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2016 PILISBOROSJEN  KÖZSÉG  
HELYI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERVE 

1 Megbízás, el zmények 

Pilisborosjen  község jegyz je 2016. 02. 01., 17:52 kelt e-mailjében hivatkozott a SZVV-3.5 
szakért i jogosultságomra és árajánlatot kért Pilisborosjen  község önkormányzatának közigazgatási 
területére vonatkozó Helyi Vízkár-elhárítási Terv elkészítésére, mely dokumentáció összeállítása során 
szem el tt kell tartani a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996.(XII. 26.) Korm. 
rendeletet.  

Az  általam  készített  árajánlatot  a  helyi  Önkormányzati  Testület  elfogadta,  amely  tényr l  
Pilisborosjen  község jegyz je a 2016. 02. 26., 8:14 kelt e-mailjében értesített. A fentiekben 
megnevezett munka elvégzésére a Vállalkozási Szerz dést Pilisborosjen  Község Önkormányzatának 
képvisel je Küller János, mint Megrendel , Janotka János egyéni vállalkozó, mint Vállalkozó 2016. 03. 
03-án aláírta. 

A Megrendel  képvisel jével történt személyes adategyeztetés keretében rendelkezésemre bocsátotta 
az el zetesen készített Helyi Vízrendezési Tanulmánytervet, illetve minden olyan dokumentumot, 
melyet a szerz déses feladatom teljesítéséhez szabadon felhasználhatok. 

2 Általános feladat meghatározás a vízkármegel zés, illetve a vízkárelhárítás során 

A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása – a védm vek építése, 
fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az 1995. évi LVII. Vízgazdálkodási 
törvényben meghatározottak szerint – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megel zésében, 
vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. 

A vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatait a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet határozza 
meg. A rendelet értelmében az árvíz- és belvízvédekezés céljából kiépített véd vek hiányában fellép  
káros vizek elleni védekezés helyi vízkárelhárításnak min sül, és a védekezésre kötelezettek 
feladatai közé tartozik a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése.  

Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített véd vek hiányában fellép  káros vizek elleni 
védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba 
való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás.  

Ennek m szaki feladatai az alábbiak:  

- Felkészülés a védekezésre. 
- A védekezés. 
- A védekezés megsz nését követ  intézkedések. 
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A Helyi Vízkár-elhárítási Tervet a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság el zetes szakmai 
egyetértése után a polgármester hagyja jóvá. A jóváhagyott Vízkár-elhárítási Terv egy példányát a 
polgármesteri hivatalban kell elhelyezni, míg egy másik példányát pedig az Vízügyi Igazgatóságnak 
vissza kell küldeni. 

A tervet napra készen kell tartani, ezért évente felül kell vizsgálni és a változásokat be kell jegyezni, 
illetve ha nem történt változás, akkor ezt a tényt kell rögzíteni, és err l is értesíteni kell az illetékes 
Vízügyi Igazgatóságot. A tervben foglaltakat hivatalosan képviseli a polgármester, mint védelemvezet  
álláspontját, a védekezési fokozattól függ  bevédési szándékról. A Helyi Vízkár-elhárítási Terv legf bb 
célja, hogy hatékonyabbá és eredményesebbé tegye a védekezést.  

A tervben a vízmin ségi kárelhárítással nem foglalkozunk. Amennyiben ilyen esemény történik, a 
területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyel séget vagy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóságot kell értesíteni. 

Jelen Vízkár-elhárítási terv a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozatának 
Módszertani Segédlete (2011.), illetve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hivatalos honlapján 
megtalálható (2015. április) Települési Vízkár-elhárítási Tervek készítéséhez felhasználható 
Módszertani Segédlete alapján készült. A módszertani segédlet átfogóan érvényes az összes 
magyarországi településre, de értelemszer en csak a Pilisborosjen  településre értelmezhet  pontok 
kerültek kidolgozásra. 

3 Pilisborosjen  község bemutatása 

3.1 Település elhelyezkedése 
Pilisborosjen  község az északnyugat-délkelet irányú Nagy-Kevély vonulattól délre található mély 

medencében helyezkedik el. A környez  hegyek Nagy-Kevély (537), Kis-Kevély (488), Ezüst-hegy 
(405), K -hegy (337) és Kövesbérc. Az Ófalu Budapestt l északnyugatra, hozzávet leg 10 km-re, erd s 
hegyekkel övezve, völgy mélyén húzódó, hajdan b viz  patak két oldalára települt. Napjainkra új 
házaival kiterjed az erd kig. A községhez tartozik a Bécsi út (10-es f út) egy szakaszának egyik oldala 
is. 

3.2 A település geológiai és domborzati jellemzése 
A település és a környez  hegyek k zetszerkezetében a dolomit, a mészk , a pannonüledék, a 

homokk , illetve 200 millió év id rendjében lösz található. A felszín közeli talaj agyagos vagy meszes. 
Évmilliók alatt létrejött földmozgások hozták létre az északnyugat-délkelet irányú Nagy-Kevély 
vonulatot, illetve lezökkenéssel az északnyugat-délkelet irányú mély medencét, mely helyet ad 
napjainkban is Pilisborosjen  község számára. 

A belterülethez kapcsolódó mez gazdasági területek (szántó, sz , rét-legel ,  erd  m velési 
területek) is nagy jelent séggel bírnak a Helyi Vízkár-elhárítási Terv részér l, mivel igen nagy esés , 
lejt s területekr l van szó. Ezen nagyesés  területen csapadékvíz elvezetés szempontjából különösen 
nagy veszélyt jelentenek a rövid idej , de nagy intenzitású nyári záporok. 
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3.3 Éghajlat 
Magyarország a 45°45' és 48°35' északi szélességek között fekszik, nagyjából középen az Egyenlít  

és az Északi-sark között a mérsékelt övben. Éghajlata ezért nagyon változékony. Az országon belül is 
jelent s különbségek fordulhatnak el  az id járásban, az ország viszonylagos kis területe és változó 
domborzati viszonyai miatt. 

Az éghajlat f bb meghatározója a környezeti viszonyokon kívül a domborzat. Az ország a Kárpát-
medence alján fekszik és több mint a fele 200 m tengerszint feletti magasságnál alacsonyabb síkság, 
illetve az ország kisebbik részén 400 m feletti területek alkotják, ezért els sorban a Kárpátok hatása a 
meghatározó az id járás tekintetében. 

Pilisborosjen  évi átlagos csapadéka 600-750 milliméter, de évr l évre való változékonysága miatt 
az éves csapadékösszeg térbeli eloszlása a sokéves átlagtól nagymértékben eltérhet. A legtöbb csapadék 
a május-július közötti id szakban hullik, a legkevesebb pedig január és március között. Az sz folyamán 
az er sebb ciklonaktivitás miatt az ország jelent s részén, így Pilisborosjen n is kialakulhat egy újabb 
csapadékmaximum. 

3.4 Növényzet és állatvilág 
A Pilis növény- és állatvilágához hasonló a Kis-Kevély vonulat növény-és állatvilága. Meg kell 

említeni, hogy néhány fokozottan védett növényfaj található ezen a területen. Kifejezetten ilyen faj a 
magyarföldi husáng, melyet 2006 nyarán fedeztek fel a Kis-Kevély délnyugati sziklatörésein. A 
vonulaton található még sziklagyep, szikla cserjés és karsztbokor erd . 

Pilisborosjen  területén nagy esés , erd s, mez gazdasági, illetve rétlegel s területek találhatóak. A 
mez gazdasági területeken a növénytakaró fedettsége az év teljes id szakában nem biztosított, mely 
nagy szerepet tölt be a területre lehulló csapadék elvezetésében, lefolyásában a vízgy jt  területen. 

A bogarak közül a hazánkban él  legszebb erdei fajok Pilisborosjen  területén, illetve az egész 
Pilisben és Visegrádi-hegységben is megtalálhatóak a szarvasbogár, a h scincér és a havasi cincér. 

A Pilisborosjen  madárvilága is igen gazdag. Itt meg kell említeni a ragadozó madarak közül az 
egerész  ölyvöt, de nem ritka a héja és a karvaly sem. Azonban a fellelhet  madárfajok közöl a Pilis 
egész területén a darázsölyv és a kígyászölyv költ  állománya azonban csupán 3-4 párból áll. 
Ritkaságnak számít a kerecsen sólyom is, melynek fiókáit és tojásait évtizedekig vitték el, hogy 
vadászmadarat neveljenek bel lük. 

Az eml sök csoportjába tartozó rovarev k közül a vízi cickány és a keleti cickány jelenlétér l van 
tudomás a területen, illetve gyakori a sün és a vakond is. A fák tetején a mókus, a nagypele és mogyorós 
pele, illetve a talajon erdei egerek és pockok élnek. 

A Pilisborosjen  hegyvidékén el forduló menyétfélék a gyakori nyesttel, illetve a ritkábban 
megtalálható nyuszttal képviseltetik magukat. Azonban el fordul a görény, a menyét. A területen a 
nagyeml sök minden hazai faja el fordul. 
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3.5 Védett természeti és egyéb értékek 

3.5.1 Védett természeti területek 
Natura 2000 területek: 

Pilisborosjen  település egy része Natura 2000 terület, mely egyben a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz 
tartozik. A védetté nyilvánított Duna-Ipoly Nemzeti Park területe a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. 
§-ában foglaltak szerint 60 314,3 hektár, melynek egy része Pilisborosjen  közigazgatási határán belül 
található. 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Pilisborosjen re vonatkoztatva 
megtalálhatók a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. számú mellékletében, illetve a Magyar Állami 
Természetvédelmi Terület hivatalos honlapján, továbbá jelen Helyi Vízkár-elhárítási Terv 1. sz. 
melléklete is tartalmazza azokat. 

Ex lege területek: 

A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján a törvény 
erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyel , szikes tó, kunhalom és földvár.  

A 23. § (2) bekezdés alapján védett természeti területek országos jelent ség nek min sülnek. 

Pilisborosjen  közigazgatási területén számos természeti kincs található, ilyen természeti kincsek a 
barlangok illetve források. 

 

Barlang neve Kataszteri száma 
Ezüst-hegyi 2. sz. barlang 4820-2 

Papp Ferenc-barlang 4820-3 
Gyopáros-barlang 4820-7 

Kevély-nyergi-rókalyuk 4820-13 
Lapos-üreg 4820-33 

Vendel-hegyi 1. sz. barlang 4820-80 
Vendel-hegyi 2. sz. barlang 4820-81 

  
1. táblázat – Pilisborosjen  barlangok 

Pilisborosjen n a Szell  köz és a Szent Donát út keresztez désénél ered  forrás is Ex lege védett helynek 
számít. 
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1. Kép - Barlangok és Források 

3.5.2 emlékek listája 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) által nyilvántartott m emlék adatbázis kivonata, 

kiegészítve a helyi védettségekkel Pilisborosjen re vonatkoztatva: 

Római katolikus plébániaház 

Azonosító: 7227 
Törzsszám: 7190 
Védettség: emléki védelem 
Jelleg: Építmény 
Név Jellemz : Mai 
Eredeti Kategória: Lakóépület 
Eredeti F típus: plébánia 
Eredeti Típus: r.k. plébánia 
Megye: Pest 
Helység: Pilisborosjen  

Cím: Templom tér 1. 
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Helyrajzi Szám: 1, 508/1, 508/2 
Település KSH Kódja: 29601 
Földhivatal: Buda környéki Földhivatal 
Rövid Leírás: R.k. plébániaház, barokk, 18. sz.-i eredet . B vítve kés  barokk stílusban 

1804-ben. 

 

Római katolikus templom 

Azonosító: 7226 
Törzsszám: 7189 
Védettség: emléki védelem 
Jelleg: Építmény 
Név Jellemz : Mai 
Eredeti Kategória: Szakrális építmény 
Eredeti F típus: templom 
Eredeti Típus: r.k. templom 
Megye: Pest 
Helység: Pilisborosjen  

Cím: Templom tér  

Helyrajzi Szám: 11 
Település KSH Kódja: 29601 
Földhivatal: Budakörnyéki Földhivatal 
Rövid Leírás: R.k. templom, középkori alapokon barokk, 1756, szentélye és hajója 

átalakítva kés  klasszicista stílusban 1861-ben. Berendezés: mellékoltár, 
rokokó, sekrestyeszekrény, 18. sz. szószék, Immaculata-szobor, 1801, 

oltár, 1841. 
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4 Település és környezetének vízrajza 

4.1 Vízfolyások 
Pilisborosjen  a korábban már említett lezökkenés következtében kialakult medencében található. A 

szerkezeti viszonyoknak fontos alakformáló szerepe volt a medence vízrajzi képének kialakításában. 
Mivel a medence keleti irányú lejtéssel rendelkezik, így a vizek által okozott pusztulás iránya is ezt az 
irányt követi. A Pilisborosjen t is magában foglaló medence területén a vízfolyások sugarasan 
helyezkednek el. A peremvonulatokba majdnem egészen hátravágódó völgyek egymás felé tartanak, 
végül az ürömi téglagyáraknál egyesülnek. Ezen ponttól kezdve Solymári völgynek (Arany-hegyi árok) 
nevezik. A medence területén állandó és id szakos vízfolyások vannak. 

4.1.1 Borosjen i-patak 
Pilisborosjen  község közigazgatási területén egy nagyobb jelent séggel bíró vízfolyás található, a 

Borosjen i-patak. A községet átszel  Borosjen i-patak nagy esés , helyenként vízmosás jeleg  meder 
jellemzi, amelyben zárt szelvény  szakaszok is megtalálhatóak. 

A Borosjen i-patak Budapest Kistérség közigazgatási területén, a III. kerületben torkollik az 
Aranyhegyi-patakba. 

A Borosjen i-patak vízgy jt  területe 7,2 km2. 

 

2. Kép- Borosjen i-patak és az Aranyhegyi-patak torkollása 
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4.2 Állóvizek 
Pilisborosjen  közigazgatási területén nem található állóvíz, mely befolyásolhatná jelen Helyi 

Vízkár-elhárítási Terv összetételét. 

5 A települési vízkárok által veszélyeztetett területek és létesítmények 

5.1 Csapadékvíz elvezetés jelenlegi helyzete 
A településen a heves zivatarok, felh szakadások alkalmával összegy  csapadékvizek, illetve 

egyéb vizek elvezetését a Borosjen i-patak végzi. A település utcáinak csapadékvíz elvezetése nem 
megoldott. 

Pilisborosjen  település közigazgatási területén helyszíni bejárással gy dtünk meg a csapadékvíz 
elvezetés jelenlegi helyzetér l. A meglév  vízelvezet  árkok, ideiglenes és állandó vízfolyások 
mederszelvényeinek vízelvezet  képességét a hordalékfeltöltések, a fenntartási munkák elmaradása 
rendkívül módon károsan befolyásolják. A mederszelvények er sen erodáltak, deformálódtak. 

 A mederszelvényekben lév  kism tárgyak, átereszek az id k folyamán megrongálódtak, a 
vízátbocsátó képességük lecsökkent. A fent említett tényez k heves nyári záporok esetén a csapadékvíz 
továbbjutását korlátozzák, ami id szakos kiöntéshez, lakóingatlanok elöntéséhez vezet. 

A helyszíni bejárás során sok utcában tapasztaltuk, illetve a helyi lakosság elmondásából ismerté vált, 
hogy a szabad felszín  csapadékvíz-elvezetéseket a lakóingatlanok beépítése miatt helyenként zárt 
csapadékcsatorna szakaszok, átereszek létesítésével oldották meg. Ezen meglév  átereszek, csatornák 

szaki megoldásai sok esetben nem tükrözik a megfelel  szakszer séget (pl.: hordalékfogó akna 
hiánya, hordalékfogó rács hiánya). 

A fentiek tükrében megállapítható, hogy a település meglév  „csapadékvíz elvezet  rendszere” nem 
képes megoldani a lehulló csapadékvíz biztonságos elvezetését. 

5.2 Helyi vízkár által veszélyeztetett területek és létesítmények 
Pilisborosjen  település a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történ  besorolásáról 

szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM - BM együttes rendelet alapján egyik veszélyeztetett kategóriába sem 
tartozik.  

5.2.1 Lefolyásból ered  vízkár 
A téli csapadékból származó vizek nem okoznak jelent s problémát a településen, mivel a 

hóolvadásból származó csapadék hosszú lefolyási idej  a vízgy jt  területen. 

Heves nyári zivatarok, felh szakadás idején a környez  hegyvidékr l, mez gazdasági területr l az 
utcákon lezúduló csapadékvíz súlyos károkat okoz a településen, mivel az elavult és nem karbantartott 
„csapadékvíz elvezet  rendszer” nem képes maradéktalanul betölteni eredeti funkcióját.  
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3. Kép - Budai út 30. és Híd utca találkozása. 

(Híd lábainál a térburkolat kimosódása.) 

Fontosnak tartom említeni azt is, hogy a Borosjen i-patak rendezetlen medre nem képes biztonságos 
módon levezetni a rövid idej , nagy intenzitású nyári záporok, zivatarok alkalmával lehullott és 
összegy lt csapadékvizeket. A lezúduló csapadékvíz utcai elöntésekhez, utcai hordalék lerakódásokhoz, 
a lakóingatlanok elöntéséhez vezethet. 

.  

4. Kép - M tárgy a Budai út 54. és Bárd Ödön sétány keresztez désében. 
Hordalék lerakódás a mederben. 
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5. Kép - Budai út 30. és Híd utca keresztez dése. 
Hordalék lerakódás a mederben. 

A helyi Polgármester elmondása szerint a Kossuth Lajos téri buszfordulót az elmúlt évtized alatt több 
alkalommal is elöntötte, illetve hordalékát lerakta egy-egy nyári zápor. 

A Kossuth Lajos téri buszforduló elöntésének oka, hogy a burkolat alatt nem megfelel  vízátbocsátó 
képesség  zárt áteresz került beépítésre, így az könnyen eltöm dhet a lezúduló csapadékvíz sodrása által 
görgetett hordaléktól. Ennél, de egyébként sok más meglév  áteresznél további gondot jelent, hogy sem 
a hordalékfogó rács, sem a hordalékfogó akna nincs megépítve, és a szükséges hordalékmegfogás nincs 
megoldva. 

 

6. Kép – Kossuth L. utcai áteresz befogadó oldala 
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A Borosjen i-patak mentén elhelyezked  lakóépületek, utak rendkívüli módon veszélyeztetettek, 
mivel a patak medre rendezetlen, a heves es zések alkalmával összegy  és továbbfolyó csapadékvíz 
kimosódásokat okoz, illetve a jöv ben okozni fog több helyen. A lerakott hordalék által okozott 
szelvénysz kületek csapadékvíz elöntést okozhatnak a lakóépületeknél, ami a lakóépületek felázását 
alámosását okozhatja, kritikus esetben összeomlás veszélye sem zárható ki. 

 

7. Kép - Felázás a Budai út 30. és a Híd utca találkozásánál 

5.2.2 Belvizes területek 
A belvíz egy földterület mélyebb fekvés  részein összegy lt nyíltfelszín  víztömeg. Az egymáson 

elhelyezked  talajrétegek, különösen, ha az adott réteg vízzáró, akkor a talajba beszivárgó vizeket 
képesek nagy távolságra elvezetni. Azon id szakban, míg a lakóingatlanok nem voltak ilyen nagy 

séggel beépítve a rétegvizek viszonylag könnyen megtalálták „útjukat” és elvezet dtek. Az elmúlt 
évtizedekben a s  beépítettség miatt az épületek beton alapja e rétegvizek „szabad” útját elzárta. A 
lakossági tájékoztatás igazolja, hogy ma már ott is jelentkezik víz a pincében, legf képpen a szigeteletlen 
pincékben, ahol évtizedekkel ezel tt száraz volt a pince oldalfala, „padlószintje”. 

Pilisborosjen  önkormányzatának tájékoztatása szerint ilyen területek a Bajcsy-Zsilinszky utca 
környéke és a Polgármesteri Hivatallal szemben (Templom u.  és  az  Ady Endre  utca  közötti  rész) 
lév  területek, illetve a Kossuth Lajos téri Buszforduló környéke. 

 

5.3 Szennyvízelvezetés leírása 
A település jelenleg rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, illetve szennyvíztisztító teleppel. 

Általánosságban elmondható, hogy a nyári záporok, elöntések alkalmával a szennyvízmennyiség megn . 
Nagy valószín séggel ennek oka, hogy a tisztítóaknák és tisztítóidomok nem vízzáróak, melynek 
következtében küls  csapadékvíz bejuthat a szennyvízcsatorna hálózatba. 
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6 Védelmi létesítmények és kapcsolódó vízi létesítmények 

6.1 tárgyak 
A Borosjen i-patak kism tárgyainál az átfolyási szelvény a hordalék lerakódások miatt 

nagymértékben le van sz kítve. A szakszer tlenül beépített átereszeknél úgy a befolyási, mint kifolyási 
oldalon a meglév  mederben hordalék lerakódások sz kítik az átfolyási szelvényt. További gondot 
jelentenek a kism tárgyaknál és az átereszeknél a sorra elmaradt állagmegóvási munkálatok. 

6.2 Záportározók 
Pilisborosjen  közigazgatási területén nem található szakszer en kiépített záportározó. 

6.3 Övárkok 
A Megrendel  képvisel jével történt helyszíni bejárás során megtekintettük a régi id kben még 

funkciójának megfelel en m ködött, de mára már sok helyen feltölt dött, helyenként betemetett övárok 
nyomvonalát. 

7 Helyi vízkár elleni védekezés 

7.1 Védekezésben együttm köd k elérhet ségei, tájékoztatása és a nyilvánosság bevonása 
Pilisborosjen  település lakos száma jelenleg 3713 f . A településen él k érdekeit védve a vízkár 

elleni védekezésben a védekezés felel s vezet je a Polgármester, Küller János (védelmez ). A 
védelmez  akadályoztatása esetén az védelmez  általa kijelölt személy (védelemvezet ) személyes 
felel sséggel irányítja és vezeti a védekezést. 

A védelemvezet t munkájában a védelemvezet  helyettes és szakcsoportok segíthetik. Minden a 
védekezés végrehajtását érint  lényeges intézkedés a védelmez l vagy a védelemvezet l indul ki, 
illetve oda érkezik. A védelemvezet  a védekezés operatív irányítója a döntések utasítások kiadója a 
végrehajtás számon kér je. 

A védelemvezet  adja ki az utasításokat, tájékoztatásokat (lakosság), értékeli a beérkezett 
információkat és meghatározza a védekezés módját. 

7.2 Védekezési fokozatok 
A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelmez  állapítja meg és a fokozatnak 

megfelel en rendeli el az ügyeleti szolgálatot és tájékoztatja a területileg illetékes Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóságot és a Helyi és Megyei Védelmi Bizottságot a fokozat elrendelésér l.  

7.2.1 I. Fokozat 
I. fokozatot a védelemvezet  akkor rendel el, ha a település csapadékvíz elvezet  csatorna rendszere 

80 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvés  település-részeken 
kisebb elöntés keletkezik, és további kedvez tlen belvízi helyzet várható. 
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7.2.2 II. Fokozat 
II. fokozatot a védelemvezet  akkor rendel el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a 

csapadékvíz-elvezet  csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai 
el rejelzés alapján további csapadék várható. 

7.2.3 III. Fokozat 
A III. fokozatot a védelemvezet  akkor rendel el, amikor a mélyebb fekvés  területek, utcák, pincék, 

víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát vízkár fenyegeti. 

7.2.4 Rendkívüli védekezési készültség 
Rendkívüli védekezési készültséget a területileg illetékes Vízügyi Igazgató felterjesztése alapján a 
kormány akkor rendel el, ha rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben a helyi vízkár veszély nagy 
térségre - több vízgy jt re; - terjed ki. Ebben az id szakban a helyi vízkárveszélyes területen lév  
önkormányzatok védekezési munkáit összehangoltan kell végezni, a megyei védelmi bizottság által 
koordinálva. 

A védekezési feladatok meghatározása iránymutató, a kialakult védekezési helyzett l függ en a 
védelemvezet  utasítására attól való eltérés lehetséges! 

7.3 Felkészülés általános leírása a védekezésre 
A sikeres védekezés els rend  feltétele a védm vek kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való 

fenntartása, tehát a preventív védekezés. A településen jelentkez  károk nagysága nagymértékben 
csökkenthet . A település számára szükséges lenne egy megvalósítható belterületi vízrendezési terv, 
mely segítségévvel meg tudná akadályozni a belvizes területek elöntését és a hirtelen lehulló csapadék 
gyors elvezetését, mely nagy károkat okoz rendszeresen a településen. 

Az önkormányzat képvisel testülete hivatott döntést hozni – ismerve a település vízkár problémáit és 
anyagi helyzetét – a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági 
alapot, gondoskodni az elkészült m vek fenntartásáról. A felkészülési id szakban kell számba venni 
azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy növelhet  legyen a település kitettsége a 
különböz  vízkárokkal szemben. Az anyagi javak (saját és pályázható források) ismeretében pedig döntést 
kell hozni az önkormányzatnak ezek megvalósításáról, megvalósítási sorrendjér l. 

 Árvízvédelmi létesítmények vonatkozásában és a területhasználatok tervezése kapcsán a 
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet, illetve az azt módosító 209/2011 (10. 12.) Kormányrendelet 
(nagyvizi meder hasznosítása, ROP/KEOP pályázati források bevonásával.) 

 Belterületi vízrendezési fejlesztések (jellemz en ROP-ok nyújtanak lehet séget) 
 Védelmi eszközök, anyagok beszerzése. 
 A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság / Katasztrófavédelmi Igazgatóságok által szervezett 

vízkár-elhárítási gyakorlatokon való részvételek. 
 A vízkár-elhárítási tervek folyamatos aktualizálása, védekezési tapasztalatokkal való 

továbbfejlesztése. 
 Tervezett karbantartási feladatok elvégzése, a létesítmények jó karban tartása. 
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A felkészülés id szakában a már meglév  belterületi vízelvezet  m veken az éves rendszeres fenntartással 
biztosítani kell a kiépítési vízhozam kiöntésmentes levezetését. A medrekb l el kell távolítani a lefolyást 
gátló növényzetet (fákat, cserjéket, vízi-növényzetet), az uszadékot, belekerült hulladékot. Csatornákon 
általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként – a feliszapolódástól függ en – a nagyobb károk 
megel zésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, 

tárgyak, mederrézs k hibáinak kijavításáról. Az ellen rzés során célszer  a belterülettel határos 
külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kísérni (m velési ág változás, erd irtás, stb.), 
a mély fekvés , beépített területek talajvízszint változását feltárni. 

Amennyiben kés bb csapadékvíz átemel  telep, illetve záportározó kerül kiépítésre az alábbiakat 
feltétlenül figyelembe kell venni: 

Biztosítani kell a csapadékvíz átemel  telepek/szivattyúk üzemképességét. A belterületen lév  
záportározókat vagy a tározásra meghatározott tározó térfogatot szabadon kell hagyni, feltölt dés után 
haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó leürítését. 

A belterületi vízrendezési m vek állapotát minden évben legalább egyszer – sszel – ellen rizni 
szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürg sen meg kell szüntetni.  

A helyi vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megel  
felkészülési id szakban kell elkészíteni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását. 

7.4 Védekezési feladatok 

7.4.1 I. Fokozat esetén a védelemvezet  feladatai 
- Felméri a vízelvezet  csatornák, a zsilipek, a m tárgyak, átereszek állapotát. 
- Kezelésébe tartozó csatornákon belvízelvezet , csapadékelvezet  m veken gondoskodik a 

vízfolyást gátló akadályok eltávolításáról. 
- Megszervezi a nappali figyel szolgálatot. 
- Fokozottan figyelteti a veszélyeztetett területeket és a korábban belvízkárt szenvedett 

ingatlanokat  
- Amennyiben lehet ség van rá, gondoskodik a vizek kormányzásáról (a vízügyi 

igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat egyetértésével!) 

7.4.2 II. Fokozat esetén a védelemvezet  feladatai 
- Az I. fokú készültségre vonatkozókat is figyelembe kell venni. 
- A Védelmez  gondoskodik a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezésér , illetve üzembe 

állításáról. 
- Felméri a víz visszatartásra, belvíz tározásra alkalmas helyeket. 

7.4.3 III. Fokozat esetén a védelemvezet  feladatai 
- Az I-II. fokú készültségre el írtakon túlmen en a védelmez  gondoskodik a 
vízvisszatartásról, illetve a víztározásra alkalmas helyekre történ  bevezetésr l (a vízügyi 
igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat egyetértésével!) 
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7.5 Védekezés megsz nését követ  feladatok 
A készültség megsz nését követ  30 napon belül a védekezésr l összefoglaló jelentést kell készíteni, és azt 
az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság, Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Megyei Védelmi 
Bizottság részére meg kell küldeni. A 232/1996 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az összefoglaló jelentés 
tartalmi követelménye: 

1. Meteorológiai helyzet. 
2. Hidrológiai helyzet. 
3. Készültségi adatok (táblázatos formában mellékelve). 
4. A védekezés részletes ismertetése. 
5. Mentés-kiürítés. 
6. Anyagfelhasználás (napi bontásban). 
7. Gépek- és szállítóeszközök igénybevétele (napi bontásban). 
8. Létszámkimutatás (napi bontásban). 
9. A védekezés becsült költségei (napi bontásban). 
10. Elöntések észlelése, bejelentése. 
11. Védekezési tapasztalatok, javaslatok. 

7.5.1 Helyreállítás 
A készültségi fokozatok visszavonása után a helyreállítási munkák megkezd dnek. Az ideiglenes 
védm veket vissza kell bontani. El kell végezni a takarítást, fert tlenítést az elárasztott, vízzel érintkezett 
területeken. A kárfelmérést meg kell kezdeni. Az életveszélyes romokat el kell bontani. A visszabontott, 
védekezéshez újból felhasználható anyagokat raktározni kell, az elhasznált készleteket pótolni kell. 

Amennyiben az árvízi és belvízi vészhelyzetben az alábbi veszélyeztetettségek következnek be, akkor 
szükséges a mentesítési és a fert tlenítési feladatok ellátása: 

- Súlyos, halálos lefolyású, tömegesen megjelen  kórokozó, vagy megjelenésének lehet sége, 
amely származhat kórokozót ürít  embert l, kórokozót tartalmazó holttestt l, kórokozóval 
szennyezett élelmiszerb l, vízb l, állattól, vagy állati tetemb l. 

- Ivóvíz bázisok megsemmisülése, szennyez dése, fert zése. 
- Környezet veszélyes anyaggal és veszélyes hulladékkal való szennyez dése. 
- Élelmiszer, gyógyszer megsemmisülése, szennyez dése, fert dése. 
- Épületek, közm vek megsemmisülése, szennyez dése, fert dése. 

Ezen következmények csökkentésére, megsz ntetésére az állat- és növényvédelmi, valamint a 
közegészségügyi szolgálatok vezetésével a polgári védelmi szolgálat, els segélynyújtó, ellátó, m szaki-
ment  szolgálatok is együttm ködnek az alábbiakban: 

- Kárfelmérés. 
- Földi és légi rovarirtás. 
- Rágcsálóirtás. 
- Állati tetemek gy jtése, szállítása, elföldelése, megsemmisítése. 
- Veszélyes anyagok, m trágyák összegy jtése, környezeti károk felszámolása. 
- Lakó-, közösségi-, mez gazdasági és ipari épületek, létesítmények mentesítése, fert tlenítése. 
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- Terület mentesítése, fert tlenítése. 
- Víznyel  helyek, vízellátó hálózatok mintázása, újra üzembe helyezése és s rített ellen rzése. 
- Takarmány ellen rzése, szétválogatása, megsemmisítése. 
- Élelmiszer ellen rzése, szétválogatása, megsemmisítése. 
- rített mintavételezés a víz visszavezetésénél, vízkivételnél, vízhasználatoknál. 
- Tilalom elrendelése: állatitatási. 
- Véd öltözet biztosítása. 

A vett minták értékelését az alábbi laboratóriumok és szervezetek végzik:  

- Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv területileg illetékes kirendeltsége. 
- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság. 
- Növény- és talajvédelmi Igazgatóság területileg illetékes szerve. 
- Vízkivételi m vek laboratóriumai egyéb, más vízvizsgálati hatósági engedéllyel rendelkez  

vizsgálati helyek.  

A védekezés megsz nése után a védelemvezet  gondoskodik: 

- A védekezés megsz ntér l való tájékoztatásról (8. sz. mellékletben felsorolt szervezetek, 
társközségek és a lakosság felé). 

- A védelmi m vek felülvizsgálatáról, a legsürg sebb helyreállítások elvégzésér l. 
- Összefoglaló jelentés készítésér l, mely a védekezési munkákat és a szükséges 

helyreállításokat, valamint a védekezési tapasztalatokat-javaslatokat tartalmazza Az értékelés 
1-1 példányát a képvisel -testület és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kapja meg.  

További feladatok: 

- Védekez k ivóvízzel, teával, meleg élelemmel való ellátása. 
- Szükségillemhelyek fert tlenítése, tisztálkodási lehet ségek biztosítása. 
- Kitelepített, kimenekített emberek ellátása, mentesítése, fert tlenítése.  

A mentesítési, fert tlenítési feladatok: 

- Adattárak pontosítása (lakossági, épületek, ivóvíz, állatállomány, élelmiszer, takarmány, 
veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok, szivattyútelepek, befogadó helyek, ivóvíz-, 
ásványvíz palackozók, stb.). 

- A kialakult helyzet tisztázása, a szükséges feladatok végrehajtása, az alkalmazás, a felszámolás 
tervezése, szervezése, kiemelten a mentesítés, fert tlenítés végrehajtásához szükséges 
feltételek biztosítása (fert tlenít , mentesít  anyagok alkalmazásának tervezése). 

- Az eredeti helyzet visszaállítása. 
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A normál élet visszaállításának feladatai: 

- Kárfelmérés, kárrendezési feladatok megszervezése, koordinálása. 
- Segélyek fogadásának, elosztásának megszervezése, koordinálása. 
- Ideiglenes helyreállítási munkák tervezésének koordinálása. 
- Mentesítés, fert tlenítés végrehajtásának koordinálása. 
- Járványveszélyt okozó tetemek elszállításának, megsemmisítésének koordinálása. 
- A közm vek beüzemelésének koordinálása. 
- A lakosság visszatelepítésének megszervezése, irányítása, koordinálása. 
- A veszélyelhárítás során felmerült költségek elszámolásában való részvétel. 

8 Fejlesztési javaslatok a vízkárok megel zésére 

 
 A község területének domborzati viszonyai miatt a terepen összegy  és lefolyó csapadékvíz 

jelent s mennyiség  hordalékot szállít magával. A meglév  csapadékvíz-elvezet  hálózat 
hibájaként említeni kell, hogy a hordalék megfogás nincs megoldva. 
Javasolom, hogy a kritikus helyekre (pld.: átereszek befolyási oldalára) méretezett 
hordalékfogó aknákat kell telepíteni. 

 A vízmosások környékén az elmúlt id szakban engedély nélküli szemétlerakások történtek. 
Különösen nyári id szakban a nagy intenzitású záporok, zivatarok alkalmával a lezúduló 
csapadékvíz az útjába kerül  szeméthalmazokat besodorja a vízfolyások medrébe, ahol a 
medersz kítést okoz, melynek eredménye lehet egy-egy helyi elöntés. 
Javasolom az engedély nélküli szemétlerakók felszámolását. 
 

 Az „ si” id kben a természet által kialakított vízmosásokat az elmúlt évtizedekben, 
feltehet en építkezések miatt feltöltötték, eltorlaszolták. További súlyos gondot jelent, hogy 
a vízmosások medrébe beépítettek olyan kis átmér  cs átereszeket, melyek akadályozzák a 
nyári rövid idej , nagy intenzitású csapadékvíz szabad lefolyását.  
Javasoljuk a vízmosások medrének szakszer  helyreállítását, a beépített cs átereszek 
vízátbocsátó képességének felülvizsgálatát, szükség esetén annak újraépítését. 
Javasolom továbbá a medrekbe, árkokba beépített cs átereszek befolyási oldalára 
hordalékfogó rács és hordalékfogó akna telepítését. 
 

 A település magasabb fekvés  határterületén a meglév , de sok helyen a növényzettel ben tt, 
vagy valami oknál fogva betemetett övárok rendszert (mely felfogta és elvezette a nagyesés  
külterületr l érkez  csapadékvizet) fel kell újítani figyelembe véve annak eredeti funkcióját 
és a mára kialakult helyi igényeket, terepadottságokat. 
 

 A különböz  id szakokban, eltér  rétegrenddel épült, de mára már megrongálódót burkolt 
utak, valamint egyéb utak fels  rétegét olyan megoldással kell javítani, hogy a lefolyó 
csapadékvíz útról történ  levezetése további útrongálás nélkül biztosítva legyen. 
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Fontosnak tartom megjegyezni, hogy igazi jó megoldás a vízkár megel zésére csak az hozhat, ha egy 
szakszer en megtervezett csapadék-vízelvezet  rendszer kiépítésre kerül a településen. 

9 Figyelembevett és alkalmazott jogszabályok 

Jelen Helyi Vízkár-elhárítási Terv az 1995. évi LVII. törvény „A vízgazdálkodásról”, a 232/1996. 
(XII. 26.) Kormányrendelet „A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól”, a 10/1997. (VII. 17.) 
KHVM rendelet „Az árvíz- és a belvízvédekezésr l” valamint a 60/1997. (IV.18.) Kormányrendelet „Az 
óvóhelyi védelem, az egyéni véd eszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás 
általános szabályairól” jogszabályok el írásai alapján készült. 

10 Védekezéssel összefügg  jogszabályok jegyzéke, rövid iránymutatással. 

10.1 A vízkárelhárításra vonatkozó f bb joganyagok 

 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) a települési önkormányzat 
feladatává teszi az egészséges ivóvíz biztosítását, a vízrendezést és vízelvezetést, a 
csatornázást. 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 
Tartalmazza a vizekkel és vízi létesítményekkel összefügg  állami és települési 
önkormányzati feladatokat. Külön rendelkezik a vizek kártételei elleni védelem és védekezés 
pontos teend ir l, tételesen meghatározva a polgármester (f polgármester) az árvíz- és 
belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladatairól - és hatáskörér l. 

 A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) 
kormányrendelet (Vhr.) 
A rendelet a kormánybiztos jogkörének meghatározásán túl meghatározza a védekezés 
országos irányítását, a védekezés m szaki feladatinak helyi irányítását, a védelmi bizottság 
irányítási és koordinációs feladatait. 
A meghatározott fokozatú védekezési készültség elrendelésér l, megsz nésér l 
módosításáról, illetve az ehhez szükséges tájékoztatási kötelezettség teljesítésér l is e 
jogszabály rendelkezik. 

 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) 
kormányrendelet (Hkr.) 
A rendelet a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyz inek 
vízgazdálkodási hatósági hatáskörér l és a hatósági jogkör gyakorlásának rendjét határozza 
meg. 

 Az árvíz- és a belvízvédekezésr l szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 
A rendeletben az ár és belvízvédelmi feladatok konkrét meghatározása szerepel. A felkészülés 
részeként a védelmi tervek fajtáinak meghatározása, tartalma, elhelyezése is szabályozásra 
került. A rendelet melléklete tartalmazza az állami tulajdonú és kezelés  létesítmények 
jegyzékét. 

 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó m szaki 
szabályokról 
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A rendelet részletesen szabályozza a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló munkák, m vek és létesítmények m szaki tervezésére, rendeltetésszer  és 
biztonságos kialakítására, használatára, fenntartására és üzemeltetésére, vonatkozó 
el írásokat. 

 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokat 
tartalmazza. 

 A 209/2011. (X. 12.) Kormányrendelet módosítja a nagyvízi medrek, a parti sávok, a 
vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és 
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével 
kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, 
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletet 

10.2 Katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel összefügg  joganyagok 

 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér l és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l 

A jogszabály meghatározza a polgármester védekezési feladatait, azaz: katasztrófa-elhárítási tervek 
készítését, a helyi lehet ségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosítását, felkészítést, 
lehet séget biztosít a polgári védelmi szolgálatra való kötelezésre, illet leg a területi, települési, kerületi 
és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésére és gyakorlatára. A polgármester jogköre a 
katasztrófaveszélyekr l szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatás, szükség esetén 
kérelmezheti a Kormánynál, települése katasztrófa sújtotta területté történ  nyilvántartását. 

 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemr l 
A fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint más veszélyhelyzet életet és a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javakat fenyeget  hatásai elleni védekezést, a lakosság oltalmazása érdekében a 
védekezésre való felkészítést szabályozza. 

 1996. évi XXXI. törvény a t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és a t zoltóságról 
A törvény tartalmazza az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet  tüzek megel zése, a t zeseteknél, a 

szaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a t z elleni védekezésben résztvev k jogainak, 
kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi 
feltételeinek szabályozását. 

 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári 
védelmi szakhatósági jogkörr l és a miniszterek polgári védelmi feladatairól 

A rendelet szabályozza a mentésben való részvétel szabályait, a mentés irányítását, rendszerét, a 
polgármester feladatait, a hivatásos polgári védelmi szervek feladatit. 

 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megel zésének és elhárításának 
rendjér l 

A jogszabály a környezetkárosodást megel  intézkedéseket, a környezetkárosodás megsz ntetése 
érdekében a helyreállítási, kárelhárítási, illetve kármentesítési tevékenységeket összegzi. 

 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 
szervezetér l és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l  

A rendelet tartalmazza a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) összetételét, szerveit, szabályozza 
a m ködését, meghatározza elnökének és tagjainak a részletes feladatit, a hatáskörét, a védelmi 
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bizottságok tevékenységét, beszámolását, a riasztási m ködtetési feladatokat, a polgármester 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait, a katasztrófa sújtotta területté nyilvánítás szabályait, a 
katasztrófasegély nyújtásának szabályait, a tevékenységgel kapcsolatos anyagi-pénzügyi ellátást. 

 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni véd eszköz-ellátás, a 
lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól 

A rendeletben a hivatásos polgári védelmi szerveknek a lakosság védelme érdekében végzett feladatai 
kerültek meghatározásra. 

 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári 
védelmi szakhatósági jogkörr l és a miniszterek polgári védelmi feladatairól. 

 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és 
adatszolgáltatási rendjér l. 

 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek 
katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjér l, valamint e szervek 
irányítási és m ködési rendjér l. 

 13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeir l. 
 55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi 

szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illet leg 
alkalmazásának szabályairól. 

 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról. 
 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól,  a  polgári  

védelmi szakhatósági jogkörr l és a miniszterek polgári védelmi feladatairól. 

10.3 Védekezés költségeinek elszámolásával, megtérítésével kapcsolatos joganyagok: 

 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól 
A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat a váratlan esemény 
bekövetkezését l vagy - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdését l számított 7 
napon belül a rendeletben meghatározott adatlapon a szükséges bejelentést megtegye 
(http://ebr42.otm.gov.hu/pályázat/), tekintettel arra, hogy a jelentésre nyitva álló határid  
elmulasztása jogveszt . 
A jogszabály komplex módon szabályozza a támogatási igény benyújtását és a támogatás 
elszámolását, melyhez a szükséges nyomtatványok a rendelet mellékletét képezik. 

 6/1989. (V. 13.) KVM rendelet a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél 
foglalkoztatottak járandóságáról 
A jogszabály, többek között - a helyi vízkár-elhárítási, vízmin ségi – és más környezeti 
kárelhárítási tevékenység irányítására és ellátására beosztott dolgozókra terjed ki, szabályozza 
a védekezési munka, díjazását, a biztonsági pótlékot, a készenlét díjazását, a napi pihen id t, 
a kiküldetési költségeket, a védekez  dolgozók ellátását. 
 
 
 
 



  Pilisborosjen  Község Önkormányzata 
2097 Pilisborosjen , F  út 16. 

Telefon: 06-26-336-028 
Fax: 06-26-336-313 

E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu 
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11 Dokumentum mellékletek 

1. sz. melléklet -  Duna-Ipoly Nemzeti Park területei   
2. sz. melléklet -  Fokozat elrendel  határozat. 
3. sz. melléklet -  Fokozat megszüntet  határozat. 
4. sz. melléklet -  Védekezéshez rendszeresített induló készlet. 
5. sz. melléklet -  Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi követelmények. 
6. sz. melléklet -  Nyilvántartások, rszolgálati jelentések formanyomtatványai. 
7. sz. melléklet -  Jegyz könyv minta ár –, és belvízvédelmi létesítmények éves felülvizsgálatához. 
8. sz. melléklet -  A védekezésben együttm köd k elérhet ségei, védekezés irányítás rendje. 
9. sz. melléklet -  A védekezés megindítására rendszeresített induló készlet. 
10. sz. melléklet -  Közer  (polgári er ) mozgósítási terv. 
11. sz. melléklet -  Közer  (polgári er ) kiállítási terv. 
12. sz. melléklet -  Kiürítési és mentési terv. 
13. sz. melléklet -  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal és a Közép-Dunamenti 

Vízgazdálkodási Társulattal történt adategyeztetéssel kapcsolatos levelezés. 

      
 

Budapest, 2016. április 18. …………………. 
Janotka János 

Szakért , Vezet  tervez  
Kamarai szám: 01-9801 
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1. sz. melléklet -  Duna-Ipoly Nemzeti Park területei 
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DUNA-IPOLY NEMZETI PARK ORSZÁGOSAN VÉDETT TERÜLETEI 

Település Megye Véd. kat. Véd. 
szint 

Védett 
természeti 

terület 
NPI Hrsz. Terület 

(ha) 

Fok. 
védett 
(ha) 

Pi
lis

bo
ro

sj
en

 
Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 0119/1 28.86 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 0119/2 6.64 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 029/ 43.39 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 040/2 2,50 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 055/ 67,10 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 056/ 11.74 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 057/ 0.48 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 058/ 1,05 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 059/a 20,30 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 059/b 2,23 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 060/ 16,09 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 061/ 0.03 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 062/ 0.25 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 063/ 0.1 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 064/ 12,05 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 065/2 0.75 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 066/1a 100.6 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 066/1b 1.82 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 066/2 0.61 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 067/ 28.84 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 068/ 0.55 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 069/ 17.39 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 072/ 2.89 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 073/1 3,02 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 079/1 7.86 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 079/3 15.59 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 079/4 9,28 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 079/5 3,26 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 079/6 1.69 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 080/ 0.54 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 081/1 3.71 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 081/2 6.79 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 083/a 33.63 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 083/b 0.93 0 

Pest NP orsz. véd. Duna-Ipoly NP DINP 083/c 1.41 0 
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2. sz. melléklet -  Fokozat elrendel  határozat. 
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FOKOZAT ELRENDEL  HATÁROZAT 

VÉDEKEZÉSI FOKOZATOK AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL ELRENDELNI 

A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezet  állapítja meg és a 
fokozatoknak megfelel en rendeli el az ügyeleti szolgálatot, valamint tájékoztatja az Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóságot. 

Védekezési fokozatok a síkvidéki településrészen 

I. fokozat:  

Akkor kerül elrendelésre, ha település csapadékvíz-elvezet  rendszere 80%-ban telített, 
szivattyúzni kell, és/vagy egyes mély fekvés településrészeken kisebb elöntés keletkezik. Emellett 
a kedvez tlen belvízi helyzet további romlása várható. 

II. fokozat:  

A védelemvezet  akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés- víztelenítés ellenére a 
csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre n , és várhatóan további felszíni lefolyás (es , 
olvadó hó) várható. 

III. fokozat:  

Elrendelésére akkor van szükség, amikor a mélyebb fekvés területek (utcák, kertek, pincék) víz 
alá kerültek és az intenzív védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát vízkár fenyegeti. 

Védekezési fokozatok a hegy- és dombvidéki településrészen 

Védekezési készültség elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a település vízgy jt  területén (vagy 
annak egy részén) az átlagosnál nagyobb intenzitású csapadék hullik és/vagy a téli hótakaró 
olvadásnak indul, és várható a helyi vízkár kialakulása. 

Rendkívüli védekezési készültség elrendelésére akkor van szükség, - ha rendkívüli 
hidrometeorológiai helyzetben - a helyi vízkár veszély nagy térségre (több vízgy jt re) terjed ki. 
Ekkor a Megyei Védelmi Bizottság koordinálásával az önkormányzatok védekezési munkájukat 
összehangoltan végzik. 

Fokozat elrendel  határozat minta a következ  oldalon! 
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ELRENDEL  HATÁROZAT 

 

Az elmúlt napok hidrometeorológiai viszonyai és a kialakult helyzetre való tekintettel 
201___._________.__-tól 

……….. fokú vízkár-elhárítási készültséget 

rendelek el, a vizek kártétel elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. 
rendelet 13.§ (1) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva. 

A védekezés ideje alatt a M szaki ügyelet a Polgármesteri Hivatalban m ködik 
(………………………………………………………...1). 

A védelem vezet  ……………………………………...2- számú mobiltelefonon értesíthet  0-
24 óra között. 

A védekezés szempontjából jelent s eseményekr l naplót kell vezetni. Mivel ezen határozat 
ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért a határozatot egyszer sített formában hoztam meg. 

………………………, ………………………3 

…………………………4 
polgármester 

A határozatról értesítést kap: 

 ……………………Székhely  Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda) 

 ……………………Megyei Védelmi Bizottság Elnöke 

 ……………………VIZIG Vízkár-elhárítási Ügyelete 

 ……………………VIZIG …………….Szakaszmérnökség 

 ……………………Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 ……………………Megyei Kormány Hivatal 

------------------------- 
1 Cím 
2 Védelemvezet  neve és elérhet sége 
3 Település/Körzet neve 
4 Polgármester neve 
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3. sz. melléklet -  Fokozat megszüntet  határozat. 
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MEGSZÜNTET  HATÁROZAT 

 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26 Korm. rendelet 
13.§(1) bekezdése szerint jogkörömben eljárva a ……………………………………..5 

közigazgatási területére vonatkozóan a …….. hó …. napján ……. órától érvényben lév  
…... fokú vízkár- elhárítási készültséget 

MEGSZÜNTETEM 

 
………………… napján …………………… 
órától. 

 
 
A megszüntetés 
indokai: 

 
A vízszint csökkenése miatt a kialakult árvízvédelmi helyzet a továbbiakban nem áll fenn. A 
vízkár- elhárítási készültség fenntartása az el rejelzésre való tekintettel nem indokolt. 

 

………………………..,6……………………………… 
 

 
 …………………………7 

polgármester 
 

 

A határozatról értesítést kap: 

 ……………………Székhely  Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda) 

 ……………………Megyei Védelmi Bizottság Elnöke  

 ……………………VIZIG Vízkár-elhárítási Ügyelete 

 ……………………VIZIG …………….Szakaszmérnökség 

 ……………………Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 ……………………Megyei Kormány Hivatal 

------------------------- 
5 Település neve és jellege (Község, Nagyközség, Város) 
6 Település/Körzet neve 
7 Polgármester neve 
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4. sz. melléklet -  Védekezéshez rendszeresített induló készlet. 
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Pilisborosjen , 201_.__________hó______nap

sorszám Neve
Azonosítószáma 

(Rendszám 
sorszám…)

Neve Címe Elérhet sége

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

TulajdonosEszköz

Védekezéshez rendszeresített induló készlet.
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5. sz. melléklet -  Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi 
követelmények. 
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Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi követelmények. 

A VÉDELMI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A védelmi napló a helyi vízkár-elhárítási tevékenységr l készült egyetlen olyan okmány, amely az 
ellen rzés, a m szaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván! 

1. Védelmi naplót a helyi vízkár-elhárítási tevékenységr l folyamatosan kell vezetni, a megtett 
intézkedéseket azonnal be kell jegyezni. 

2. A naplóbejegyzéseket id rendben, a dátum és az id  percnyi pontosságú megjelölésével, a 
bejegyz  aláírásával kell megtenni. 

3. Többek közt naponta bejegyzend : 

- Az elvégzett védekezési munka. 
- A felhasznált anyagok, eszközök mennyisége. 

- A védekezésben résztvev k létszáma. 
- Alkalmazott technika. 

- Keletkezett károk. 
- Az ügyelet átadás-átvétel. 

-  A társszervekt l kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések. 
4. A védelmi naplóba csak a védelmi törzs és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést. 

5. A védelmi naplót a helyi védelmi törzs központi irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés 
ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhet  legyen. 

6. Célszer  fénykép dokumentációt készíteni. 

Legyen összhangban a Vis Maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval. 
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VÉDELMI NAPLÓ 

So
rs

zá
m

 Esemény 
Tett intézkedések, felhasznált eszközök mennyisége, a védekezésben 

A résztvev k létszáma, a társszervekt l kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, 
intézkedések 

Ideje:_____év_____hó 
Adta Vette Leírása 

Ideje:_____év_____hó 
Leírása Adta Vette 

nap óra perc nap óra perc 

. 
                        

             

 
                        

 
                        

. 
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6. sz. melléklet -  Nyilvántartások, rszolgálati jelentések 
formanyomtatványai. 
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RSZOLGÁLATI NAPI JELENTÉS 

 
……………………….8 település ………….év……………hó…………napján végzett 
vízkár elhárítási munkáiról. 

 

Árvízvédekezés: 

- Az esemény rövid leírása: 
- Elöntött terület (ha): 
- Veszélyeztetett közigazgatási terület: 
- Fokozat elrendelésének id pontja: 
- A védekezésben résztvev k létszáma, alkalmazás ideje (táblázatok szerinti bontásban): 
- A védekezésbe bevont technikai eszközök: 

o közúti járm : 
o munkagép: 
o szivattyú: 

- Küls  er k-eszközök részvétele a védekezésben: 
- A védekezés során felhasznált f bb anyagok (pl. zsák, faanyag, homok, üzemanyag stb.): 
- ………………….(db) 
- ………………….(m3) 
- ………………….(l) 
- Az elmúlt 24 órában keletkezett károk: 
- Napi végzett munka leírása: 
- Beavatkozás során felmerült problémák: 
- Egyéb: 
- Kitelepítés, kimenekítés, illetve szükségelhelyezés: 

 
 

Pilisborosjen ,…………év……………hó………..nap 
 

……………………….. 
polgármester 

 
Tartalmi és formai követelmények: 

 
a. A jelentés rövid, tömör, lényegre tör  legyen. 
b. A jelentés ellen rzött és felel s, illetékes által adott információkra épüljön. 
c. A jelentés szakmailag megalapozott, ugyanakkor közérthet  legyen, abból következtetéseket 

lehessen levonni és döntéseket lehessen hozni. 
d. A jelentés ne tartalmazzon indokolatlanul idegen szavakat, kifejezéseket. 
e. Lehet leg írják ki a szervezetek, társaságok neveit, majd a (a továbbiakban: … ) rövidítést 

alkalmazza. 
f. Az esemény leírása ne az eseménynapló kivonata legyen. 
g. Egész, kerek mondatokban fogalmazzanak, a jelentés ne tartalmazzon szakmailag nem elfogadott 

kifejezéseket, még idéz jelben sem. 
h. A jelentést a polgármester vagy az általa megbízott helyettesít  személy írja alá
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I. Az árvíz és belvízvédekezés során végzett beavatkozásokról 
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Kimenekített állatok

Száma
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fokozatok

El
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)

Település, (kerület)

Veszélyeztetett 
épület (db) Megsérült épület (db)

Életveszélyes vagy 
leomlott épület (db)
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I. Alkalmazási Készenlét Elrendelése 

Fsz.: Település 

Elrendelés Visszavonás 

Megjegyzés 
Elrendelés 

ideje 
PV állomány Techni

ka (db) 
Munkavégz

és helye 
Alkalmazási 
Készenlétet 
Elrendel  

Visszavonás 
ideje 

PV állomány Technika 
(db) 

Alkalmazási 
Készenlétet 
Visszavonó Szervezet  Szervezet  

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                           

Összesen: 0 0 0       0 0 0     

              

Alkalmazásban lév  PV 
állomány 

Szervezet F  Techni
ka (db)   
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Gépek, berendezések nyilvántartása 

Sorszám Az igénybevétel ideje (tól-
ig) 

Az igénybevett gép (berendezés) azonosítója 

(nyilvántartási szám, gyári szám, rendszám) 
Az igénybevétel jogcíme Üzemóra Igénybevev  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.      

11.      
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A felhasznált anyagok nyilvántartása 

Sorszám A felhasznált anyagok, gép. 
felszerelés megnevezése Mennyisége A felhasználás helye A felhasználás ideje Felhasználó 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      
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A figyel  és rszolgálat jelentései 

Jelent lap a 12 órás nappali rszolgálat részére (I. fok) 

Sorszám A vizsgált tereppont, véd , zsilip, m tárgy 
megnevezése Állapota 

Vízállások 
A feljegyzést 

készítette 
06 h 18 h 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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Jelent lap a 24 órás rszolgálat részére (II. fok) 

Sorszám Dátum A vizsgált tereppont, véd , zsilip, m tárgy 
megnevezése Állapota 

Vízállások 
A feljegyzést 

készítette 
06 h 24 h 18 h 24 h 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         



 

 

47 

A védm  kritikus szakaszán felállított vész ri jelent lap (III. fok) 

Sorszám 
A veszélyes 

szakasz 
megnevezése 

Vízállások 
Dátum 

A 
feljegyzést 
készítette 02 h 04 h 06h 08 h 10 h 12 h 14 h 15h 16 h 17 h 18 h 20 h 22 h 24 h 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  
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7. sz. melléklet -  Jegyz könyv minta ár –, és belvízvédelmi 
létesítmények éves felülvizsgálatához. 
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JEGYZ KÖNYV 
Készült: 

Tárgy: …………………. Önkormányzat ár-belvízvédelmi m veinek ……………………évi felülvizsgálata. Jelen 
vannak: 

Név Szervezet /Cím Beosztás 

   

   

   

   

   

 
A felülvizsgálat megállapításai a következ k: 

A külterületen és belterületen az önkormányzat kezelésében lév  belvízvédelmi mennyiségének, 
állapotának felülvizsgálata (nem értend  ide az önkormányzati tulajdonú, de a vízgazdálkodási társulat által 

üzemeltetett csatorna): 

 I. Belterület mentesít  belvízvédelmi m vek 
Hossz 
(m) 

Állapota (jó, 
megfelel , 
felújítandó, 

változó) 

Kaszáltság 
(%) 

Feliszapolód
ottság(tól-ig) 

(cm) 

Darabszám
/térfogat 

Kiépítettség* 
(%) 

Zárt csatorna (nem 
áteresz): 

      

Nyílt hagyományos 
lapburkolattal 
rendelkez  csatorna 

     

Nyílt, korszer  el re 
gyártott vasbeton 
elemmel burkolt 
csatorna: 

     

Nyílt földmedr  
csatorna: 

     

Folyóka:      

Szikkasztó árok:      

Csatorna 
mindösszesen: 

      

Záportározó:       

Szivattyúállás:      
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*Kiépítettség= meglév  vízelvezet  létesítmények hossza 

            szükséges vízelvezet  létesítmények hossza    * 100 

 II. Külterületet mentesít  belvízvédelmi m vek 
Hossza 

(m) 
Állapota (jó, 

megfelel , 
felújítandó, 

változó) 

Kaszáltság 
(%) 

Feliszapolódot
tság 
(tól-ig) 
(cm) 

Darabszá
m/térfogat 

Zárt csatorna 
(nem áteresz): 

     

Nyílt 
hagyományos 
lapburkolattal 
rendelkez  
csatorna 

     

Nyílt, korszer  
el regyártott 
vasbeton elemmel 
burkolt csatorna: 

     

Nyílt földmedr  
csatorna: 

     

Folyóka:      

Szikkasztó árok:      

Csatorna 
mindösszesen: 

     

Záportározó:      

Szivattyúállás:      

Szöveges értékelés: 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

Az önkormányzati kezelésben lév  árvízvédelmi létesítmények állapota 

Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lév  II. rend  árvízvédelmi töltések, m tárgyak 
állapota: 

Töltések hossza:       …………………….(km) 

Töltések kaszáltsága:      ……………………….(%) 

tárgyak állapota: (jó, rossz, megfelel , felújítandó):   ……………………… 

Kiépítettség:        ………………………(%) 
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Védelmi szervezet, személyi és eszközállomány, védelmi és fenntartó gépek: 

Védelmi terv és szervezet: 

A település rendelkezik –e védelmi tervvel:   igen – nem 

Védelmi terv elkészítése folyamatban van:   igen – nem  

A tervet a vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni, és minden évben aktualizálni kell. A védelmi terv aktualizálva 
van –e:     igen – nem 

Kötelez …………………………………………………………………….. 

Létszám:    ………………….. f  

Brigádok száma:   ………………….. db 

Védelmi eszközök, f bb anyagok, felszerelések felsorolása: 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Védekezésnél igénybe vehet  gépek típusa-darabszáma, szivattyúk típusa-darabszáma: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Van –e a településnek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkez  belterületi vízrendezési terve? 

nincs- van ( a terv összesen………….. csatorna km-re vonatkozik) 

Fejlesztési és fenntartási munkák: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

Megjegyzések, észrevételek: 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

  



 

 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. sz. melléklet -  A védekezésben együttm köd k elérhet ségei, 
védekezés irányítás rendje
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H onvédelm i  Tanács  

K öztársasági Elnök O rszággy lés 

Katasztró fák  ellen i  
védekezésért  fe le l s  

m in iszter 

Kormányzati  
Koord inációs  B izottság 

Korm ány 

Rendkívüli állapot

S zükségállapot

Veszélyhelyzet

M egye i  Közgy lés  E lnöke
M egye i  V édelm i  B izottság 

Elnöke

Veszé lyhelyze ti  
K özpont 

O peratív  Törzs 

O rszágos 
K atasztrófavéde lm i 

igazgatóság 

M egyei 
K atasztró favédelm i 

Igazga tóság 

H elyi Véde lm i 
B izottságok P OLG ÁRM ES TER P olgári V éde lm i 

K irende ltség 

P olgári V éde lm i 
S zervezetek 

Önkéntes  
szervezetek Á llam polgárok 

He ly i  szervek,  
szervezetek  

MIN SÍTETT ID SZAK

M in síte tt  id szakot  el  nem ér  á llapot

                           ORSZÁGOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

Jelmagyarázat: 
Közvetlen irányítás:  
Közvetett irányítás: 

Alárendeltség:  
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A Megyei Védelmi Bizottság Szervezet elérhet sége 

MEGYEI VÉDELMI 
BIZOTTSÁG ELNÖKE 

A PEST MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE A 
MINDENKORI PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
KORMÁNYMEGBÍZOTTJA: 
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 

Megyei Védelmi 
Bizottság Elnök-
helyettese 

Katasztrófavédelmi elnökhelyettes: Branyiczky Márk 
zoltó ezredes, igazgató, Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
 
Székhelye: Budapest 
Illetékességi területe:  Pest megye területe 
Kormánymegbízott: Dr. Tarnai Richárd 

Cím: 1052 Budapest, V. kerület 
Városház utca 7. 

Telefon: (1) 485-6900 
E-mail: pest@pmkh.hu 
 

Megyei Védelmi 
Bizottság Titkára 

Lisztes István t zoltó alezredes 

 
          

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhet sége 

Igazgató 

Branyiczky Márk Rendfokozat: t . ezredes 
 
Munkahely: Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
 
Beosztás, munkakör: t zoltósági tanácsos, igazgató 
 
Levélcím: H-1903 Budapest, Pf. 314 
 
Telefon / Fax: (+36-1) 469-4105 / (+36-14) 694-353 
 
E-mail cím: pest.mki@katved.gov.hu 
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Igazgató helyettes 

Branyiczky Márk Rendfokozat: t . ezredes 
 
Munkahely: Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
 
Beosztás, munkakör: igazgatóhelyettes 
 
Levélcím: H-1903 Budapest, Pf. 314 
 
Telefon / Fax: (+36-1) 469-4105 / (+36-14) 694-353 
 
E-mail cím: jozsef.pasztor@katved.gov.hu 

 
 

városi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség 

Ügyvezet  elnök 

Hejüsz István ködési helye: 1143 Budapest, Stefánia út 55. 

 Levelezési címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11 
 
Telefon/FAX/üzenetrögzít  : +361-220-2043 
 
E-mail cím: ugyvezetoelnok@fpvsz.hu 

 

 

Szakmai alelnök 

Dr. Tóth Ferenc ködési helye: 1143 Budapest, Stefánia út 55. 

 Levelezési címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11 
 
Telefon/FAX/üzenetrögzít  : +361-220-2043 
 
E-mail cím: szakmaialelnok@fpvsz.hu 
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Pilisborosjen  Weindorf Önkéntes T zoltó Egyesület 

Elnök 

Heves László Székhely: 2097 Pilisborosjen , Budai út 015/1. 
 
Telefon/FAX/üzenet rögzít  : 

 
E-mail cím:  
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A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Szervezeti felépítése 
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A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ELÉRHET SÉGEI 

Az igazgatóság székhelye: 
1088 Budapest, Rákóczi út 41. 
 
Az igazgatóság postacíme (postafiók): 
1088 Budapest, Rákóczi út 41. 
1428 Budapest, Pf. 33. 
 
Az igazgatóság telefonszáma: +36/1-477-3500 
Az igazgatóság telefaxszáma: +36/1-477-3519 

  
Az igazgatóság központi elektronikus levélcíme: titkarsag@kdvvizig.hu 

A honlap linkje: www.kdvvizig.hu 
   

Az igazgatóság és osztályok vezet i: 
Szilágyi Attila igazgató 

Tel: 0036/1-477-3510 
Fax: 0036/1-477-3519 

E-mail:szilagyi.attila@kdvvizig.hu 
 

Mészáros László m szaki igazgatóhelyettes, f mérnök 
Tel: 0036/1-477-3520 
Fax: 0036/1-477-3519 

E-mail: meszaros.laszlo@kdvvizig.hu 
  

Dobó Róbert mb. gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel: 0036/1-477-3530 

Fax: 0036/1-477-3549 
E-mail: dobo.robert@kdvvizig.hu  

 

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály 
Vezet : Papanek László osztályvezet  
Tel: 0036/1-477-3500/12161 

E-mail: arviz@kdvvizig.hu 
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Vízvédelmi és Vízgy jt gazdálkodási Osztály 
Vezet : Rényeiné Kerepesi Erika mb. osztályvezet  

Tel: 0036/1-477-3515 
Fax: 0036/1-477-3539 

E-mail: kornyezetvedelem@kdvvizig.hu 

 

Vízrendezési és Öntözési  Osztály 
Vezet : Józsa Norbertné osztályvezet  

Tel: 0036/1-477-3550 
E-mail:belviz@kdvvizig.hu 

   
Vízrajzi és Adattári Osztály  

Vezet : Szakács Zsuzsánna osztályvezet    
Tel: 0036/1-477-3500/12100 

E-mail: vizrajz@kdvvizig.hu 
   

Igazgatási Osztály   
Vezet : Dr. Takács László osztályvezet  

Tel: 0036/1-477-3535 
Fax: 0036/1-477-3596 

E-mail: igazgatas@kdvvizig.hu 
  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 
Vezet : Szöll si Zoltán osztályvezet  

Tel: 0036/1-477-3500/12142  
Fax: 0036/1-477-3543 

E-mail: palyazat@kdvvizig.hu 
  

Gazdasági Osztály 
Vezet : Fónád Gabriella mb. osztályvezet  

Tel: 0036/1-477-3570 
Fax: 0036/1-477-3589 

E-mail: fonad.gabriella@kdvvizig.hu 
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Informatikai és Hírközlési Osztály 
Vezet : Szoboszlai Zoltán osztályvezet  
Tel: 0036/1-477-3500/12110 

E-mail:szoboszlai.zoltan@kdvvizig.hu 
  

Közfoglalkoztatási Önálló csoport 
Vezet : Jilling Alexa csoportvezet  

Tel: 0036/1-477-3500/12149 
Fax: 0036/1-477-3543 

E-mail: jilling.alexa@kdvvizig.hu 
  

I. Szakaszmérnökség 
Vezet : Markella Krisztián szakaszmérnök 

Tel: 0036/1-276-9944 
Fax: 0036/1-277-3272 

Postacím: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 2. 
E-mail: szakasz1@kdvvizig.hu  

  

II. Szakaszmérnökség 
Vezet : Taliga Péter Krisztián szakaszmérnök 
Tel: 0036/35-300-644 

Tel: 0036/35-300-010 
Fax: 0036/35-300-239 

Postacím: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 22. 
E-mail: szakasz2@kdvvizig.hu 

  

III. Szakaszmérnökség 
Vezet : Kovács Attila János szakaszmérnök 
Tel: 0036/24-519-215 

Fax: 0036/24-519-216  
Postacím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos út 96. 

E-mail: szakasz3@kdvvizig.hu 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHET SÉGEK 

Név Elérhet ségek 

Pilisborosjen  Község Önkormányzata Székhelye: 2097 Pilisborosjen , F  út 16. 
Központi telefonszám: 06-26-336-028 
Fax: 06-26-336-313 
 

Polgármester (Védelmez ): Küller János 
 

Telefon: 06-26-336-028 
Fax: 06-26-336-313 
Mobil: +36 30/332 - 6638 
E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu 

Jegyz : Heged sné dr. Hovánszki Tímea 

 

Telefon: 06-26-336-313 
Fax: 06-26-336-313 
Mobil: +36 30/598 - 1195 
E-mail: jegyz @pilisborosjen .hu 

Közterület-felügyel : Zsigmond István Telefon: 06-26-336-028/120 
Fax: 06-26-336-313 
Mobil: +36 30/605 – 2577 
E-mail: közterület@pilisborosjeno.hu 

Hatósági Iroda, Ügyfélszolgálati Iroda, 
Iktató és ügyfélszolgálati ügyintéz :  
Nagy Edina 

Telefon: 06-26-336-028/111 
Fax: 06-26-336-313 

Pilisborosjen i Polgár rség Telefon:  
36 70/387 - 1720, +36 30/621 - 1044 
E-mail: polgarorseg@rubicon.hu 
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AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETBEN RÉSZT VEV K FELADATAI 
 
 

 szabályként összhangban a 7.4 pontban foglalt A védekezési id szak f bb feladataival 

I. fok: telefonon, vagy személyesen riasztja a helyettesét, illetve a szakcsoportok vezet it, 
gondoskodik a 12 órás nappali rszolgálat megszervezésér l, 

II. fok: 24 órás éjjel nappali figyel szolgálat megszervezése, 
III. fok: intézkedik a beavatkozási szakaszokra meghatározott feladatok végrehajtására. 

 
 

Védelmez  (Polgármester) 

Név: Küller János 

Cím: Pilisborosjen , Budai u. 38. 

Tel.: +36 30/332 - 6638 

E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu 

 

Feladata: 
• Figyelemmel kíséri a várható rendkívüli meteorológiai helyzetre kiadott riasztásokat, valamint az KDV-

KÖVIZIG által készített hidrometeorológiai tájékoztatókat, (www.omsz.hu; www.metnet.hu; 
www.ovisz.hu). 

• A védelmi helyzetnek megfelel en védelmi készültséget rendel el a településen. 
• A védekezés állandó figyelemmel kisérése, a védekezési tevékenység központi szervezése és irányítása. 
• A védekezési helyek ellen rzése. Az ellen rzés idejének és megállapításainak rögzítése a védelmi 

naplóban. 
• Felügyeli a védekezésben résztvev ket. 
• A védekezéshez szükséges munkaer  mozgósítása, anyag és felszerelés irányítása, utánpótlása. 
• Tájékoztatja a lakosságot a kialakult helyzetr l és a várható intézkedésekr l. 
• Tájékozódik a hidrometeorológiai helyzetr l Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatóságnál. 
• A védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozók 

munkájának, a védekezéshez igénybevett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos 
nyilvántartása. 

• Folyamatosan vezesse/vezettesse a védekezési naplót, minden intézkedést, utasítást és esetlegesen 
keletkez  számlát aláírásával és bélyegz jével hitelesítsen. 

• Gondoskodik a védekezésbe bevont állomány munka- és balesetvédelmi felkészítésér l, s azt 
dokumentálja. 

• Napi jelentést készít és küld a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és a KDV-KÖVIZIG 
Vízkár-elhárítási Ügyeletének. 

• Fényképfelvételekkel dokumentálja az esetleges károkat és a védekezési mozzanatokat. 
• Helyi vízkárelhárítás m szaki feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, területileg illetékes Vízügyi 
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Igazgatósággal és Vízgazdálkodási Társulattal rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell ellátnia. 
A védekezés felel s vezet inek kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást. 

 
• A vízállások leolvastatása, feljegyzése a meglév  vagy ideiglenes vízmércéken, és ezen adatok igény 

szerinti továbbítása. 
• Ha az elvezetend  vízmennyiség meghaladja a levezet  csatornahálózat vízelvezet  (emészt ) 

képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítend  területek figyelembevételével. 
• A lakók, továbbá berendezések, felszerelések, vagyontárgyak elszállítása veszélyeztetett épületekb l és 

létesítményekb l, és az erre a célra kijelölt épületekben való elhelyezése (a mentést, kiürítést, 
visszatelepítést a köztársasági megbízott rendeli el). 

• Ha a védelemvezet  helybeli szakemberrel nem tudja a m szaki irányítást ellátni, kérheti az illetékes 
Vízügyi Igazgatóságtól m szaki tanácsadó kirendelését a védekezés m szaki irányítására. 

• A védekezés során a csatlakozó vízfolyás- vagy csatornaszakaszokra, illet leg területekre és az azokon 
lév  létesítményekre is kiható nagyobb arányú m szaki beavatkozásokhoz (töltésátvágás, síkvidéken 
mederelzárás, vésztározás, stb) el zetesen meg kell szerezni a KDV-KÖVIZIG illetve egyéb hatóság 
engedélyét. 

• Az Önkormányzat székhelyén, a védekezés idején m szaki ügyeletet kell tartani. Az ügyeleten naplót 
kell vezetni, melybe be kell jegyezni a védekezés minden eseményét, a velük kapcsolatos valamennyi 
adott és kapott utasítást, jelentést. 
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Szakaszvédelmez (k) 
Közvetlenül a védelemvezet  irányítása alá tartozik. 

1. 

Szakasz 
neve: I. szakasz  

Név:  Heves László 
Cím:  Pilisborosjen , Patak u. 19. 
Tel.:  +36 30/957 - 8908 
E-mail:  hevesl@pilisborosjeno.hu 

2. 

Szakasz 
neve: II. szakasz  

Név:  Varga István 
Cím:  Pilisborosjen , Budai u. 16. 
Tel.:  +36 20/429 - 2770 
E-mail:  vargaics@gmail.com 

 

Feladata: 
A védelemvezet  által meghatározott szakaszon, vagy területen dolgozik. A védekezés helyi irányítói és felel s 
vezet je, aki a védekezés m szaki feladatait a védelmi szakasz beosztott és kinevezett dolgozók bevonásával 
szervezi és vezényli. A szakasz védelemvezet  közvetlenül a védelemvezet nek van alárendelve. A védekezés 
alatt minden nap 18 órakor jelentést ad a település m szaki ügyeletének a végzett munkáról, felhasznált 
anyagokról, létszámról, gépekr l, eseményekr l. 
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Szállítási, anyag és gépellátó szakaszcsoport 

Közvetlenül a védelemvezet  irányítása alá tartozik. 

Név: Rest János 

Cím: Pilisvörösvár, Alkotmány u. 10. 

Tel.: +36 30/332 - 7405 
 
 
Feladata: 
Megszervezi a gépek, berendezések zavartalan üzemelését és hibaelhárítását. Gondoskodik a védekezéshez 
igényelt gépek, járm vek, szivattyúk gépkezel k szerel k biztosításáról. Intézi a védekezéshez szükséges 
anyagok beszervezését és kiszállítását, nyilvántartja a felhasznált anyagokat, gépek üzemóráit. Minden nap 
jelentést ad 18 órakor a település m szaki ügyeletének a felhasznált anyagokról, gépekr l, igénybe vett létszám 
adatairól. Segíti a szakaszvédelem vezet k munkáját, kapcsolatot tart a többi szakaszcsoportok vezet ivel. 
 
 

Elhelyezési és élelmiszer ellátó 
Közvetlenül a védelemvezet  irányítása alá tartozik. 

Név: Csillag Katalin 

Cím: Pilisvörösvár, Alkotmány u. 10. 

Tel.: +36 30/596 - 0881 

E-mail: csillag.katalin@pilisborosjen .hu 

 

Feladatai: 
Az összesített napi jelentések és az Irodai szakaszcsoport nyilvántartásai alapján megszervezi a védekezésben 
résztvev k ellátását, élelmezését, munka és véd ruházattal való ellátását. Intézi és szervezi a kitelepített lakosok 
és az érkez  idegen beavatkozó er k elhelyezését, ellátását. 
Naponta 18 óráig a m szaki ügyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az ellátottak létszámáról, a 
felhasznált anyagokról. 
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Irodai szakcsoport 
Közvetlenül a védelemvezet  irányítása alá tartozik. 

Név: Heged sné dr. Hovánszki Tímea 

Cím: Budapest 

Tel.: +36 30/598 - 1195 

E-mail: jegyz @pilisborosjen .hu 

 

Feladata: 
A napi jelentések alapján nyilvántartja a védekezésben résztvev  dolgozókat. Ellen rzi a munkavédelmi, 
balesetvédelmi és t zvédelmi szabályok betartását. A védekezési elszámolásokat begy jti, ellen rzi, és a 
kifizetésekr l gondoskodik. Napi jelentést ad 18 óráig az ügyeletnek a védekezésben résztvev  irodai létszámról. 
 

Település m szaki ügyelete 
Közvetlenül a védelemvezet  irányítása alá tartozik. 

Név: Zsigmond István 

Cím: Pilisborosjen , Apor V. 15. 

Tel.: +36 30/605 - 2577 

E-mail: közterület@pilisborosjeno.hu 

 

Feladata: 

A szakcsoportoktól napi jelentések begy jtése összegy jtése. Védekezési napló vezetése. A 
védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzetjelentések összeállítása és továbbítása a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi Polgárvédelmi vezet jének a KDV-KÖVIZIG M szaki 
Ügyeletének. Szükség szerint a sajtónak, a médiának. Gondoskodik az adat továbbításról. 
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9. sz. melléklet -  A VÉDEKEZÉS MEGINDÍTÁSÁRA 
RENDSZERESÍTETT INDULÓ KÉSZLET 
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A VÉDEKEZÉS MEGINDÍTÁSÁRA RENDSZERESÍTETT INDULÓ KÉSZLET 

Sorszám Eszköz Mennyiség Tárolás helye címe 
Kontakt 
személy 

neve 
Mobil telefon 

1. Homokzsák 0 - - - 

2. 
Kéziszerszám 
(csákány, ásó, lapát, 
fáklya stb.) 

15 db  u. 53.  Rest János +36 30/332 - 7405 

3. Aggregátor 1 db  u. 53. Rest János +36 30/332 - 7405 

4. Szivattyú 1 db Badai út T zoltó 
szertár Heves László +36 30/957 - 8908 

5. Teherautó7 – 20 t 3 db Pilisborosjen , F  u. 
013/31  Trunk Zsolt +36 30/934 - 2838 

6. Teherautó7 – 20 t 1 db Üröm, Honvéd u. 1 Zeke Zoltán, +36 30/950 - 8192 

7. Homlokrakódó,  2 db. 2db. Pilisborosjen , Trunk Zsolt +36 30/950 - 8192 

8. Markoló 1db Üröm, Honvéd u. 1 Zeke Zoltán +36 30/934 - 2838 
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Egyéb felszerelések: 

- fehér szín  jelz zászlók: NINCS/VAN 

- sárga szín  jelz zászlók, NINCS/VAN  

- piros szín  jelz zászlók, NINCS/VAN 

- szivattyúk VAN, 1 db 

 - reflektorok, NINCS/VAN 

- nagy teljesítmény  kézi lámpák (elemes vagy akkumulátoros) NINCS/VAN 

- tartalék elemek vagy akkumulátorok NINCS/VAN  

Rendelkezésre álló Védelmi eszközök és anyagok tételesen 

Név Mennyisége 
Ásó:  10db 

Balta:  3db 
rész:  3db 

Talicska:  3db 
Zsák:  0db 

Deszka:  0db 
Palló:  0db 

Karó:   0db 
Homok:  0m3 

Lapát:   10db 
Ácskapocs: 0db 

Csáklya:  0db 
Csónak:  0db 

Világító eszköz: 0db 
Gerenda: 0db 

zse (kéve): 0db 
Termésk : 100db 

Huzal:  20m 
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10. sz. melléklet -  Közer  (polgári er ) mozgósítási terv 
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Megye 
Város 

Község 

Közer k mozgósításáért, ellátásáért felel sök neve Közer k  
elhelyezése, 
váltás 
megszervezése 

Közer  anyag, 
eszk, száll. 
Felhasználható 
járm vek 

szaki irányító 
(ügyintéz ) 

Élelmezési 
felel s 

Egészségügyi 
felel s 

Bérjegyzék 
kezel je 
(kifizet ) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Polisborosjen        
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11. sz. melléklet -  Közer  (polgári er ) kiállítási terv 
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Közer  
felett 
rendelkezni 
jogosult 
neve 

Kéziszerszámokkal 
rendelkez  munkaképes 
emberek brigádokba való 
beosztása 

Anyagszállításra alkalmas 

Szivattyúkezel k 
neve, lakcíme 

A község területén állandó 
telephellyel rendelkez  személy-, 
és tehergépkocsik, vontatók, 
pótkocsik, szivattyúk 
meghajtására alkalmas traktorok, 
motorok 

Meg- 
jegyzés 

Brigádvezet  
Neve, 
lakcíme 

Brigádtagok 
neve, 
lakcíme 

Brigádvezet  
Neve, 
lakcíme 

Brigádtagok 
neve, 
lakcíme 

Kiállításra 
köteles 
szervezet, 
személy 

GK 
megn. 
frsz-a 

GK 
teherbíró 
kép. [t] 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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12. sz. melléklet -  Kiürítési és mentési terv
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Kiürítési és mentési terv 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés a 60/1997. (IV.18.) Kormány rendelet alapján történik. 
„Kitelepítés: min sített id szakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztet  esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területen él  személyeknek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz 
szükséges anyagi javaknak tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett kivonása.” 
„Kimenekítés: az a tevékenység, amikor a kitelepítésre nincs elég id  és a veszélyeztet  esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása.” 
„Visszatelepítés: a lakosságnak a lakóhelyére, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak az eredeti helyére történ , az arra jogosult döntésén alapuló szervezett visszajuttatása.”   
 
Kitelepítés min sített id szakban, valamint veszélyhelyzetben rendelhet  el, ha a veszélyeztet  esemény által érintett területen él  lakosság, illetve a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme 
más módon nem valósítható meg. 
A kitelepítés elrendelésére a polgármester jogosult. 
Kitelepítésre akkor van szükség, ha az el rejelzések és helyszínen tapasztaltak szerint a Sápi tavak esetleges keresztgátjának szakadása miatt a Kossuth L utcai mély fekvés  ingatlanoknál a víz az 
építményeket elöntéssel fenyegeti és az állapot tartósan fennáll. 
A kialakult veszélyeztetettségr l, illetve a kitelepítés szükségességér l a polgármester a járási HVB elnökét haladéktalanul értesíti, halasztást nem t  esetben – a járási HVB elnökének 
utólagos tájékoztatásával – elrendeli a végrehajtást. A kitelepítésr l szóló felhívást a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
A kitelepítés elrendel je (polgármester) a lakossággal együtt elszállítható személyes javak tekintetében mennyiségi korlátozásokat vezethet be. Amennyiben az a kitelepítés szervezett végrehajtását 
nem akadályozza, biztosítani kell, hogy a lakosság a polgármester részére történ  bejelentése mellett a lakóhelyét saját közlekedési eszközzel hagyhassa el, illet leg veszélyeztetett területen kívül, 
általa megválasztott helyre távozhasson. 
A kitelepítést követ en a terület és a lakosság visszamaradó anyagi javainak rzés – védelmét a rend rség – szükség esetén a fegyveres er k e feladat elvégzésére kijelölt egységeivel együtt – végzi.  
A kitelepítést követ en a területre történ  belépés közegészségügyi, közbiztonsági okból külön engedélyhez köthet . 

KIÜRÍTEND  RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ JÁRM   

SZÜKSÉGES 
IDEGEN JÁRM  

ÉS LÉTSZÁM 

BEFOG
ADÓ ELHELYEZÉS ÉLELMEZÉS 
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A kitelepített lakosság els sorban intézményben vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illet leg szükségtáborhelyen helyezhet  el. Ilyen lehet ség hiányában, vagy ha az elhelyezés a 
kitelepítettek egészséget súlyosan veszélyeztetné, a kitelepítettek a lakosságnál is elhelyezhet k. A kitelepítés és befogadás során a családtagokat lehet leg ugyanazon településen és lehet leg azonos 
intézményben – épületben – kell elhelyezni. 
A kimenekítésre a kitelepítés szabályait kell megfelel en alkalmazni. 
A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmér l a polgármester irányításával a polgári védelmi szervezetek és polgári szervek vezet i gondoskodnak. 
A kitelepítés ideiglenes jelleg  védelmi intézkedés, a veszélyeztet  esemény elmúltával, illetve a következmények felszámolása után haladéktalanul intézkedni kell a lakosság visszatelepítésére. 
Visszatelepítés csak polgármesteri elrendelésre kezdhet  meg, el tte a fogadókészséget biztosítani kell az eredeti lakóhelyen (fert tlenítés, kisebb károk helyreállítása, elemi lakhatási feltételek 
biztosítás
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13. sz. melléklet -  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal és a 
Közép-Dunamenti Vízgazdálkodási Társulattal történt 

adategyeztetéssel kapcsolatos levelezés. 


