A katasztrófavédelem
egységes nemzeti
rendszere
Védelmi
Felkészítés

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2011. évi CXIII. tv. a honvédelemről és a
Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről
(Hvt.)
2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról (Kat.)
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a Kat.
végrehajtásáról (Vhr.)

Jogszabályi háttér

Alaptörvény (1)
2011. április 18. Országgyűlés, zárószavazás
Magyarország Alaptörvénye
Alapvetés
O cikk: Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint
köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.
Szabadság és felelősség
II. cikk: Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az
élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve
védelem illeti meg.
I. cikk
(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait
tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.

Alaptörvény (2)
XXI. cikk
(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki
jogát az egészséges környezethez.
(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt törvényben meghatározottak szerint - helyreállítani vagy
a helyreállítás költségét viselni.
XXXI. cikk
(1) Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére.
(2) Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert
tart fenn.
(3) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi
helyzetben az …

Alaptörvény (3)
XXXI. cikk folyt.
(4) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar
állampolgárok számára rendkívüli állapot idejére –
sarkalatos törvényben meghatározottak szerint –
honvédelmi munkakötelezettség írható elő.
(5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú
magyar állampolgárok számára honvédelmi és
katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében –
sarkalatos törvényben meghatározottak szerint –
polgári védelmi kötelezettség írható elő.
(6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok
ellátása érdekében – sarkalatos törvényben
meghatározottak szerint – mindenki gazdasági és
anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető.

Alaptörvény (4)
A különleges jogrend (48-54. cikk):
1/ Rendkívüli állapot (hadiállapot, háborús
veszély)
2/ Szükségállapot (belső fegyveres konfliktus)
3/ Megelőző védelmi helyzet (külső fegyveres
támadás veszélye, szöv. köt. telj.)
4/ Váratlan támadás (külső fegyveres
csoportok)
5/ Veszélyhelyzet

Alaptörvény (5)
53. cikk
(1)A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi
csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek
következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet
hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli
intézkedéseket vezethet be.
(2) A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények
alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet,
valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(3) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete tizenöt napig marad
hatályban, kivéve, ha a Kormány - az Országgyűlés felhatalmazása
alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja.

(4) A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát
veszti.

A nemzeti védekezés időszakai
veszélyhelyzet

katasztrófa károsító
hatása
által érintett terület

katasztrófaveszély

felkészülés

Katasztrófaveszély
az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott veszélyhelyzetet
megelőző olyan folyamat vagy állapot, amelynek
következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa
bekövetkezésének valószínűségével, és amely ezáltal veszélyezteti
az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.
katasztrófaveszély esetén:

a főigazgató – a belügyminiszter által előzetesen jóváhagyott
központi veszélyelhárítási terv szerint – azonnal intézkedik:
-

az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak,

-

a kritikus infrastruktúrák védelme,

-

a lakosság alapvető ellátásának biztosítása,

-

a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése
érdekében.

Veszélyhelyzet
A veszélyhelyzet az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott
olyan helyzet, amelyet különösen a következő események
válthatnak ki:
a) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, különösen:
aa) 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,
ab) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket,
ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet
és további elöntések várhatók,
ac) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív,
megmaradó hóesés vagy hófúvás,
ad) más szélsőséges időjárás következtében az emberek
életét, anyagi javait a lakosság alapvető ellátását
veszélyeztető helyzet következik be,
ae) földtani veszélyforrások.

Veszélyhelyzet (2)
b) ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek, különösen:
ba) a veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő tevékenység
során a szabadba kerülő anyag az emberi életet, egészséget,
továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan
veszélyezteti,
bb) nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés,
amely a biztonságot kedvezőtlenül befolyásolja és a lakosság nem
tervezett sugárterhelését idézi elő.
c) egyéb eredetű veszélyek, különösen:
ca) tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy
járványveszély, valamint állatjárvány,
cb) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű
szennyezése,
cc) bármely okból létrejövő olyan mértékű légszennyezettség, amely
a külön jogszabályban meghatározott riasztási küszöbértéket
meghaladja,
cd) a kritikus infrastruktúrák olyan mértékű működési zavara,
melynek következtében a lakosság alapvető ellátása több napon
keresztül, vagy több megyét érintően akadályozott.

A katasztrófa károsító hatása által
érintett terület
= az a kijelölt és lehatárolt terület, ahol a katasztrófa
(természeti, ipari, civilizációs) következményeinek
elhárítása (helyreállítás) érdekében kormányzati
intézkedés szükséges
A veszélyhelyzeti rendkívüli intézkedések közül
alkalmazható:
 közigazgatási hatósági eljárástól való eltérés,
 a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra
kötelezettek részére szerződéskötési kötelezettség
állapítható meg,
 indokolt esetben részleges, vagy teljes forgalomkorlátozás
vezethető be,
 korlátozható az ország egyes területeire történő belépés,
áthaladás és tartózkodás.

A védelmi igazgatás új
szabályai

Központi szint (1)
A Kormány végzi:
 a katasztrófák elleni védekezés legfelsőbb
szervezését és irányítását,
 a tervezés kormányszintű végrehajtását,
 a katasztrófavédelemmel összefüggő
feladatok tárcák közötti koordinációját.

döntéshozó és
intézkedési hatáskörök

kormányzati koordinációs szerv

(döntések előkészítése és a
védekezéssel kapcsolatos feladatok
ágazati összehangolása)

Központi szint (2)
A belügyminiszter:
 felel az irányítása alá tartozó hivatásos katasztrófavédelmi
szerv működtetéséért,
 munkáltatóként kinevezi és felmenti a közvetlen irányítása alá
tartozó hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
vezetőjét, illetve annak helyetteseit,
 elrendeli (a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett) a polgári
védelmi szervezetek részleges alkalmazását,
 dönt a nemzetközi segítségnyújtásra fordítható költségvetési
előirányzat felhasználásáról,
 háromévente jelentést készít az Országgyűlésnek és a
Kormánynak kockázatelemzésekről, és a
katasztrófavédelem helyzetéről,
 gondoskodik a polgári veszélyhelyzeti tervezés (NATO CEP)
katasztrófavédelmi feladatainak, valamint az EU polgári védelmi
tevékenységének hazai koordinálásáról és végrehajtásáról,
 biztosítja a képviseletet a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési
Bizottságban (NATO CEPC), valamint az EU intézményeiben,
 részt vesz a nemzetközi segítségnyújtásban,
 felelős a kritikus infrastruktúrák védelméért a katasztrófák elleni
védekezés területén,
 jóváhagyja a központi veszélyelhárítási tervet.

Területi szint (1)
A megyei, fővárosi védelmi bizottság (MVB):
Elnöke: a kormánymegbízott
Elnökhelyettesei:
- a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség
állományába tartozó tényleges állományú katona,
- a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a megyei
katasztrófavédelmi igazgató.
Tagjai:
a) a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosban a főpolgármester,
b) a megyei jogú város polgármestere,
c) a katonai igazgatás területi szervének vezetője,
képviselője,
d) a megyei, fővárosi rendőrfőkapitány,
e) az egészségügyi államigazgatási szerv képviselője,
f) a vízügyi igazgatási szerv képviselője,
g) a megyei védelmi bizottság titkára.

Területi szint (2)
+ állandó meghívott tanácskozási joggal az
Országos Mentőszolgálat képviselője,
+ a MVB elnöke tanácskozási joggal más
személyeket is meghívhat,
+ a helyi védelmi bizottság feladatkörét érintő
döntésben részt vesz a helyi védelmi bizottság
elnöke is.

* MVB testületi szerv,
* szervezeti és működési rendjét a honvédelmi
miniszter, valamint a belügyminiszter előzetes
hozzájárulásával maga állapítja meg

Területi szint (3)
A Helyi Védelmi Bizottság (HVB):
Elnöke: a megyei jogú város, a város, a fővárosi kerület polgármestere
Elnökhelyettesei:
- a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt
személy,
- a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományából
szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona
Tagjai:
a) a megyei jogú városban, a városban, a fővárosi kerületben a jegyző,
b) a honvédelmi körzethez tartozó polgármesterek által megválasztott
polgármester,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kivételével a rendvédelmi
szervek és a központi államigazgatási szervek területi szerveinek a
honvédelmi körzet szerint illetékes vezetője,
d) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének
képviselője.

Helyi szint
A polgármester (a fővárosban a főpolgármester):
az illetékességi területén irányítja és szervezi a
felkészülés és a védekezés feladatait;
- közbiztonsági referens
- e feladatok végrehajtására - a megyei katvéd.
igazgatóság egyetértésével - közfoglalkoztatási
támogatást igényelhet az erre a célra létrehozott
költségvetési előirányzat terhére, a külön jogszabályban
meghatározottak szerint
-

+ A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke szervezi
és irányítja a fővárosi és a megyei önkormányzat
közfeladataihoz kapcsolódó katasztrófavédelmi
tevékenységet.
+ veszélyhelyzet – védekezés irányítása

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
NEMZETI ÜGY
A polgármester az illetékességi területén irányítja és

szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait.
Veszélyhelyzetben
a
településen
a
helyi
katasztrófavédelmi tevékenység irányítását –
helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a megyei
katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy
veszi át.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Okmányiroda

INTEGRÁLT FELADATRENDSZER

Iparbiztonság

Polgári Védelem

Tűzvédelem

INTEGRÁLT INTÉZMÉNYRENDSZER

BM OKF

Igazgatóságok

Integrált katasztrófavédelmi
kirendeltségek
Önkéntes és köteles
polgári védelmi szervezetek

ÚJ KOCKÁZATI BESOROLÁS
Bekövetkezési gyakoriság
Hatás

Ritka

Nem gyakori

Gyakori

Nagyon
gyakori

II. osztály

II. osztály

I. osztály

I. osztály

III. osztály

II. osztály

II. osztály

I. osztály

Nem
súlyos

III. osztály

III. osztály

II. osztály

II. osztály

Alacsony
mértékű

III. osztály

III. osztály

III. osztály

III. osztály

Nagyon
súlyos
Súlyos

VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS

Országos terv

Veszélyeztetettség
leírása,

Megyei terv
Helyi terv

Általános
tevékenységi sorok,

(körzet)

Helyi terv

Települési terv
Gazdálkodó szervezetek terv

Védekezési
feladatok

Forgatókönyvek,
(iroda)

Bevetési

Adatok

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

