
 
 

KATASZTRÓFAVÉDELMI 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE 

KEHOP-1.6.0 



Rendelkezésre álló forrás 

 

• Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. 

 

• Várható kérelmek száma: 22 db. 

 



Benyújtás határideje és módja 

 

• 2018. december 31-ig  

 

• Online benyújtás elektronikus kitöltő 
programon keresztül 



A felhívás fő céljai: 

 Megfelelő védelmi és 
prevenciós hálózat 
kialakítása 

A kockázatok tervszerű, 
rendszeres és működésbe 
integrált értékelése 

Monitoring rendszer 
kiépítése 

Informatikai háttér, illetve 
ezek adatbázisának felújítás, 
bővítése  



A felhívás célcsoportja 

 Olyan katasztrófavédelmi feladatokat ellátó 
szervek, akik közvetlenül vagy közvetve 
hozzájárulnak a természeti és civilizációs 
katasztrófák kezeléséhez és az ezzel 
összefüggő katasztrófavédelmi rendszer 
elemeinek a fejlesztéséhez 

 



Kockázat területek: 

1. Szélsőséges időjárás 

2. Áradás 

3. Földtani kockázatok 

4. Járványok 

5. Veszélyes anyagok 

6. Közlekedési baleset 

7. Nukleáris baleset 

8. Energiaellátási válság 

 



Projekttel kapcsolatos 
elvárások 

 Környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 
jogszabály betartása 

 Esélytudatosság 

 Egyetemes tervezés érvényesítése 

 Akadálymentesítés (infokommunikációs 
is) 

 Esélyegyenlőségi terv meglétének 
igazolása 

 



Projekttel kapcsolatos 
elvárások 

 Az Irányító Hatósággal és az EU kijelölt 
hatóságaival való együttműködés 
vállalása 

 Megvalósíthatóság és üzemeltethetőség 

 Tulajdonba kerülés 

 Energiahatékonyság és klímavédelem 

 Környezettudatosság 



Műszaki-szakmai elvárások 

 Preventív intézkedések 

 

 Kockázati területek 

 

 Összhang bemutatása 

 

 



Támogatható tevékenységek 

1. Könnyűszerkezetes vagy hagyományos 
építési technológiával megvalósításra 
kerülő katasztrófavédelmi őrs 
kialakítása 



Támogatható tevékenységek 

2.  A katasztrófavédelem speciális 
céljainak megfelelő tűzoltó laktanya 
építése 



Támogatható tevékenységek 

3.  Magasabb minőségű 
katasztrófavédelemhez, a védekezéshez 
szükséges  

 A.) infrastruktúra   

  



Támogatható tevékenységek 

3. B.) jármű 

   



Támogatható tevékenységek 

3. C.) műszaki gép és eszközállomány 

  



Támogatható tevékenységek 

Az infrastruktúra, jármű, műszaki gép és 

eszközállomány  

- biztosítása,  

- beszerzése, 

- fejlesztése,  

- felújítása  

- valamint létesítmények bővítése (építés) 

  



Támogatható tevékenységek 

4. Védekezéshez szükséges informatikai, 
kommunikációs, valamint távmérő-, 
tájékoztató- és riasztó rendszerek 
fejlesztése, bővítése, beszerzése, 
kialakítása 

    



Támogatható tevékenységek 

5. A veszélyelhárításban közreműködő 
szervek együttműködésének fejlesztése, a 
védelemhez szükséges további modulok 
kialakítása, személyi állomány bővítése, 
azok felkészítése, illetve a 
veszélyelhárításban részt vevő szervek 
állományának továbbképzése 

 Pl.: önkéntes polgárvédelmi szervezetek 
fejlesztése, felkészítése, stb. 

   



Támogatható tevékenységek 

6. Magasabb minőségű 
katasztrófavédelemhez szükséges 
képzések, komplex modulok 
létrehozása  

 Pl.: EU polgárvédelmi komplex 
modulok létrehozása, stb. 

  

 



Támogatható tevékenységek 

7. Nemzetközi együttműködések 
megvalósítását célzó felkészülés, 
bővítés 

  



Támogatható tevékenységek 

8. Veszélyelhárításkor, illetve 
katasztrófavédelmi helyzetekben 
szükséges egészségügyi válsághelyzeti 
reagáló kapacitás bővülése 



Fenntartási kötelezettség 

• A támogatást igénylőt a projekt 
befejezéstől számított 5 évig fenntartási 
kötelezettség terheli.  



Támogatást igénylők köre 

• Katasztrófavédelmi feladatokat ellátó 
szervek és azok konzorciumai 

• A katasztrófavédelemben részt vevő, a 
veszélyelhárításban dolgozó szervek 
vezetése alatt álló szakmai önkéntes, civil 
és non-profit szervezetek 



A támogatás 

 

• Formája: vissza nem térítendő. 

 

• Mértéke: az összes elszámolható költség 
100 százaléka. 

 

• Összege: 100 millió Ft – 14,5 milliárd Ft 



Előleg igénylése 

 

• Utófinanszírozású tevékenységekre 
igénybe vehető maximális előleg mértéke a 
megítélt támogatás 25%-a, maximum 300 
millió Ft. 



Elszámolható költségek 
mértéke 

Költségtípus Maximális mértéke az összes 
elszámolható költségre 

vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés 5 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1 

Ingatlan vásárlás 2 

Terület előkészítés 2 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 

Projektmenedzsment 2,5 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5 

Könyvvizsgálat 0,5 

Általános költségek 0,5 

Tartalék 4 


