Közbiztonsági referensek képzése
Ismertesse a veszélyelhárítási tervezés általános elveit, tartalmi
követelményeinek szintjeit, készítésük és jóváhagyatásuk szabályait.
Ismertesse a települési (munkahelyi) veszélyelhárítási terv felépítését,
tartalmi elemeit, elkészítésének módszertanát.

2012.10.02.





A tervezés rendszerét a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.), valamint a
Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendelet (Kat. Vhr) szabályozza

Veszély-elhárítási
terv:
katasztrófaveszély,
valamint katasztrófa időszakában végrehajtandó
katasztrófavédelmi feladatokat tartalmazó, központi,
területi (fővárosi), települési (a fővárosban kerületi)
és munkahelyi okmányrendszer.

Alapdokumentum
1. Település alapadatai
Veszélyelhárítási Terv:
2. Általános érvényű
A veszélyelhárítási tervezés
elsődleges célja, hogy a különböző rendelkezések
3. Veszélyeztető hatások
hazai veszélyeztető tényezők
kockázatainak azonosítása és
Mellékletek
elemzése útján egységes
dokumentumrendszer alakuljon ki, 1.Mozgósítási Terv
2.Külső Védelmi Terv
amely a katasztrófavédelemi
3.Vízkár-elhárítási Terv
feladatokat és intézkedéseket a
4.Egyéb szak tervek
szükséges személyi, anyagi és
technikai eszközök
hozzárendelésével tartalmazza.



25. § (1) A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a Kat. 44. §ában felsorolt természeti, civilizációs és egyéb eredetű
veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése
alapján
egységes
okmányrendszerbe
foglalja
a
katasztrófavédelmi
feladatok
és
intézkedések
rendjét,
végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai
eszközök hozzárendelésével.

(2) A veszélyelhárítási tervezés szintjei:

a) települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási terv (a
továbbiakban együtt: települési veszélyelhárítási terv),

b) munkahelyi veszélyelhárítási terv,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének
összesített terve,

d) területi (fővárosi) veszélyelhárítási terv,

e) központi veszélyelhárítási terv.

(3) A tervkészítésre kötelezettek veszélyelhárítási terveiket
folyamatosan naprakészen tartják.

19. Települési veszélyelhárítási terv






26. § (1) A besorolt településeken a polgármester a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének
közreműködésével települési veszélyelhárítási tervet készít.
(2) A települési veszélyelhárítási terv alapdokumentumból
és kapcsolódó mellékletekből áll.
(3) A települési veszélyelhárítási tervet a településfejlesztési és
településrendezési tervezés, valamint a települési
környezetvédelmi program kialakítása és módosítása során
figyelembe kell venni.





27. § (1) A települési veszélyelhárítási terv az adott
településre készített kockázatelemzés és értékelés
alapján kimutatott veszélyeztető hatásokra és azok
következményei elhárítása érdekében a 2. melléklet c)
pontjában meghatározott elégséges védelmi szint
biztosítására különösen a 2. melléklet d) pontjában
felsorolt elemeket tartalmazza.
(2) A települési veszélyelhárítási terv mellékletét képezi a
jogszabályokban meghatározott külső védelmi terv és a helyi
vízkárelhárítási terv.







28. § (1) 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.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakossági tájékoztató
kiadvány elkészítésébe a polgármester bevonja a településen
működő kisebbségi önkormányzatokat.
(3) A települési veszélyelhárítási terv elkészítése során a
polgármester bevonja az adott elem tekintetében a feladat– és
hatáskörrel rendelkező illetékes szervet.



(4) 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.







(5) A polgármester a települési veszélyelhárítási tervben
foglaltak végrehajtásának biztosítására legalább 3 évente
gyakorlatot tart.
(6) A települési veszélyelhárítási tervet a helyi védelmi
bizottság elnöke hagyja jóvá a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve vezetőjének egyetértésével.
(7) A polgármester a jóváhagyott veszélyelhárítási terv egy
példányát megküldi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi
szervének.

20. Munkahelyi veszélyelhárítási terv

29. § (1) A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szerv
munkahelyi veszélyelhárítási tervet készít a gazdálkodó szerv
területén munkát végzők és az egyéb okból ott tartózkodók
védelmére.

(2) Mentesül a munkahelyi veszélyelhárítási terv készítése alól a
jogszabály alapján belső védelmi tervet, súlyos káreseményelhárítási tervet készítő gazdálkodó szerv.





(3) A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervek a
telephely környezetét veszélyeztető hatásokról adatokat
szolgáltatnak a kockázati tényezők megváltozása esetén soron
kívül, egyebekben minden év február 28-ig a települési
veszélyelhárítási terv elkészítéséhez és felülvizsgálatához a
polgármester számára.
(4) A munkahelyi veszélyelhárítási tervet a gazdálkodó szerv
vezetője hagyja jóvá a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi
szervének egyetértésével.
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Megyei Védelmi
Bizottság a területi
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elnöke
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

