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Polgármesterek központi védelmi igazgatási felkészítése 

2019. december 12. 

A polgármesterek védelmi igazgatási feladatai 
 

 
 

Honvédelmi feladatok 
 

 

 

1. Általános feladatok 
 

Feladat Jogszabály 

1. 
A települések polgármesterei illetékességi területükön végzik a hatáskörükbe 

utalt honvédelmi feladatok végrehajtásának irányítását. 

2011. évi CXIII. törvény 

24.§ (3) 

2. 
A megyei védelmi bizottság a honvédelmi igazgatási jogkörében irányítja a 

polgármesterek honvédelmi tevékenységét. 

2011. évi CXIII. törvény 

26.§ (1) b) 

3. 

A polgármester illetékességi területén ellátja a honvédelmi felkészítéssel 

kapcsolatos, törvényben vagy kormányrendeletben számára megállapított 

feladatokat, irányítja és összehangolja azok végrehajtását. 

2011. évi CXIII. törvény 

29. § (1) 

4. 

A polgármester a honvédelmi feladatok végrehajtása céljából:  

- összehangolja a honvédelemben közreműködő települési szervek 

tevékenységét, 

2011. évi CXIII. törvény 

29. § (2) c) 

- elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási 

kötelezettség teljesítését, 

2011. évi CXIII. törvény 

29. § (2) d) 

- részt vesz az illetékességi területe honvédelmi feladataihoz szükséges 

tájékoztatási rendszer működtetésében, 

2011. évi CXIII. törvény 

29. § (2) e) 

- irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok végrehajtását, 
2011. évi CXIII. törvény 

29. § (2) f) 

- béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, 

terrorveszélyhelyzet valamint váratlan támadás idején irányítja a 

hatáskörébe utalt, a fegyveres összeütközések időszakában 

végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátását, és az azokra 

történő felkészülést, 

2011. évi CXIII. törvény 

29. § (2) g) 

-  közreműködik a gazdaságfelkészítés és -mozgósítás helyi 

feladatainak szervezésében és ellátásában. 

2011. évi CXIII. törvény 

29. § (2) h) 

5. 

A polgármester a honvédelmi felkészülés feladatai teljesítése érdekében a 

helyi védelmi bizottság rendelkezései szerint együttműködik más települések 

polgármestereivel. 

2011. évi CXIII. törvény 

29. § (3) 

6. 

A polgármester a védelmi igazgatási feladatait a járási hivatal 

közreműködésével látja el. A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a 

szükséges mértékben, a járási hivatal minden állami tisztviselője, állami 

ügykezelője és munkavállalója, valamint a polgármesteri hivatal minden 

munkavállalója rendkívüli munkavégzésre kötelezhető. 

2011. évi CXIII. törvény 

29. § (4) 

7. 
A polgármester a Hvt. 29.§-ban meghatározott feladatának végrehajtásához 

szükséges költségek és kiadások fedezetére állami támogatás biztosítható. 

2011. évi CXIII. törvény 

29. § (5) 

8. 

A települési önkormányzatok irányítása alatt álló szervek, mint a 

honvédelemben közreműködő szervek intézkedési tervet készítenek a 

honvédelmi feladatok végrehajtására a Kormány, a feladat- és hatáskör 

szerinti miniszter, a megyei, fővárosi védelmi bizottság, a helyi védelmi 

bizottság, és a polgármester rendelkezései szerint. 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

22§ (1) a) 
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2. Gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok: 
 

Feladat Jogszabály 

1. 
A szolgáltatások igénybevételét elrendelheti: illetékességi területén a megyei, 

fővárosi védelmi bizottság elnöke, valamint a polgármester 

2011. évi CXIII. törvény 

14. § (1) b) 

2. 

A polgármester: 

- elrendeli a település lakosságának polgári védelméhez, ellátásához 

szükséges szolgáltatások teljesítését, 

2011. évi CXIII. törvény 

14. § (5) a) 

- igénybe veszi a személyek vagy dolgok elhelyezésére szolgáló 

ingatlanokat, 

2011. évi CXIII. törvény 

14. § (5) b) 

- dönt minden olyan esetben, amely nem tartozik más igénybevételi 

hatóság hatáskörébe. 

2011. évi CXIII. törvény 

14. § (5) c) 

 

 

3. Rendkívüli intézkedések alapján végrehajtandó feladatok 
 

 

Feladat Jogszabály 

1. 
A járási hivatal vezetője, valamint a polgármester hatáskörébe tartozó 

államigazgatási feladatot rendelet is megállapíthat. 

2011. évi CXIII. törvény 

66. § (1) 

2. 
A települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. 

2011. évi CXIII. törvény 

66. § (2) 

3. 

Elrendelhető, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a 

szükséges időtartamra el kell hagynia, egyben kijelölhető a kitelepített 

lakosság új tartózkodási helye. A lakosság elszállításáról a polgármester 

gondoskodik. 

2011. évi CXIII. törvény 

70. § (4) 

4. 

A visszamaradó lakosság és a tovább termelő üzemek szükségleteinek 

kielégítésére biztosítani kell a megfelelő visszamaradó készletet, 

állatállományt, egészségügyi anyagokat és termelési készleteket. A 

visszamaradó készletek nagyságát a megyei védelmi bizottság elnöke 

intézkedésének megfelelően a polgármester határozza meg. 

2011. évi CXIII. törvény 

72. § (3) 

 

 

4. A fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok 
 

Feladat Jogszabály 

1. 

A fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi 

feladatokra történő felkészítést a katasztrófák elleni védekezésért felelős 

miniszter irányítása alatt működő polgári védelmi felkészítés keretében kell 

végrehajtani. Az általános polgári védelmi felkészítés kiterjed a fegyveres 

összeütközésekkel kapcsolatos speciális polgári védelmi felkészítésre is. 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

19§ (1) 

2. 
A felkészítésen részt vesz: 

- a polgármester, a közbiztonsági referens 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

20§ (1) e) 
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5. Meghagyással összefüggő feladatok 
 

Feladat Jogszabály 

1. 

A körjegyzőségek, a polgármesteri hivatalok, az önkormányzati hatósági 

igazgatási társulások alapján meghagyásba bevont szervek,  

ezen szervek vezetői a munkakörükben meghagyásban részesülő hadkötelesek 

Hvt. Vhr. 1.sz. melléklete 

II. kategória 12. pontja 

Hvt. Vhr. 1.sz. melléklete 

I. kategória 10. pontja 

2. 
A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni a meghagyás előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személyt. 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

63. § (1) 

3. A meghagyásba bevont szerv meghagyási jegyzéket készít. 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

63. § (2) 

4. 
A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni a meghagyási névjegyzék 

előkészítése érdekében a meghagyással érintett munkaköröket. 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

64. § (1) 

5. 

A meghagyásba bevont szerv csak azon munkaköröket jelölheti ki a 

meghagyási névjegyzék előkészítésekor: 

- amely a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fűződő 

honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

64. § (2) a) 

- amely a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján - 

megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot esetére - meghatározott 

honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

64. § (2) b) 

6. 
A munkakör kijelölését a meghagyásba bevont szerv a kijelölő iratban 

indokolni köteles. 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

64. § (3) 

7. 
A hadkötelezettség bevezetését követően a meghagyásba bevont szerv 

törvényben meghatározott adattartalommal meghagyási névjegyzéket készít. 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

66. § (1) 

8. 

A meghagyásba bevont szerv az érintett meghagyási névjegyzékben szereplő 

adatait törli, ha: 

- a hadköteles a munkakörváltozás okán meghagyásra a továbbiakban 

már nem tervezhető 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

66. § (3) a) 

- a meghagyási névjegyzéken szereplő hadköteles nem dolgozik a 

meghagyásra kijelölt munkakörben, és a Honvéd Vezérkar főnöke 

elrendeli a hadköteles törlését a meghagyási névjegyzékből, 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

66. § (3) b) 

9. 

Ha a meghagyásba bevont szerv a meghagyási névjegyzéket, illetve a 

meghagyási névjegyzékben történő változást megküldi a Honvédség katonai 

igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének, az haladéktalanul 

tájékoztatja a meghagyási névjegyzékben szereplő hadkötelesek lakóhelye 

szerint illetékes sorozó központot a meghagyási névjegyzéken szereplő 

hadkötelesekről. 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

67. § (1) 

10. A meghagyással kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi háttér 

290/2011. (XII.22.) 

Kormányrendelet 

70. § 
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Katasztrófavédelmi feladatok 
 

 

1. Általános feladatok 
 

Feladat Jogszabály 

1. 

A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén 

irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. E feladatok 

végrehajtására – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 

egyetértésével – közfoglalkoztatási támogatást igényelhet az erre a célra 

létrehozott költségvetési előirányzat terhére, a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (1) 

2. 

A polgármester a felkészülés keretében: 

- felelős a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek 

elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a 

védekezés feltételeinek a biztosításáért, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (2) a) 

- irányítja a védekezésre való felkészítést, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (2) b) 

- gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi 

hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (2) c) 

- a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, 

települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe 

kiképzésre és gyakorlatra osztja be 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (2) d) 

- felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári 

védelmi szervezet megalakításáért, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (2) e) 

- gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek 

részére a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is 

tartalmazó tájékoztatásról, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (2) f) 

- a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári 

védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári 

védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek 

biztosítását, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (2) g) 

- biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén 

lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (2) h) 

- részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (2) i) 

- kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban 

közreműködő közbiztonsági referenst. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

15. § (2) j) 

3. 

A polgármester a településen a védekezés során: 

- a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett 

irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, 

kivéve ha a Kat.tv. 46.§ (3) bekezdés alapján veszélyhelyzetben – 

helyszínre érkezésétől – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szerve vezetője által kijelölt személy veszi át az irányítást. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

16. § a) 
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- halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az 

anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről 

haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, 

fővárosi védelmi bizottság elnökét, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

16. § b) 

- a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a 

katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi 

szolgálatra kötelezi, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

16. § c) 

- szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, 

befogadását és visszatelepítését, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

16. § d) 

- szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság 

létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

16. § e) 

- a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján 

– vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával – 

elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását, 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

16. § f) 

- együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe 

bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok 

végrehajtásában. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

16. § g) 

4. 

A helyi önkormányzatok feladata: 

- a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a 

helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, 

fejlesztése és azokon a védekezés ellátása; 

1995. évi LVII. Tv. 

16.§ (5) a) 

- a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a 

csapadék- és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése - kül- 

és belterületi védőművek építésével - a védőművek fenntartása, 

fejlesztése és azokon a védekezés ellátása; 

1995. évi LVII. Tv. 

16.§ (5) b) 

- a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő - külön 

jogszabályban meghatározott - feladatok ellátása. 

1995. évi LVII. Tv. 

16.§ (5) c) 

5. 

A saját szervezettel védekező települések által fenntartott műveken az árvíz- 

és belvízvédekezés műszaki feladatait a település közigazgatási határán belül - 

a vízügyi igazgatási szervnek szakmai irányításával - a polgármester 

(Budapesten a főpolgármester) a polgármesteri (főpolgármesteri) hivatal útján 

látja el. 

1995. évi LVII. Tv. 

17.§ (3) 

6. 

Az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a helyi vízkárelhárítás államigazgatási 

feladat- és hatáskörét - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a 

megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, illetőleg a polgármester, 

fővárosban a főpolgármester látja el. 

1995. évi LVII. Tv. 

17.§ (4) 

7. 

A főpolgármester, a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, illetve a 

polgármester rendeli el az árvíz- és belvízvédekezéssel, valamint a helyi 

vízkárelhárítással kapcsolatos - a külön jogszabályban meghatározott 

államigazgatási feladatok körében - a kitelepítést, a kimenekítést, a 

visszatelepítést, továbbá közreműködik az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok 

végrehajtásában. 

1995. évi LVII. Tv. 

17.§ (6) 

8. 

A polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos 

államigazgatási feladat- és hatáskörében: 

- közreműködik az árvíz- és belvíz-védekezési területi bizottság 

jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásában, 

1995. évi LVII. Tv. 

17.§ (7) a) 
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- gondoskodik a közerők - ezen belül a polgári védelmi szervezetbe 

beosztottak és a közfoglalkoztatottak -, továbbá a védekezéshez 

szükséges anyagok, eszközök és felszerelések összeírásáról, 

nyilvántartásáról, szükség szerinti mozgósításáról, továbbá a közerők 

- ezen belül a polgári védelmi szervezetbe beosztottak és a 

közfoglalkoztatottak - általános ellátásáról; 

1995. évi LVII. Tv. 

17.§ (7) b) 

- megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a 

visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a 

végrehajtásról; 

1995. évi LVII. Tv. 

17.§ (7) c) 

 

- gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés 

érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételéről, 

1995. évi LVII. Tv. 

17.§ (7) d) 

- gondoskodik a védekezésben részt vevők egészségügyi ellátásáról, 

továbbá a kitelepítés, a kimenekítés, a mentés és visszatelepítés során 

a járványok megelőzésével és elhárításával kapcsolatos 

intézkedésekről, az egészségügyi államigazgatási szerv 

közreműködésével; 

1995. évi LVII. Tv. 

17.§ (7) e) 

- megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a védekezéssel 

kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben keletkezett 

helyreállításhoz szükséges intézkedéseket. 

1995. évi LVII. Tv. 

17.§ (7) f) 

9. 

A polgármester (főpolgármester) a közműves vízellátással összefüggő 

államigazgatási feladat- és hatáskörében - a képviselő-testület által 

jóváhagyott tervnek megfelelően - elrendeli a vízfogyasztás korlátozását. 

1995. évi LVII. Tv. 

17.§ (8) 

10. 

A polgármester a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben: 

- gondoskodik a település katasztrófavédelmi besorolásának 

elkészítéséről, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

12. § a) 

- a települési veszélyelhárítási tervet jóváhagyásra felterjeszti a helyi 

védelmi bizottság elnökének, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

12. § b) 

- a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének bevonásával 

legalább 3 évente ellenőrzi és értékeli a települési és munkahelyi 

polgári védelmi szervezetek felkészültségét, és erről tájékoztatja a 

helyi védelmi bizottság elnökét, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

12. § c) 

- gondoskodik a védekezésben részt vevő erők váltásáról, 

pihentetéséről és ellátásáról, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

12. § d) 

- hatósági határozattal dönt a katasztrófavédelmi célú gazdasági és 

anyagi szolgáltatások kijelöléséről, igénybevételéről 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

12. § e) 

- személyes adatnak nem minősülő adatokat szolgáltat a helyi védelmi 

bizottság, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve 

részére 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

12. § f) 

- a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével és a védelmi 

bizottság irányításával illetékességi területén végzi a katasztrófa által 

okozott károk felmérését, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

12. § g) 

- irányítja a részére meghatározott helyreállítási feladatok 

végrehajtását, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

12. § h) 
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- szervezi és irányítja a helyi erők által végzett helyreállítási 

tevékenységet, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

12. § i) 

 - közreműködik a humanitárius segélyek elosztásában. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

12. § j) 

11. 

A polgármester, a főpolgármester, a helyi védelmi bizottság elnöke, a 

fővárosi és megyei védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelmi 

feladatoknak e törvényben meghatározott irányítása és végrehajtása során 

államigazgatási jogkörben jár el. Az elsőfokú államigazgatási hatósági 

eljárásban hozott határozataik ellen fellebbezésnek van helye. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

19. § (1) 

12. 

A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke, a polgármester a 

katasztrófavédelmi feladatait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

közreműködésével látja el. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

19. § (2) 

13. 
A polgármester a Kat.tv. alapján végrehajtandó feladatok vonatkozásában 

adatokat kér, szolgáltat és kezel. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

71.-72. § 

14. 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok számára biztosítja a megyei 

közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester katasztrófavédelmi 

feladatának ellátásához szükséges anyagi feltételeket. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

74. § 

15. 

A polgármester a védekezés körében jelentkező költségek utólagos 

elszámolása érdekében adatok rögzítésére és számlák, bizonylatok elkülönített 

nyilvántartására intézkedik.  

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

18. § (1)-(3) 

16. A kárbejelentés megszervezéséért a polgármester felelős. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

88. § (2) 

 

 

2. A veszélyhelyzet kihirdetését követően jelentkező feladatok 
 

 Feladat Jogszabály 

1. 

Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység 

irányítását – helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője által kijelölt személy veszi 

át. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

46. § (3) 

2. 

Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

46. § (4) 

3. 

Veszélyhelyzetben elrendelhető, hogy az ország meghatározott területét a 

lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia (kitelepítés), egyben 

kijelölhető a lakosság új tartózkodási helye. A lakosság elszállításáról a 

polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével 

gondoskodik. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

49. § (4) 

4. 

A katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzeti 

feltételek fennállása esetén a vízügyi igazgató vagy a polgármester, 

főpolgármester javaslatára a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős 

miniszter kezdeményezi a kormányzati koordinációs szerv elnökénél a 

veszélyhelyzet kihirdetését. 

232/1996. (XII.26.) 

Korm.rendelet 

4.§ (4) 
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5. 

Ha az árvízvédelmi védvonal átszakadásának veszélye fenyeget, vagy ha az 

elöntések emberi életet, létesítményeket és javakat veszélyeztetnek: 

- a helyi önkormányzat szakasz-védelemvezetője a polgármesternek, 

főpolgármesternek a veszélyeztetett területekről a kitelepítés 

elrendelésére javaslatot tenni. javaslatról és az ezzel kapcsolatban 

meghozott döntésről a polgármester, főpolgármester soron kívül 

tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szervet. 

232/1996. (XII.26.) 

Korm.rendelet 

19.§ (1) b) (2) 

 

 

A polgári védelmi kötelezettségből adódó feladatok 
 

Feladat Jogszabály 

1. 

A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a 

létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében. A polgári 

védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár 

el. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

53. § (1) – (2) 

2. 

A polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, 

valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira 

történő beosztást a kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester 

határozatban rendeli el. A határozatot a köziratok kezelésének szabályai 

szerint tárolja a kötelezettség megszűnését követő öt évig. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

55. § (2) 

 

 

4.  A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségből adódó feladatok 
 

Feladat Jogszabály 

1. 

A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében a gazdasági és anyagi 

szolgáltatás igénybevételét elrendelheti:  

- a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, valamint a 

polgármester 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

67. § (2) 

2. 

A szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni hátrányért kártalanítás jár. A 

kártalanítást a szolgáltatást teljesítő kérelmére kell megállapítani. A kérelmet 

a teljesítés helye szerint illetékes polgármesterhez kell benyújtani. A 

kártalanítási igényeket a teljesítés helye szerint illetékes polgármester a 

szolgáltatás elrendelésétől számított hatvan napon belül összesíti és megküldi 

a teljesítés helye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szerve részére. 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 

69. § (1) – (3) 

3. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szabályok 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

X.fejezet 
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5. Veszélyelhárítási tervezéssel kapcsolatos feladatok 
 

Feladat Jogszabály 

1. 

Az ország településeit az adott település vonatkozásában lefolytatott 

kockázatbecslési eljárás eredményeként katasztrófavédelmi osztályokba kell 

sorolni (besorolás). A település polgármestere – a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével – a 

kockázatbecslést minden év szeptember 30-ig elvégzi és javaslatot tesz a 

település besorolására a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

21.§ (1) – (2) 

2. A kockázatbecslést komplex elemzés keretében kell végrehajtani. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

22.§ – 24.§ 

3. 

A települések besorolásának megfelelően megállapított elégséges védelmi 

szint alapulvételével, az élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 

védelme érdekében a polgármester települési veszélyelhárítási tervet készít. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

21.§ (6) 

4. 
A besorolt településeken a polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

helyi szervének közreműködésével települési veszélyelhárítási tervet készít. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

26.§ (1) 

5. 

A települési veszélyelhárítási terv alapdokumentumból és kapcsolódó 

mellékletekből áll. A települési veszélyelhárítási tervet a településfejlesztési és 

településrendezési tervezés, valamint a települési környezetvédelmi program 

kialakítása és módosítása során figyelembe kell venni 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

26.§ (2)-(3) 

6. 
A veszélyelhárítási tervet az elégséges védelmi szint biztosítására, előírt 

tartalmi elemekből kell elkészíteni. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

2. melléklet c) és d) pont 

7. 
A települési veszélyelhárítási terv mellékletét képezi a jogszabályokban 

meghatározott külső védelmi terv és a helyi vízkárelhárítási terv. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

27.§ (2) 

8. 

A polgármester a települési veszélyelhárítási terv alapján a veszélyek és a 

követendő magatartási szabályok megismerésére lakossági tájékoztató 

kiadványt készít és biztosítja a helyben rendelkezésre álló eszközökkel annak 

a lakosság számára történő hozzáférhetőségét 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

28.§ (1) 

9. 
A lakossági tájékoztató kiadvány elkészítésébe a polgármester bevonja a 

településen működő kisebbségi önkormányzatokat. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

28.§ (2) 

10. 

A települési veszélyelhárítási terv elkészítése során a polgármester bevonja 

az adott elem tekintetében a feladat– és hatáskörrel rendelkező illetékes 

szervet 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

28.§ (3) 

11. 

A települési veszélyelhárítási tervet a polgármester szükség esetén soron 

kívül, egyebekben minden év március 31-ig felülvizsgálja a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének közreműködésével. A 

felülvizsgálat eredményéről, az elvégzett javításokról a polgármester 

tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének vezetőjét, a 

védekezésbe bevont egyéb szerveket, szervezeteket, valamint a lakosságot. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

28.§ (4) 

12. 
A polgármester a települési veszélyelhárítási tervben foglaltak 

végrehajtásának biztosítására legalább 3 évente gyakorlatot tart. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

28.§ (5) 
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13. 

A települési veszélyelhárítási tervet a helyi védelmi bizottság elnöke hagyja 

jóvá a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének 

egyetértésével. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

28.§ (6) 

14. 
A polgármester a jóváhagyott veszélyelhárítási terv egy példányát megküldi 

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

28.§ (7) 

 

 

6. A lakosság riasztása, a kitelepítés, a kimenekítés, a befogadás és a visszatelepítés 
 

Feladat Jogszabály 

1. A lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának módjai: 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

34.-35. §  

2. 

A település veszélyeztetettsége esetén a katasztrófariasztás elrendeléséért a 

polgármester felelős – a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke utólagos 

tájékoztatásával – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve útján. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

36.§ c) 

3. 

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a lakosság veszélyhelyzeti 

tájékoztatásáért felelős a polgármester. 

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. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

37.§ (1)  

(2) e) 

4. 

A polgármester a riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatási feladatainak 

végrehajtása érdekében gondoskodik: 

- a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő saját, 

illetve rendelkezésre bocsátott lakossági riasztó-tájékoztató végpont 

működtetéséről, üzemképességéről, folyamatos karbantartásáról, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

39.§ a)  

- a hangos próbákon a felkészített személyek és az illetékes 

áramszolgáltató szakemberei részvételéről, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

39.§ b) 

- a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpont működtetéséhez 

szükséges üzemeltetési készlet összeállításáról, azok hozzáférésének 

helyi szabályozásáról, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

39.§ c) 

- riasztó, tájékoztató polgári védelmi szakalegységek megalakításáról 

és felkészítéséről, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

39.§ d) 

- a feladatban érintett szakalegységek riasztási adatainak folyamatos 

pontosításáról. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

39.§ e) 

5. 

A lakossági riasztó, lakossági riasztó-tájékoztató végpontok folyamatos 

működtetéséről – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének 

szakmai felügyelete mellett – a polgármester gondoskodik, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv központi szervének a jogszabály szerinti felső 

küszöbértékű veszélyes ipari üzemek környezetében kiépített riasztó 

alrendszere, továbbá Paks és 30 km-es körzetében telepített lakossági riasztó-

tájékoztató rendszer kivételével. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

42.§ (1) 
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6. 

A riasztó-tájékoztató végpont működőképességét érintő bármely 

tevékenységet a munka megkezdése előtt 30 nappal, a területileg illetékes 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján a polgármester 

számára engedélyezés céljából be kell jelenteni. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

42.§ (2) 

7. 

A kitelepítés és a befogadás elrendelésére jogosult: 

- veszélyhelyzetben, a Kormány felhatalmazása alapján, illetékességi 

területére vonatkozóan: a polgármester, illetve a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt 

személy, aki veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi 

tevékenység irányítását a polgármestertől átvette 

- halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan a 

polgármester 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

46.§  

(1) aa) ba) 

8. 
A visszatelepítés elrendelésére a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke 

jogosult. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

46.§ (2) 

9. 

Kitelepítés esetén a polgármester: 

- intézkedik a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó szervezetek, a 

szállító eszközök tulajdonosainak riasztására és tájékoztatására, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) a) 

- intézkedik a lakosság kitelepítésére, a létfenntartáshoz szükséges 

anyagi, kulturális javak, az állatállomány, az ellátásukhoz szükséges 

takarmány és egyéb anyagok elszállítására, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) b) 

- meghatározza a településen a helyes, követendő lakossági 

magatartási szabályokat, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) c) 

- készenlétbe helyezi a kitelepítési szakfeladat végrehajtásához 

szükséges polgári védelmi szervezeteket és irányítja 

tevékenységüket, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) d) 

- megszervezi a kitelepítés biztosítását, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) e) 

- intézkedik a gyülekezési, berakodási helyek működésének 

megkezdésére, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) f) 

- fogadja az érkező külső erőket, eszközöket, koordinálja az 

együttműködést, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) g) 

- gondoskodik a fekvőbetegek, önerőből kitelepülni képtelenek kijelölt 

intézményekbe történő elszállításáról, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) h) 

- koordinálja az intézmények, gazdálkodó szervezetek kitelepülését, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) i) 

- folyamatos kapcsolatot tart a befogadókkal és tájékoztatást ad 

különösen a következőkről: 

o útba indítások idejéről, 

o az útba indított lakosság számáról, 

o az állatállományról és az anyagi és kulturális javakról, 

o a szállító eszközök számáról, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) j) 
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- intézkedik az ingatlanok átvizsgálására, az ingatlanok biztonságos 

hátrahagyása szabályainak betartására, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) k) 

 

- intézkedik a Kat. 49. § (5) bekezdése alapján – A kitelepítés és 

kimenekítés során a kötelezés ellenére lakóhelyén maradó személlyel 

szemben az intézkedés foganatosítására jogosult rendvédelmi szerv 

jár el – a kötelezés ellenére lakóhelyén maradó személyekkel 

szembeni rendvédelmi intézkedés foganatosítására, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) l) 

- intézkedik a hajléktalanok felkutatására 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) m) 

- intézkedik, hogy a védekezés folytatására visszamaradó állomány a 

biztonsági rendszabályokat (riasztás, kimenekítés) megismerje és 

megszervezi az ellátásukat, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) n) 

- intézkedik a közművek központilag történő szükség szerinti 

kikapcsolására 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) o) 

- intézkedik a gyógyszertárak, a méreganyagraktárak és a műtrágya 

lerakatok fokozott őrzésére, szükség esetén az anyagok biztonságos 

helyre történő elhelyezésére, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) p) 

- biztosítja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 

(a továbbiakban: rendőrség) útján a kitelepítéssel érintett településen 

hátrahagyott ingó és ingatlan vagyon védelmét, 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

49.§ (3) r) 

 

 

7. A közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok 
 

Feladat Jogszabály 

1. 
A katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt 

településen a polgármester közbiztonsági referenst jelöl ki. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

76.§ (1)  

2. 

A közbiztonsági referens a polgármester feladat-meghatározásának 

megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni védekezési 

feladatainak tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

76.§ (3) 

3. 
A közbiztonsági referens feladatai a felkészülés, védekezés és helyreállítás 

időszakára is vonatkoznak 

234/2011. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

77.§ 

 

 

8. Jogszabályok által nem szabályozott feladatok: 
 

Tömegszerencsétlenségek, nagyszámú személyi sérüléssel járó balesetek esetén a polgármester feladata lehet a 

településre érkező hozzátartozók, látogatók hitéleti igényeinek biztosítása is. 
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Jogszabályok: 

 

 

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről (Hvt.) 

 

290/2011. (XII.22.) Kormányrendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (Hvt.Vhr.) 

 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról (Kat. tv.) 

 

234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról (Kat. tv. Vhr.) 

 

1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról (Vízgazd. tv.) 

 

232/1996(XII.26) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól  

(Vízkár elleni véd. r) 

 


