben meghatározottak szerinti – kivonása és
befogadó-helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése.
Kiürítés: a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kijelölt
intézmények és azok ingóságai, valamint a kulturális örökség
elemeinek a veszélyeztetett területről történő kivonása.

Szükség-védőeszköz: a kimenekítés, kitelepítés során
alkalmazható, rövid idejű védelemre szolgáló egyéni
védőeszköz.
Veszélyeztetettség szintje: az adott települést érintő
veszélyeztető hatások bekövetkezésének valószínűsége
(gyakorisága)
és
következményei
alapulvételével
megállapítható érték.
Veszélyhelyzeti
tájékoztatás:
a
hivatásos
katasztrófavédelmi szerv által végzett tájékoztató
tevékenység az érintettek számára, a katasztrófariasztást
követően.
Visszatelepítés: a veszély elmúltával a kimenekített,
kitelepített lakosság és a létfenntartáshoz szükséges
anyagi javak lakóhelyre történő visszajuttatása.

a) a

helyi védelem az elzárkózás a
veszélyeztető
hatás
elleni
védelemre
alkalmas, illetve alkalmassá tett helyen,

b)

a távolsági védelem a lakosság
veszélyeztetett
területről
történő
kimenekítése, illetve kitelepítése, valamint
befogadó-helyen történő átmeneti jellegű
elhelyezése.

a) elsősorban
közérdekű
közlemény
közzétételével, a médiaszolgáltatásokról
és a tömegkommunikációról szóló
törvény rendelkezéseinek megfelelően,
b) a lakossági riasztó rendszer eszközeivel,
c) a technikai feltételek megléte esetén
elektronikus hírközlési szolgáltatások
igénybevételével,

d) a helyben szokásos módon (hangosbemondó,
hírvivő, falragaszok),
e) a riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás
közzétételére alkalmas, helyben rendelkezésre álló
egyéb eszközökkel, így a rendvédelmi szervek,
magánszemélyek élőbeszéd sugárzására alkalmas
kihangosító eszközei, valamint kézi kihangosító
eszközök,
f) szükség és lehetőség szerint az a)–e) pontban
megjelöltek egyidejű alkalmazásával.

a) szöveges közléssel, illetve
b) a meghatározott szirénajelekkel
A szöveges közlés tartalmazza különösen:
a) a bekövetkezett esemény pontos helyét és idejét,
b) az esemény várható hatásait,
c) az okozott hatás kiterjedését,
d) a keltett hatás várható időtartamát,
e) a követendő magatartási szabályokat,
f) a további tájékoztatási lehetőségeket.

KATASZTRÓFARIADÓ
120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú (133 Hz
és 400 Hz közötti) folyamatos szirénahang.
RIADÓ ELMÚLT
A riadó elmúlt jelzés: kétszer egymás után megismételt 30
másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú (400 Hz)
szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel.
A riadó elmúlt jelzés a légiriadó, valamint a
katasztrófariadó jelzés feloldására is vonatkozik.
MORGATÓ PRÓBA
A próba során alkalmazott jelalak első részében 6
másodperces időtartamban 400 Hz-ig felfutó jelzés kerül
leadásra, majd a jel lefutása következik be.

A lakosság kimenekítése, illetve kitelepítése
során – amennyiben a veszélyeztető hatás
indokolja – a veszélyes, illetve radioaktív
anyagok, más fizikai erők káros élettani
hatásainak
megakadályozása
érdekében
szükség-védőeszközt, az atomerőmű által
veszélyeztetett (0–30 km közötti) területeken
szükség szerint jódprofilaxist is kell alkalmazni.

A beavatkozást végzők számára biztosított
egyéni védőeszközökről és az azzal történő
ellátásról külön jogszabály rendelkezik.

A kitelepítés és a befogadás elrendelésére
jogosult:
1) Veszélyhelyzetben, illetékességi
területére vonatkozóan
•a polgármester,
•a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervének vezetője által kijelölt személy, aki
veszélyhelyzetben a településen a helyi
katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a
polgármestertől átvette,
•a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke,

2)
•
•

Halasztást nem tűrő esetben az
illetékességi területére vonatkozóan
a polgármester,
a megyei, főváros védelmi bizottság elnöke.

A kitelepítés elrendeléséről szóló döntést az
elrendelő
írásba
foglalja
–
akadályoztatása esetén az elrendelést
követő legkésőbb 3 napon belül – és
felhívás közzétételével gondoskodik a
kihirdetéséről.

A visszatelepítés elrendelésére a megyei,
fővárosi védelmi bizottság elnöke
jogosult.

• a kijelölt gyülekezési helyet és időpontot,
• a kijelölt befogadó-helyet,
• a saját járművel önállóan megoldott, befogadó-

helyre történő távozás lehetőségét és bejelentési
kötelezettségét,
• a szállítási lehetőségeket, beleértve az elrendelt
korlátozásokat is,
• a kitelepítés során szükséges alapvető okmányok és
más ajánlott dolgok megjelölését,
• a hátrahagyott javakkal kapcsolatos tennivalókat,
• amennyiben ismert, a kitelepítés várható
időtartamát,
• a kitelepítéssel kapcsolatban további tájékoztatást
adó szerv vagy személy megnevezését és
elérhetőségét.

A lakásból való távozáskor:
• ki kell kapcsolni a villanyt, az elektromos készülékeket, a

világítást,
• el kell zárni a víz- és gázvezetéket, berendezéseket,
• el kell oltani a kályhákban, tűzhelyekben az égő tüzeket,
• be kell zárni az ablakokat, leereszteni a redőnyöket,
• a lakásajtót kulcsra zárni,
• a mozgásképtelen beteg családtagokat a gyülekezési
helyen be kell jelenteni, egy visszamaradó családtag
felügyelete mellett meg kell várni, amíg az elszállításuk
központilag megtörténik.

A kitelepítés folyamatának megkönnyítésére és a
befogadóhelyen való letelepedés megkönnyítése
érdekében túlélő csomagot kell összeállítani. A csomag
kialakításánál feltétlenül számolni kell azzal, hogy
központilag biztosított szállítóeszközön, esetleg gyalog
történik a lakóhely elhagyása.
Fontos, hogy az összeállított csomag könnyen
szállítható legyen, nem haladhatja meg a 20 kg-ot. A
csomagon fel kell tüntetni a nevet, a címet, a gyermek
ruházatára lehetőleg fel kell írni, vagy varrni a nevét,
születési évét. Mellékelni kell az esetleges
gyógyszerérzékenységéről szóló iratot. A csomag
javasolt tartalma:

• személyi

okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv,
bankkártya,
• két- három napi élelmiszer (konzerv, nem romlandó
élelmiszer) egy liter ivóvíz, tea, üdítő (az élelmiszereket úgy
célszerű összeválogatni, hogy a napi kalória érték a 3000-3600
kalória tápértéket elérje)
• az évszaknak megfelelő lábbeli, felsőruházat, fehérnemű,
• tisztálkodási eszközök,
• rendszeresen
használt
gyógyszerek,
gyógyászati
segédeszközök
• egyéni védőeszköz (ha van) szükség szerint légzésvédő és
bőrvédő eszközként - használható ruházat,
• takaró (esetleg hálózsák, gumimatrac,),
• ha van, hordozható rádió.

a) a kitelepítéssel érintett lakosság családi és közösségi
életviszonyai a visszatelepítés elrendeléséig lehetőleg ne
szenvedjenek kárt,
b) különös figyelemmel kell lenni a kitelepített személyek
korából, neméből vagy más tulajdonságából fakadó
egyedi igényekre,
c) az érintett lakosságot a Kat. 72. § (10) bekezdés szerinti
adatokkal kell nyilvántartásba venni (regisztráció),
d) lehetővé kell tenni, hogy a lakosság a lakóhelyét saját
közlekedési eszközével hagyja el és a veszélyeztetett
területen kívüli, általa megválasztott helyre távozhasson,
amennyiben az a kitelepítés végrehajtását nem
akadályozza,
e) amennyiben a c) pontban meghatározott regisztráció
elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, a polgármester
vagy a helyszíni műveletirányító engedélyezheti annak
mellőzését.

Amennyiben a veszélyeztetett területen a
közvetlen életveszély és váratlan kockázat
miatt nincs mód a kitelepítési feladatok
végrehajtására, a lakosság védelmét
kimenekítéssel kell biztosítani.
A kimenekítésre egyebekben a kitelepítés
szabályai az irányadók.

A befogadó-hellyel szemben támasztott követelmények:
1) megfelelő távolságra helyezkedik el a veszélyeztetett
területtől,
2) biztosítja a befogadott lakosság számára az alapvető
ellátást, így különösen:
a) ivóvíz-, élelem- és orvosi ellátást,
b) alapvető higiéniai feltételeket,
c) az élelmezés és a hulladék megfelelő kezelésére szolgáló
létesítményeket,
d) a tartózkodásra és szállásra szolgáló, megfelelő méretű
helyiségeket (személyenként legalább 3,5 m2),
e) az alapvető kulturális igények (vallási, közösségi) kielégítését.
3) a befogadó-hely alkalmazásakor:
a) jól látható módon jelölni kell a helyiségek rendeltetését,
b) biztosítani kell a befogadottak számára a házirend
megismerését és gondoskodni kell a betartásáról,
c) biztosítani kell a lelki segítségnyújtást, valamint a gyermekek
és más különös gondoskodást igénylő személyek alapvető
ellátását.

a) a kitelepített lakosság elsősorban befogadó
intézményben vagy személyek elhelyezésére
szolgáló
épületben,
illetve
szükségtáborhelyen helyezhető el,
b) az a) pontban foglaltak hiányában a
kitelepítettek a lakosságnál is elhelyezhetők,
c) a kitelepítés a lehető legkisebb mértékben
érintse a befogadással érintett terület
lakosságának életviszonyait,
d) a családtagokat lehetőleg ugyanazon
településen
és
lehetőleg
azonos
intézményben (épületben) kell elhelyezni.

Akiket szervezett formában telepítettek ki,
azok
szervezett
formában
kerülnek
visszatelepítésre. Az önállóan visszatelepülők
regisztrálását is végre kell hajtani.
A veszélyeztetettség megszűnése után a
visszatelepülés feltétele:
a) a közegészségügyi helyzet normalizálása,
járványveszély megszüntetése,
b) a lakosság tájékoztatása a szükséges
magatartási és higiéniás rendszabályokról,
c)
a
közművek,
közműszolgáltatások
helyreállítása,
d) a minimális lakhatási feltételek biztosítása,

e) a lakosság alapellátásának biztosítása,
f) az ideiglenesen fedél nélkül maradtak
elhelyezésének, ellátásának biztosítása,
g) az életveszélyes épületek bontásának
végrehajtása,
h) közintézmények működési feltételeinek
biztosítása, az iskolai oktatás újraindítása,
valamint
i) a károk felmérése.

• A kitelepítést követően a terület, az intézmények, a
lakosság visszamaradó anyagi javainak és a kulturális
javak őrzését, védelmét - a polgári szervek javainak
kivétellel - a rendőrség végzi.
• Amennyiben a rendőrség erői az őrzés-védelmi feladat
végrehajtására nem elegendőek, a katasztrófavédelemért
felelős miniszter kezdeményezheti a honvédelemért
felelős miniszternél a Magyar Honvédség erőinek
fegyver nélküli közreműködését.

• A kitelepített polgári szerv visszamaradó anyagi
javainak védelméről
gondoskodik.

a

polgári

szerv

vezetője

•

•
•

•
•
•

gondoskodik a kárterületek lezárásáról, a
forgalomirányítás, a forgalomszabályozás, a
kimenekítés, a kitelepítés és a befogadás rendőri
biztosításáról,
lezárja a járhatatlanná vált útszakaszokat és
kijelöli az elkerülő útvonalakat,
gondoskodik
a
katasztrófaveszély,
illetve
veszélyhelyzet esetében történő kitelepítés során,
valamint a kitelepített lakosság befogadási helyein
a rendfenntartásról,
ellátja a kitelepített területre történő be- és kijárás
közbiztonsági ellenőrzését,
meghatározza a bejárási útvonalakat,
intézkedést foganatosít a kitelepítés és
kimenekítés során a kötelezés ellenére a lakóhelyén
maradó személlyel szemben.

Kellemes Ünnepeket és katasztrófamentes
Boldog Új Évet!

