LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
BOKOD TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE
alapján a veszélyek és a követendő magatartási szabályok
megismerésére

1.

A LAKOSSÁG VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

1.1
RIASZTÁS,
RENDJE

FIGYELMEZTETÉS,

VESZÉLYHELYZETI

TÁJÉKOZTATÁS

A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet VII. fejezete szabályozza a lakosság riasztásának és
tájékoztatásának általános szabályait, veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjét.
A lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának módjai:
elsősorban közérdekű közlemény közzétételével,
a lakossági riasztó rendszer eszközeivel,
a technikai feltételek megléte esetén elektronikus hírközlési szolgáltatások
igénybevételével,
• a helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok),
• 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,
• szükség és lehetőség szerint az a)–e) pontban megjelöltek egyidejű alkalmazásával.
A közérdekű közleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által kiadott
tartalommal kell közzétenni, melyet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
zártrendszerű kommunikációs csatornán ad át. A lakossági riasztást és veszélyhelyzeti
tájékoztatást végzők együttműködnek a hiteles, pontos és gyors tájékoztatás érdekében,
melynek során egyeztetik a tájékoztatás fő területeit, az összehangolt információáramlás
módját, a közvetlenül és közvetve érintett lakosság körét, valamint a nemzetközi hatásokat.
•
•
•

Az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak mentése érdekében a
rendelkezésre álló riasztó-, illetve tájékoztató rendszertől függően szöveges közléssel, illetve
szirénajelekkel jelezni kell az esemény valószínű bekövetkezését vagy annak elmúlását,
illetve haladéktalanul közölni kell a lakossággal a követendő magatartási szabályokat.
Szirénajelek, jelzések
A jelzés megnevezése:

KATASZTRÓFARIADÓ jelzés.

A jelzés leírása: 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú (133 Hz és 400 Hz
közötti) folyamatos szirénahang.
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A jelzés megnevezése:

RIADÓ ELMÚLT jelzés.

A jelzés leírása: 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.

A jelzés megnevezése:

MORGATÓ PRÓBA jelzés

A jelzés leírása: A próba során alkalmazott jelalak első részében 6 másodperces
időtartamban 400 Hz-ig felfutó jelzés kerül leadásra, majd a jel lefutása következik be.
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A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatása:
A veszélyhelyzeti tájékoztatás tartalma különösen:
• a katasztrófaveszély, a bekövetkezett esemény, a védekezés, az irányadó
magatartási szabályok, a lakosságvédelmi intézkedések, az elrendelt korlátozások,
valamint a további tájékozódási lehetőségek,
• a helyreállítás időszakában az elemi lakhatási feltételek megteremtése, a külön
döntés szerinti kárenyhítés lehetőségei, valamint a helyreállítás.
A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásáért felelős:
•
•
•
•
•
•

a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,
a központi államigazgatási szerv vezetője,
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi és területi szervének vezetője,
a megyei és a helyi védelmi bizottság elnöke,
a polgármester, a főpolgármester,
a gazdálkodó szerv vezetője.

A lakossági tájékoztatást az alábbiak szerint kell kiadni:
•
•
•
•
•
•

a bekövetkezett esemény pontos helye és ideje,
az esemény várható hatásai,
hatás kiterjedése,
hatás várható időtartama,
követendő magatartási szabályok
további tájékoztatási lehetőségek.

A megyei vonatkozású közleményt a KEMKI szakterületei készítik el és az igazgatói
jóváhagyást, a BM OKF főigazgatói engedélyt követően a területi ügyeletek útján továbbítják
a területi közzétételi kötelezettség helyszíne szerinti vételkörzetben működő helyi
médiaszolgáltatók részére.
Közlemény típusai:
a) azonnali;
b) 2 órán belüli.
c)
1.2

A KITELEPÍTÉS, KIMENEKÍTÉS, BEFOGADÁS, VISSZATELEPÍTÉS RENDJE

A kitelepítés és a befogadás elrendelésére jogosult:
Veszélyhelyzetben:
• 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,
Halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan:
• a polgármester,
• a megyei, főváros védelmi bizottság elnöke.
A visszatelepítés elrendelésére a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke jogosult.
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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 felhívást a veszélyeztetett terület sajátosságainak megfelelően, a rendelkezésre álló
lehetőségek alkalmazásával, a helyben szokásos módon, illetve a médiaszolgáltatásokról és
a tömegkommunikációról szóló törvény alapján közérdekű közleményként kell közzétenni.
A felhívás tartalmazza legalább:
•
•
•
•
•
•
•
•

a kijelölt gyülekezési helyet és időpontot,
a kijelölt befogadóhelyet,
a saját járművel önállóan megoldott, befogadóhelyre 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 kitelepítés végrehajtásának szempontjai:
•
•
•
•
•

a kitelepítéssel érintett lakosság családi és közösségi életviszonyai a visszatelepítés
elrendeléséig lehetőleg ne szenvedjenek kárt,
különös figyelemmel kell lenni a kitelepített személyek korából, neméből vagy más
tulajdonságából fakadó egyedi igényekre,
az érintett lakosságot nyilvántartásba kell venni (regisztráció),
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,
amennyiben a meghatározott regisztráció elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna,
a polgármester vagy a helyszíni műveletirányító engedélyezheti annak mellőzését.

A polgármester:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

intézkedik a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó szervek, a szállító eszközök
tulajdonosainak riasztására és tájékoztatására,
intézkedik a lakosság kitelepítésére, a létfenntartáshoz szükséges anyagi, kulturális
javak, az állatállomány, az ellátásukhoz szükséges takarmány és egyéb anyagok
elszállítására,
meghatározza a településen a helyes, követendő lakossági magatartási szabályokat,
készenlétbe helyezi a kitelepítési szakfeladat végrehajtásához szükséges polgári
védelmi szervezeteket és irányítja tevékenységüket,
megszervezi a kitelepítés biztosítását,
intézkedik a gyülekezési, berakodási helyek működésének megkezdésére,
fogadja az érkező külső erőket, eszközöket, koordinálja az együttműködést,
gondoskodik a fekvőbetegek, önerőből kitelepülni képtelenek kijelölt intézményekbe
történő elszállításáról,
koordinálja az intézmények, gazdálkodó szervezetek kitelepülését,
folyamatos kapcsolatot tart a befogadókkal,
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•
•
•
•
•
•
•
•

intézkedik az ingatlanok átvizsgálására, az ingatlanok biztonságos hátrahagyása
szabályainak betartására,
intézkedik a kötelezés ellenére lakóhelyén maradó személyekkel szembeni
rendvédelmi intézkedés foganatosítására,
intézkedik a hajléktalanok felkutatására,
intézkedik, hogy a védekezés folytatására visszamaradó állomány a biztonsági
rendszabályokat (riasztás, kimenekítés) megismerje és megszervezi az ellátásukat,
intézkedik a közművek központilag történő szükség szerinti kikapcsolására,
intézkedik a gyógyszertárak, a méreganyagraktárak és a műtrágya lerakatok fokozott
őrzésére, szükség esetén az anyagok biztonságos helyre történő elhelyezésére,
biztosítja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a
továbbiakban: rendőrség) útján a kitelepítéssel érintett településen hátrahagyott ingó
és ingatlan vagyon védelmét,
összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét.

Kimenekítés
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 befogadás szabályai
A befogadóhellyel szemben támasztott követelmények:
•
•

•

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

Amennyiben indokolt, a befogadó helyre történő belépés közegészségügyi, közbiztonsági
okból külön engedélyhez köthető, illetve fertőtlenítés, mentesítés végrehajtása elrendelhető.
A befogadás végrehajtásának szempontjai:
•
•
•
•

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

A befogadással kapcsolatban a polgármester:
•
•

tájékoztatja a lakosságot a várható befogadásról,
értesíti az elhelyezésben érintett intézményeket, gazdálkodó szervezeteket, valamint
intézkedik a befogadás előkészítésére,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

készenlétbe helyezi a befogadási szakfeladat végrehajtásához szükséges polgári
védelmi szervezeteket és irányítja tevékenységüket,
előkészítteti a befogadáshoz szükséges nyilvántartásokat,
intézkedik a megnövekvő fogyasztási igények miatt a megfelelő kapacitás
biztosítására,
megszervezi a befogadás mindenoldalú biztosítását,
a rendőrséggel együttműködve megszervezi a forgalomszabályozást, a
rendfenntartást,
pontosítja a befogadásra tervezett lakosság várható létszámát, az állatállomány és
anyagi javak mennyiségét,
biztosítja a befogadásra tervezett intézmények, közigazgatási szervek működési
feltételeit, intézkedik az esetlegesen hiányzó infrastruktúra kialakítására,
intézkedik a befogadásra kerülő lakosság étkeztetéséhez szükséges és higiéniás
feltételek biztosítására,
intézkedik a kirakodási hely működtetésére,
folyamatos kapcsolatot tart a kitelepülőkkel,
szükség esetén megszervezi a közoktatást, valamint
illetékességi területén összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek
tevékenységét.

A visszatelepítés szabályai:
Akiket szervezett formában telepítettek ki, azok szervezett formában
visszatelepítésre. Az önállóan visszatelepülők regisztrálását is végre kell hajtani.

kerülnek

A visszatelepítés elrendelésére jogosult:
a) a belügyminiszter;
b) a BM OKF főigazgatója;
c) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke.
A veszélyeztetettség megszűnése után a visszatelepülés feltétele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a közegészségügyi helyzet normalizálása, járványveszély megszüntetése,
a lakosság tájékoztatása a szükséges magatartási és higiéniás rendszabályokról,
a közművek, közműszolgáltatások helyreállítása,
a minimális lakhatási feltételek biztosítása,
a lakosság alapellátásának biztosítása,
az ideiglenesen fedél nélkül maradtak elhelyezésének, ellátásának biztosítása,
az életveszélyes épületek bontásának végrehajtása,
közintézmények működési feltételeinek biztosítása, az iskolai oktatás újraindítása,
valamint
a károk felmérése.

Bokod, 2020. augusztus 01.

Csonka László
polgármester
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