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ELŐSZÓ 

 

1998-ban az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 

Minisztérium gondozásában jelent meg a „Települések helyi vízkár-elhárítási feladatai” címmel egy 

módszertani segédlet, amely fölismerve a kor követelményeit támpontként szolgálva adott 

segítséget az önkormányzati rendszer megjelenésével, a feladatok átrendeződésével a települési 

védelemvezetők számára. 

 

A 2010. évi rendkívüli árvízvédekezések ismételten rávilágítottak a megváltozott lefolyási 

viszonyok, a tulajdonviszonyok (pl.: forgalomképes vizilétesítmények átadása, vízgazdálkodási 

társulatok – önkormányzatok tulajdonviszonyai), önkormányzati változások, fenntartási források 

csökkenése, a védművek - vízelvezető rendszerek karbantartottsága, az EU pályázatokból 

megvalósuló beruházások eredményeképpen bővülő új infrastruktúraváltozások hatásaira. 

Az ezredfordulót követő és az évszázad árvizeiként emlegetett pusztító Tiszai árvizek, a nagy Dunai 

árvizek, illetve a két folyó rendkívüli egyidejűsége mellett a hirtelen, rövid idő alatt lehulló 

nagycsapadékok soha nem látott lokális károkozása egyre inkább megkívánták egy, elsősorban nem 

a vízügyi szakembereknek készült operatív beavatkozási tervként alkalmazható, cselekvési tervet, 

amelynek elkészítése azonban mindenképpen mérnöki feladat kell, hogy legyen. 

Magyar Mérnökkamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata felkérésére, - alapul véve az Észak-

magyarországon bekövetkezett rendkívüli ár- és helyi vízkár-elhárítási időszak eseményeit, 

valamint a veszélyhelyzeti időszakban elkészített és áttekintett közel 100 települést érintő vízkár-

elhárítási tervet – egy a mindennapi életben használható és specifikusan testre szabható útmutató 

kidolgozására került sor. 

Az útmutató összeállításakor a cél a moduláris felépítés és a tagolhatóság mellett olyan 

ajánlásoknak a megfogalmazása volt, amelyek kiegészítve a tervezői - térinformatikai szoftverek 

széleskörű támogatásával a települések részére a támpontként szolgálnak a védekezési időszakban 

egy eredményes védekezés megszervezéséhez és lefolytatásához úgy, hogy azt nem kifejezetten 

szakemberek fogják majd használni a gyakorlatban. 

 

Miskolc, 2011. november 
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I. VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVRÉSZ 

 

 

1. A VÉDELMI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPOZÓ MUNKARÉSZEI 

 

1.1. Meglévő állapot leírása, jellemzése, települési adottságok ismertetése.  

 Település földrajzi elhelyezkedése, jellemző magassági viszonyainak feltárása. 

 Környező településekkel kapcsolatos viszonya. 

 Főbb kiépített infrastruktúrák (út-vasút, intézményi hálózat, ipari-mezőgazdasági 

létesítmények, műemlék, közművek) meghatározása. 

 Lakosságszám, gazdasági potenciál jellemzése. 

 

1.2. A település vízrajzi leírása. 

 Vízrajzi atlaszok felhasználása, a változások meghatározása (emelkedő árvízszintek, 

LNV és vízhozam változások). 

 Ebben a munkapontban kell meghatározni a vízgyűjtőn lehulló csapadékok 

összegyülekezését, a kialakuló árhullámok jellemzőjét, illetve tapasztalati úton a 

fokozatok elrendelése közötti időt, valamint a település szempontjából a védekezésre 

való időelőnyt. 

 Meg kell határozni a település öblözeti elhelyezkedését és az öblözeti leírást a 

településre kell adaptálni (mentesített, részlegesen mentesített, nyílt ártéri; folyam 

km; stb.) 

 A jellemző MÁSZ/LNV meghatározása.  

 A település szempontjából releváns létesítményeket azonosítani kell: árvízvédelmi 

töltés, magaspart, depónia, folyamatban lévő/tervezett fejlesztések, amelyek 

meghatározzák a vizek levonulását. 

 Amennyiben a település/településrész a nagyvizi meder részét képezi, úgy deklarálni 

szükséges azt, illetve föl kell hívni a figyelmet a területhasznosítások módjának 

korlátozottságára. 

 Kisvízfolyások, csatornák jellemző paraméterei. 

 A belterületen lehulló, illetve keresztülvonuló vizek befogadójának megjelölése, 

annak kezelőjével együtt. 
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1.3. A település vízkárok általi veszélyeztetettségének meghatározása. 

A jogszabályban meghatározott besorolását föl kell tüntetni 

„……. település a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM - BM együttes rendelet alapján a A-B-C – 

XXX- veszélyeztetett kategóriába tartozik.” 

 

A veszélyeztetettségi besorolásnál a földrajzi sajátosságokból, (sívidék, dombvidék), 

valamint a kiépített vízkár-elhárítási létesítmények jellegéből adódóan a települést/részeit 

fenyegető veszélyforrásokat (nem – mérsékelten – közepesen – erősen veszélyeztetik). 

Fontos hangsúlyozni, hogy a vízkárokat jellemző fogalmakat egyöntetűen kell használni az 

esetlegesen kialakuló vízkárok miatti kártérítési igények, az ellenük való védekezés, az 

önkormányzat által elrendelésre kerülő fokozat meghatározása céljából. A későbbi 

kárigények azonosíthatósága miatt is. 

 

1. árvíz: a folyók, vízfolyások mederéből kilépő vizek által okozott felületi elöntés, 

2. belvíz:  

 belterületen:  

1. Árvíz mentes időszakban a csapadék, illetve hóolvadásból kialakuló 

belterületi elöntés, jellemzően a vízrendezési létesítmények 

működésével összefüggésben. 

2. Árvizes időszakban az árvízvédelmi létesítmények altalaján 

keresztülszivárgó és a mentett oldalon a terepszint fölé emelkedő 

szivárgó, fakadó vizek. 

 külterületen: jellemzően a vízügyi ágazat által használt  

3. helyi vízkár – dombvidéki árvíz: a hirtelen lehulló nagyintenzitású csapadékok által 

kialakuló árvizek  

A „helyi-vízkár” fogalmán belül veszélyhelyzet alakulhat ki a valamely kisvízfolyáson 

levonuló árhullámmal összefüggésben, amely jellemzően a helyben lehulló, de megfelelő 

elvezetés hiányában elöntést okozó csapadékvízzel párosulhat. 

E fejezeten belül kell megemlíteni az esetlegesen meglévő víztartó létesítményeket 

(záportározó, árvízcsúcs csökkentő szükségtározók, övárkok, depóniák) amelyek részben a 

vízkárok csökkentését hivatottak szolgálni, részben pedig kockázati szint növelő tényezők 

is. (A létesítmények rövid jellemzése, főbb paramétereinek ismertetése, betorkolló 

vízfolyások és, kezelői viszonyaik leírása.) 
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1.3.1. A jellemző árvízi jelenségek okai és formái: (ld.: 3 segédlet) 

a.) A víz és jég elragadó erejének hatása miatti jelenség: 

 

A töltés felszínének a megbomlása. 

b.) A töltés testbe kerülő víz mozgásának hatása miatti jelenségek: 

 

- szivárgás, átázás 

- csurgás 

- rézsűcsúszás 

 

c.) Az árvízi tartósság függvényében a töltés test alatti altalajon keresztül mozgó víz hatása 

miatti jelenségek: 

 

- szivárgó, fakadó vizek megjelenése, 

- a mentett oldali felpuhulás, felpúposodás, 

- buzgár, 
 

A különböző árvízi jelenségek észlelése és minősítése is igen nehéz feladat, ezért gyakorlott 

szakember igénybevétele szükséges annak érdekében, hogy időben és helyesen történhessen az 

elhárításuk, ill. az ellenük való védekezés megfelelő módjának kiválasztása. 

A védekezési módokat az egyes jelenségek esetében külön mellékletben célszerű szerepeltetni és 

részletesen ábrákkal illusztrálni. 

Tételesen érdemes számba venni a várhatóan előforduló jellemző beavatkozási formákat. A 

védműveken való védekezésre kötelezett személyét tisztázni kell. /Az állami kezelésű árvízvédelmi 

létesítményeken a KÖVIZIG védekezik./ 

Az esetlegesen előforduló jellemző árvízi jelenségek: 

 

A töltés felszínének megbomlása: 

A töltés vízoldali rézsűjére kedvezőtlen hatás a hullámverés és annak következményeként 

fellépő elhabolás. A töltés felszínének megbomlása elleni védekezési módszerek között a 

rőzseműveket alkalmazása a háttérbe szorult. Részben annak előállítása hiánya miatt, 

részben pedig a rögzítésükhöz használt karóverés kedvezőtlen hatása miatt.  

A hullámverésnek esetlegesen kitett szakaszokon fóliaterítéssel célszerű gondoskodni a 

rézsűvédelemről.  

 

Szivárgás, átázás: 

Abszolút vízzáró talaj nincs, ezért a víz az árvízi víznyomás hatására bejut a töltésbe és a 

pólusokban a mentett oldal felé szivárog. Rövid időtartamú árvíz és/vagy jó vízzáró 

tulajdonságú depónia anyag, valamint megfelelő méretű szemcsés háttöltés esetén a töltés 

állékonysága szempontjából a szivárgás nem veszélyes a töltés rézsűjének alsó 1/3-ában 

tapasztalható átnedvesedés nem igényel beavatkozást. 

Veszélyessé akkor válik, amikor a töltéstest teljes keresztmetszetében átnedvesedik és a 

szivárgó víz a mentett oldalon a rézsű fölső 2/3-ában is észlelhető, azaz a töltés átázik. 
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Ekkor már szükséges lehet védekezni, mivel könnyen bekövetkezhet a veszélyesebb csurgás 

ill. a rézsűelcsúszás is. 

 

Csurgás: 

A mentett oldali, forrásként kibuggyanó víz a csurgás. Hirtelen jelentkezhet, de addig nem 

veszélyes, és beavatkozást nem igényel, amíg a felszínre hozott víz tiszta. Leggyakrabban 

féregjárat és növényi gyökerek elkorhadása után kialakuló jelenség. Zavaros víz esetén 

védekezni kell ellene.  

 

Rézsűcsúszás 

A rézsűcsúszás a töltés szivárgás miatti teljes átázásának a következménye. Akkor 

következik be, amikor az erősen átázott töltés eredeti alakját már nem képes megtartani és 

az átázás következtében lefelé elmozdul. Legfontosabb feladat a megcsúszás okinak pontos 

felismerése, majd azok gyors és minél eredményesebb megszüntetése.  

 

Felpuhulás, felpúposodás: 

 

Felpuhulás esetén a felszíni talajrétegek süppedékenyek, jelentős oldalkitérés és „gumizás” 

tapasztalható, az ugrálás helyétől akár 2-3 m- re is reng, hullámzik a talaj. A mentett oldali 

depónia láb környékén tapasztalható a terepszinten és a rézsű lábánál. Mélysége elérheti az 1 

– 1,5 méteres mélységet, vízszintes kiterjedése meghaladja a több száz négyzetmétert. 

 

Felpúposodás előfordulásakor a felszíni fű és gyökérréteg alatt egy vízdóm alakul ki, 

szúróbottal a gyökérréteg alatt ellenállás nélküli folyadék található. A mentett oldali 

töltésláb 5 – 15 m-es sávjában a terepszinten tapasztalható. Mélysége elérheti a 40 – 60 cm-

t, átmérője a 3- 4 m-t, de az átmérője leggyakrabban 2 m körüli.  

 

Felpúposodás előfordulásakor a felszíni fű és gyökérréteg alatt egy vízdóm alakul ki, 

szúróbottal a gyökérréteg alatt ellenállás nélküli folyadék található. A mentett oldali 

töltésláb 5 – 15 m-es sávjában a terepszinten tapasztalható. Mélysége elérheti a 40 – 60 cm-

t, átmérője a 3- 4 m-t, de az átmérője leggyakrabban 2 m körüli.  

 

Buzgár: 

A töltésre ható egyoldalú hidrosztatikus nyomás következtében a mentett oldalon alulról 

fölfelé ható áramlásból kialakult koncentrált vízfeltörés a buzgár. A védekezés elve: a 

víznyomásnak ellennyomással való csökkentése oly mértékben, hogy a még érvényesülő 

nyomáskülönbség már ne legyen képes az altalaj anyagának elhordására. A buzgár annál 

veszélyesebb, minél közelebb tör fel a töltéshez. Buzgárosodásra hajlamos területeken 

lehetőleg ne legyen bozót, magas vetés ill. fű, ugyanis ezek nehezítik a buzgár felderítését.  

 

 

Az egyes jelenségek beazonosítását és az ellenük való védekezési módok részleteit, 

szabályaik ismertetését a 3. sz. segédlet tartalmazza. 
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1.3.2. Hidrometeorológiai és hidrológiai kockázatok ismertetése: 

Ebben a fejezetben kifejezetten a kockázati tényezőket kell az alábbi jellemzők figyelembevételével 

meghatározni. 

 

A települést érintő vízfolyások azonosítása és a főbb paraméterek meghatározása. 

Röviden az alábbi főbb jellemzők ismertetése. 

Hidrológiai, hidromorfológiai jellemzés 

 Vízfolyás megnevezése. 

 Vízgyűjtő terület rövid jellemzése (külföldi, hazai,). 

 Jellemző paraméterek, (esés, hossz, becsatlakozó vízfolyások, épített környezeti elemek –

vízlépcsők, duzzasztók, vízhozamok, hordalékolás, LNV, LNQ, stb…). 

 Az árhullámok kialakulásának körülményei, az azt befolyásoló tényezők rövid jellemzése, a 

jellemzőbb előfordulási időszakok megjelölése, pl.: téli-tavaszi időszakban, 

nagycsapadékból, hóolvadásból, a mellékvízfolyások befolyásoló szerepe, a kialakuló 

szerepe stb. 

 Szélsőséges vízállás állapotok hatása, árvízi egyidejűségek hatása. 

 Az árhullámok kialakulásának és az egyes folyó/vízfolyásszakaszok elérési idejének 

meghatározása, tartósság jellemzése, amely a fölkészülési időelőny és a védekezés 

szervezése meghatározásakor támpontot adhat. 

 

1.3.3. Meglévő védművek, műtárgyak, medrek kezelői, tulajdonosi viszonyainak 

bemutatása, legszükségesebb paramétereinek ismertetése, műszaki állapotuk 

értékelése. 

 vízszintes és magassági vonalvezetés, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor egy alapszintű 

geodéziai fölmérés elegendő, (esetlegesen talajmechanikával), 

 főbb keresztező létesítmények, kiépített szivattyúállások stb., 

 befogadók állapota, 

 keresztező műtárgyak leírása, kapacitás jellemzése, elzárási lehetőségek vizsgálata, műszaki 

állapotértékelés. (kezelő megjelölése) 

2. VÉDELMI FOKOZATOK ELRENDELÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS FELADATAI: 

2.1. Az elrendelés előzményei, információk 

 

Az egyes védekezési fokozatok elrendeléséért a felelős szervezet megjelölése (KÖVIZIG, illetve a 

település polgármestere), mint helyi védelemvezető a felelős. A megfelelő időben történő elrendelés 

érdekében folyamatosan figyelni kell a meteorológiai előrejelzéseket, a kialakult árhullámok 

esetében a jellemző és meghatározó vízmérce állásokat, az egyes folyószakaszok mentén kialakuló 

elöntés viszonyokat (különös tekintettel a nyílt ártéri szakaszokon, települési körtöltések esetén). 

Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a vízkárelhárításhoz segítséget nyújtó szervekkel a kialakult 

és várható árvízi helyzettel kapcsolatban. (KÖVIZIG, Polgárvédelmi Kirendeltségek) 
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A település vízkár-elhárítási készültégének elrendelésében jó támpont a mértékadó vízmérce alapján 

a KÖVÍZIG kezelésű árvízvédelmi szakaszokra elrendelt I., II., III. fokú árvízvédelmi készültségi 

szintek folyamatos figyelemmel kísérése 

A településeknek nem minden esetben kell készültségi fokozatot elrendelni, hiszen bizonyos 

nagyságú –tetőző árhullámok esetén védekezési kényszer nem feltétlenül jelentkezik, de a 

védekezésre való intenzívebb felkészülés érdekében a készültségi fokozatok korábbi elrendelésére 

is sor kerülhet, a szakemberek által – tapasztalatok, vagy mérések alapján - meghatározott és előre 

jelzett vízállástartomány értékeknél. 

 

 I. rendű árvízvédelmi töltéssel védett település esetében. (kezelő meghatározása) 

 Községi körtöltéssel védett nyílt ártéri településen. 

 Községi körtöltéssel részlegesen mentesített és magaspart által határolt településen 

(vízállástartományok meghatározása) 

 Községi körtöltéssel nem rendelkező nyílt, vagy részlegesen mentesített ártéri öblözetben 

fekvő település esetében (vízállástartományok meghatározása) 

 Egyéb víztartó létesítménnyel (II.-III. rendű védmű, víztartó depónia stb.) védett település 

esetében (vízállástartományok meghatározása) 

A helyi vízkárelhárítás feladatait így a védekezési fokozatok elrendelését is a szomszédos 

önkormányzatokkal, a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal (KÖVIZIG), polgárvédelmi 

kirendeltséggel és vízgazdálkodási társulattal rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell 

elvégezni. (Az elrendelés gyakorlati fokozata általában a III. fok, hiszen a káresemény 

bekövetkezése a nagycsapadékok által hirtelen kialakuló árhullámok miatt) 

 

Szerv megnevezése, címe Kapcsolattartó Weblap/E-mail 

neve tel./fax 

Pl.: KÖVIZIG    

Pl.: Katasztrófavédelem    

Pl.: Megyei Védelmi Iroda    

Pl.: Helyi Védelmi Bizottság    

2.2. Védekezési fokozatok 

2.2.1. Árvízvédekezés esetén 

 
Vízmérce /”0” pont I. fok (cm) II. fok (cm) III. fok (cm) LNV (cm) 

mértékadó elrendelő 

vízmérce 

 xxx xxx xxx xxx 

mértékadó elrendelő 

vízmérce 

xxx xxx xxx xxx 

mértékadó elrendelő 

vízmérce 

xxx xxx xxx xxx 

Település elhelyezkedése fkm szerint és a hozzá tartozó MÁSZ/LNV. 

Folyó  XXX fkm xxx m.B.f. 
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A településre jellemző vízállásváltozást célszerű megfelelő helyre telepített, önkormányzati 

tulajdonú álló vízmércén nyomon követni. A vízmércét olyan helyre kell telepíteni, ahol a veszélyt 

jelentő fokozat (II., illetve III. fok) esetén a víz eléri, ugyanakkor jól megközelíthető és leolvasható. 

A folyamatos észlelés révén lehet megállapítani a víz áradó vagy apadó jellegét és mértékét a 

település közvetlen közelében. 

A település esetében geodéziai bemérés és helyismeret alapján kell az önkormányzati vízmérce 

javasolt helyét megjelölni. 

 

A védekezés aktuális fokozatát akkor kell elrendelni, amikor a vízállás a meghatározó (elrendelő) 

vízmércén elérte az adott fokozatra megállapított értéket, és további áradás várható. 

Az árvízvédelmi készültségi fokozat elrendelését, majd annak módosításait, illetve megszüntetését a 

Megyei Védelmi Bizottság –KÖVIZIG –Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére be kell 

jelenteni. 

Az elrendelt készültségi fokozatot csak akkor lehet megszüntetni, amikor a vízállás a meghatározó 

vízmércén az adott fokozatra megállapított érték alá csökkent és további apadás várható, illetve a 

készültség elrendelésének oka megszűnt. 

Az egyes fokozatok elrendelésével egyidejűleg el kell rendelni a megfelelő intézkedések, feladatok 

végrehajtását is. 

 

2.2.1.1 Feladatok az árvízvédekezés egyes fokozataiban (több változatra vonatkozóan) 

 

1. változat:  Kiépített községi körtöltés esetén (kezelő az önkormányzat!!) 

A KÖVIZIG-ek által XXX folyó menti árvízvédelmi szakaszaira elrendelt meghatározott XXX. 

fokú árvízvédelmi készültség esetén a körtöltésbe épített műtárgyakat le kell zárni.  

 

I. fokú védekezési készültség: 

 A készültség elrendelésekor a védelemvezető be kell, hogy járja a teljes védvonalat és a 

helyszínen kell meggyőződnie a védművek, zsilipek, egyéb létesítmények állagáról, műszaki 

állapotáról.  

 Az árvízvédelmi töltések kaszálását az esetlegesen megjelenő káros árvíz jelensége 

észlelhetősége érdekében el kell végezni a töltéskoronán és a mentett oldali rézsűn és 

előtéren. 

 Ellenőrizni kell a védelmi készlet állapotát, a védekezés megindításához szükséges induló 

készlet meglétét.  

 Ellenőrizni kell a mobil szivattyúk állapotát és tartozékaik (szívó- és nyomócső) állapotát, 

üzemképességét. 

 Fel kell venni a kapcsolatot a védekezésbe bevonni kívánt személyekkel, vállalkozókkal, 

hogy szükség esetén álljanak rendelkezésre.  

 Ellenőrizni kell, hogy a védekezéshez szükséges anyagok beszállítása megoldható-e, 

anyagnyerő helyek, bányák elérhetőek-e.  

 A készültség ideje alatt 12 órás nappali figyelő őrszolgálatot kell tartani. 

 Fokozottan kell figyelni az KÖVIZIG és a meteorológiai szolgálat előrejelzését. 
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II. fokú védekezési készültség: 

 A készültség időtartama alatt 24 órás (éjjel-nappali) figyelő őrszolgálatot kell megszervezni. 

 Gondoskodni kell az éjszakai munkavégzés feltételeiről. (kézi lámpa, fáklya, térvilágítás, 

stb.) 

 A vízállásokat pedig szükség szerint, de naponta legalább 4 alkalommal (06, 12, 18 és 24 

órakor) le kell olvasni a település területén telepített önkormányzati vízmércén és 

feljegyezni azt.  

 

III. fokú védekezési készültség: 

 A vízállásokat kétóránként le kell olvasni és feljegyezni. 

 A készültség időtartama alatt 24 órás (éjjel-nappali) figyelő őrszolgálatot fent kell tartani. 

 A működő őrszolgálat mellé további vészőröket kell állítani a védmű minden olyan helyére, 

ahol annak állékonyságát súlyosan veszélyeztető jelenséget észleltek, valamint minden 

olyan pontra, ahol ilyen jelenség várható. 

 Fel kell készülni a szükségessé váló beavatkozások (töltéskorona magasítás, árvízi 

jelenségek elleni védművek) kiépítésére, homokzsák töltő helyek kialakításával és a 

beavatkozáshoz szükséges anyagok, eszközök, felszerelések helyszínre szállításával. 

Szükség esetén meg kell kezdeni az ideiglenes védművek kiépítését. (Megjegyzés: 

magassági értelemben vett védekezés nem valószínűsíthető) 

 Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán megjelenő szivárgó-, fakadóvizek-, valamint a 

belterületről összegyülekező csapadékvizek elvezetésére szivattyúkat kell üzembe helyezni 

az árvízvédelmi zsilipek szelvényeibe letelepítve.  

 Az árvízvédelmi zsilipek meghibásodása esetén a másodlagos elzárótáblák behelyezéséről 

azonnal gondoskodni kell, a műtárgy mellé vészőri figyelőszolgálatot kell állítani. 

 A védmű meghibásodott, vagy várhatóan meghibásodható helyeit jelölni kell – fehér 

zászlóval. 

 A megjelölt helyeket meg kell vizsgálni és ha további romlás várható, akkor az ilyen 

helyeket sárga zászlóval kell jelölni. 

 Az azonnali beavatkozást igénylő helyeket pedig piros zászlóval kell kitűzni. 

 Gondoskodni kell a tetőző árvízszintek rögzítéséről a védvonalon 500 m-enként, majd 

beméréséről. A rögzítést a tetőző vízszinthez levert karókkal, esetleg műtárgyakon 

festékcsíkkal kell elvégezni. 

 Szükség esetén műszaki irányítót kell kérni. 

 

A védvonalon csak a védekező létszám tartózkodhat! 

 

FONTOS: A III. fokú készültség nem szüntethető meg a védtöltéseken keletkezett szakadás 

vagy végrehajtott átvágás, illetve a védmű állékonyságát veszélyeztető rongálódás teljes 

helyreállításáig. 
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2. változat. A települési körtöltés kiépítéséig. 

 

I. fokú védekezési készültség: 

 A készültség elrendelésekor a védelemvezető be kell, hogy járja a teljes beavatkozási 

szakaszt és annak letakarításáról, és kaszálásáról gondoskodnia kell, annak érdekében, hogy 

az ideiglenes védművek kiépíthetőek legyenek. 

 Ellenőrizni kell a védelmi készlet állapotát, a védekezés megindításához szükséges induló 

készlet meglétét (homokzsák, homok, fólia, fáklya, stb.). 

 Ellenőrizni kell (amennyiben van) a mobil szivattyúk állapotát és tartozékaik (szívó- és 

nyomócső) állapotát, üzemképességét, az üzemeltetésükhöz szükséges tüzelőanyag 

készletet. 

 Ellenőrizni kell a térvilágító eszközök üzemképességét (amennyiben van), illetve a 

kézilámpák állapotát. 

 Fel kell venni a kapcsolatot a védekezésbe bevonni kívánt személyekkel, vállalkozókkal, 

hogy szükség esetén álljanak rendelkezésre.  

 Ellenőrizni kell, hogy a védekezéshez szükséges anyagok beszállítása megoldható-e, 

anyagnyerő helyek, bányák elérhetőek-e.  

 A készültség ideje alatt 12 órás nappali figyelő őrszolgálatot kell tartani. 

 Fokozottan kell figyelni az KÖVIZIG és a meteorológiai szolgálat előrejelzését. 

 

II. fokú védekezési készültség: 

 A készültség időtartama alatt 24 órás (éjjel-nappali) figyelő őrszolgálatot kell megszervezni. 

 Gondoskodni kell az éjszakai munkavégzés feltételeiről. (kézi lámpa, fáklya, térvilágítás, 

stb.) 

 A településen a megfelelő ideiglenes művek elkészítésének irányítására szükség szerint 

műszaki irányítót kell kérni. 

 Haladéktalanul meg kell kezdeni az ideiglenes védművek kiépítését. Gondoskodni kell a 

folyamatos beavatkozó létszám és a védelmi anyagok- eszközök készletezéséről és 

fölhalmozásáról. 

 A védelmi anyagok eszközök őrzését biztosítani kell! (Az egyedi ingatlanok védelme helyett 

a beavatkozási szakaszok megvédését kell előtérbe helyezni.) 

 A lakosságot tájékoztatni kell! 

 A vízállásokat pedig szükség szerint, de naponta legalább 4 alkalommal (06, 12, 18 és 24 

órakor) le kell olvasni a település területén telepített ideiglenes önkormányzati vízmércén és 

feljegyezni azt. 

 

III. fokú védekezési készültség: 

 A vízállásokat kétóránként le kell olvasni és feljegyezni. 

 A készültség időtartama alatt 24 órás (éjjel-nappali) beavatkozó létszámot biztosítani kell. 

 A kiépített ideiglenes védművek állapotának ellenőrzésére őrszolgálatot kell szervezni és a 

kritikus beavatkozási szakasz/pont mellé további vészőröket kell állítani annak érdekében 

hogy a védvonal meggyengülése esetén haladéktalanul be lehessen avatkozni. 

 Tartalék homokdepónia és homokzsákbála a kiépített védmű mellett is szükséges az 

esetleges további magasítások és megtámasztások elkészítésére. Az ideiglenes védművek 
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kiépítése kulcsfontosságú a teljes település árvíz biztonsága szempontjából, ezért annak 

állékonyságnövelése céljából a kiépített védvonalat keresztirányú homokzsákos bordás 

megtámasztással célszerű kiegészíteni. A szivárgó-, fakadóvizek-, valamint a belterületről 

összegyülekező vizek elvezetésére szivattyúkat kell üzembe helyezni. 

 Gondoskodni kell a tetőző árvízszintek rögzítéséről a jellemző pontokon A rögzítést a tetőző 

vízszinthez levert karókkal, esetleg műtárgyakon festékcsíkkal kell elvégezni. 

 A településen a szeszesital kiszolgálásra tilalmat kell elrendelni. 

 

3. változat Kiépített árvédelmi töltés állami kezelésben. 

Az árvízvédelmi szakaszon a kezelői fenntartói feladatokat az illetékes KÖVIZIG látja el. A vízkár-

elhárítási fokozat elrendeléséről és a szükséges beavatkozások (állékonyságnövelő, magassági hiány 

megszüntetése, szivattyúzási feladatok ellátása stb.) megtételéről gondoskodik, az önkormányzatot 

értesíti a kialakult és várható helyzetről. 

 

2.2.1.2 Veszélyhelyzet 

(Alkotmány 35. § (1) bekezdés i) pontja, valamit a Pvtv. meghatározása szerint) 

A veszélyhelyzet kihirdetésére a Kormány jogosult. (A Megyei Védelmi Bizottság elnökének 

javaslatára a Kormányzati Koordinációs Bizottság egyetértésével történik. Időtartamára 

Kormánybiztos kerül kinevezésre.) 

 

Veszélyhelyzet kihirdetését igénylő méretű katasztrófahelyzetben, a Kormány rendeletben hirdeti ki 

a veszélyhelyzetet és dönt az ország egész területének vagy meghatározott részének katasztrófa 

sújtotta területté nyilvánításáról. 

 

A rendeleti úton bevezetett intézkedések a katasztrófaveszély elmúltáig, illetve a következmények 

felszámolásáig, de legfeljebb tizenöt napig vannak érvényben, meghosszabbításukra az 

Országgyűlés adhat felhatalmazást. 

A településen az önkormányzat védekezési munkáit a Megyei Védelmi Bizottság –KÖVIZIG –

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal összehangoltan kell végezni. Műszaki irányítói 

segítség kérése javasolt. 

 

Rendkívüli védekezési készültség elrendeléséről általánosságban: 

A rendkívüli készültségre vonatkozóan a 10/1997 KHVM rendelet 12 – 23§ előírásai az irányadók. 

 

2.2.2. Helyivízkár-elhárítás - belvíz esetén 

A helyi víz-károk elleni védekezés lényegesen sokrétűbb és sok település esetében kiépített 

záportározók, megfelelő elvezető rendszer hiányában nehezebben tervezhetők, a káresemény 

bekövetkezte előtt a kiváltó okok összetettsége (domborzat, lehulló nagycsapadék, elvezető 

rendszer, beépítettség depóniák állapota) miatt a tényleges kárelhárítási/megelőzési munkák 

elvégzésére kevesebb idő áll rendelkezésre, mint a folyókon levonuló árhullámok esetében.  
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A fentieket figyelembe véve a helyivízkár-elhárítás a települések szempontjából nagyobb 

jelentőséggel bír, hiszen gyakrabban előfordulhat a védekezés ellene pedig rendkívül nehéz. 

A települések védettségi helyzetét javító 3.3. pontban javasolni kell a megfelelő fejlesztések 

elvégzésének szükségességét.  

 

2.2.2.1 Preventív beavatkozások:  

a. Települési csapadékvíz elvezető hálózat méretezett kiépítése, és a kiépített hálózat 

vízszállító képességének megőrzése, 

b. A domboldalról érkező vizek települési övárok rendszer kiépítése. 

c. Vízvisszatartó létesítmények építése (zápor és szükségtározók) 

d. Szükségtározásra alkalmas helyek kijelölése. (Igénybevételükre vonatkozóan a 

kártérítés-kártalanítás témakör, a terület használóiról/tulajdonosokról nyilvántartás 

kell) 

e. A védekezésre alkalmas helyek (depóniák) jó karban tartása, állaguk megőrzése. 

(Megjegyzés: a tulajdonviszonyokból eredően elkülönülhet a belterületen áthaladó 

vízfolyás fenntartási feladatai –állami – társulati és az azon való védekezési 

kötelezettség –önkormányzati feladatkör.) 

f. A védekezés megtervezéséhez részletesebb geodézia, vízgyűjtőterület lehatárolás, 

lefolyási paraméterek, időelőny szükséglet meghatározás, rövididejű (10-180 perces) 

csapadékok meghatározása, a 3-24 óra időtartamú csapadékok meghatározása. (A 

meglévő rendszer vízjogi engedélye jelenthet támpontot.) 

g. Épített műtárgyak, befogadók állapota, vízminőségi szempontok figyelembe vétele.  

h. Egyesített rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat esetén az üzemeltető bevonása! 

i. Ipari-mezőgazdasági üzemek, vízmű telephelyek számbavétele, potenciális 

szennyező források (vegyszerraktár, szennyvíztisztító telepek) Valamennyi 

veszélyeztetett létesítménynek rendelkeznie kell jóváhagyott kárelhárítási tervvel. 

j. A várható belterületi elöntések víztelenítése érdekében szükséges szivattyúkapacitás 

meghatározása. 

k. Védelmi eszközök, gépek (szivattyúk és szerelvényeik, aggregátorok, világító 

eszközök,) anyagok, karbantartása. 

l. Az építési műszaki követelmények szerinti területhasználat (pl.: mélygarázsok, 

pincék építése nem javasolt, padlószintek meghatározása az előfordult elöntési 

szintek figyelembe vételével, zárt szennyvízgyűjtő medencék vízzáró módon történő 

kialakítása, elektromos bekötések (pl.: trafók, kapcsolószekrények stb.) körültekintő 

kialakítása. 

m. A településrendezési tervben a megfelelő övezeti besorolás használata. 

 

2.2.2.2 Kárelhárítás: 

a) Tartósabb védelmi vonal (pl.: víztartó depónia) esetében: geodéziai mérések alapján meg 

kell határozni a település területén lévő depóniák szükséges magasításának mértékét. 

Termett talajon reálisan 50 cm-magasságú ideiglenes védmű kiépítésére alkalmasak az 

önkormányzatok gyakorlati tapasztalatok alapján.  
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b) Meg kell határozni a védekezés időelőnyét vízfolyás felső – középső – alsó szakaszára. (a 

vízfolyás tényleges hosszának függvénye) 

 

 Felső vízfolyás szakaszon általában a csapadék/hóolvadás függvényében azonnal 

kialakulhatnak a beavatkozást igénylő vízkár események, éppen ezért itt a legfontosabb 

prioritás a prevenció, eredményes védekezési munkát folytatni idő hiányában csak akkor 

lehet, ha pld. a kiadott nagycsapadékra való figyelmeztetést követően a védelemvezető 

azonnal elrendeli a készenléti szolgálatot és a beavatkozásokhoz szükséges legfontosabb 

védelmi anyagokkal (homokzsák, homok, világító eszközök - fáklya, elemlámpa, 

vonalvilágítás- szivattyúk) rendelkezik a település. Segítségnyújtás és beavatkozás 

jellemzően már csak a kármérsékléshez vehető eredményesen igénybe. 

 Középső és alsó vízfolyásszakaszok: A fentieket figyelembe véve a helyi 

vízkárelhárítás feladatait így a védekezési fokozatok elrendelését különösen a 

vízfolyások középső és alsó szakaszon a szomszédos önkormányzatokkal, a területileg 

illetékes vízügyi igazgatósággal, polgárvédelmi kirendeltséggel és vízgazdálkodási 

társulattal rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell elvégezni. 

 

c) Az indulókészlet meghatározása: helyi vízkár elleni védekezés esetében célszerű a teljes 

védelmi eszköz anyag igény legalább 1/3-ával rendelkezni. 

d) Szivattyúk telepítése a kijelölt helyekre és üzemeltetése. 

 

Az állami kezelésű belterületi vízfolyások mentén kiépített víztartó létesítményeken az 

Önkormányzat köteles védekezni, viszont a védekezés alatt a védművekben keletkező károkat és a 

védképességet a tulajdonos/fenntartónak kell helyreállítani. 

A település belterülete (emberi élet és vagyonvédelem) érdekében végrehajtott irányított 

vízkivezetés következtében keletkezett károkat a beavatkozást elvégzőnek kell helyreállítani és a 

kártalanítás szabályai szerint a másnak okozott károkat megtéríteni. Az irányított vízkivezetések 

végrehajtása előtt a depónia kezelőjének feltételekkel kiadott (kártérítés/kártalanítás szabályai) 

engedélyét be kell szerezni. 

Minden irányított vízkivezetés esetén a szétterülő víz lokalizációs lehetőségeinek biztosítására és 

környező települések védelmi munkáinak összehangolására a vízkárelhárításért felelős KÖVIZIG 

engedélyét meg kell kérni, továbbá egyeztetni kell a Helyi Védelmi Bizottsággal és az elöntéssel 

érintett területtulajdonosokkal/használókkal. (Megjegyzés: a szükségtározásra kijelölhető területről 

nyilvántartás kell.) 

 

Feladatok a helyi-vízkárelhárítás egyes fokozataiban (jogszabály szerint): 

 

-I. fokú vízkár-elhárítási készültség (figyelőszolgálat, felkészülés) 

A védelemvezető akkor rendeli el, ha a település csapadékvíz elvezető hálózata 60 %-os 

telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mélyfekvésű település-részeken 

kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen elöntési helyzet várható. 

 

-II. fokú vízkár-elhárítási készültség (kisebb védekezési beavatkozások) 

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-

elvezető csatornák telítettsége meghaladja a 80 %-os mértéket, ugyanakkor a szivattyúzási 

igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható. 
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-III. fokú vízkár-elhárítási készültség (fokozott védekezés) 

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék víz alá 

kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak, középületek, ipari-, 

mezőgazdasági-, kereskedelmi létesítmények, utak állagát vízkár fenyegeti. A csapadékvíz 

elvezető csatornák, útárkok teltsége meghaladja a 100%-ot. 

 

A helyi vízkárelhárításról naplót kell vezetni, rögzíteni kell benne a készenlét elrendelésének 

időpontját, a végzett munkákat és azok részletes leírását. 

 

Megjegyzés: Az elvégzendő feladatokat és a teendő intézkedéseket a település adottságainak, 

helyi sajátosságainak megfelelően kell értelmezni. 

 

Fontos felhívni a védekezők figyelmét, hogy a szivattyúzás intenzitását, időtartamát 

szakember bevonásával szabad meghatározni! (Célszerű teljes mértékben kerülni a pincéből 

való szivattyúzást!) 

 

3. CSELEKVÉSI PROGRAM 

A védekezés felelős vezetője a Polgármester, mint védelemvezető vagy akadályoztatása esetén az 

általa kijelölt személy (védelemvezető) aki a védekezést személyes felelősséggel irányítja és vezeti. 

A védelemvezetőt munkájában a védelemvezető helyettes és szakcsoportok segítik. Minden a 

védekezés végrehajtását érintő lényeges intézkedés a védelemvezetőtől indul ki, illetve oda érkezik. 

A védelemvezető a védekezés operatív irányítója a döntések utasítások kiadója a végrehajtás 

számon kérője. 

A védelemvezető adja ki az utasításokat, tájékoztatásokat, értékelési a beérkezett információkat és 

meghatározza a védekezés módját. 

3.1. A védekezési időszak feladatai: 

 a védekezésre való felkészülésből, 

 a védekezésből, 

 a védekezés megszűnését követő intézkedésekből tevődnek össze. 

3.1.1. A felkészülési időszak főbb feladatai: 

 tájékozódás a vízkár-elhárítási eseményt megelőző, azt kiváltó hidrometeorológiai és 

hidrológiai helyzetről (www.omsz.hu, www.metnet.hu; KÖVIZIG honlapja,) 

 töltések, vízvisszatartó depóniák, és beavatkozási helyek kaszálása a jelenségek 

megfigyelhetősége és a beavatkozások végrehajthatósága érdekében; 

 a töltéskoronák, depóniák, valamint a beavatkozási helyeket és védvonalakat megközelítő 

utak járhatóságának biztosítása; 

 műtárgyak felülvizsgálata, az elzáró szerkezetek üzemképességének biztosítása, 

http://www.omsz.hu/
http://www.metnet.hu/
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 védelmi eszközök- (világító eszközök, kéziszerszámok, stb.), anyagok (homokzsák, homok, 

fólia, stb.), gépek (szivattyúk, aggregátorok; stb.) biztosítása; 

 hírközlés és adattovábbítás módjának megszervezése; 

 védelmi szervezet és a védekezésben részt vevők értesítése riasztása; 

3.1.2. A védekezési időszak főbb feladatai: 

 tájékozódás a kialakult és várható vízkár-elhárítási eseményekről, az előre jelzett tetőző 

vízszintekről és a várható elöntési helyzetekről (www.omsz.hu, www.metnet.hu; KÖVIZIG 

Vízkár-elhárítási Központi Ügyelet, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /KATVED/), 

 a készültségi fokozat elrendelése, figyelőszolgálat megszervezése, 

 az érintett lakosság, az államigazgatási szervek és a gazdálkodó szervezetek tájékoztatása, 

 védelmi napló vezetése, események dokumentálása (műszaki-gazdasági) és jelentések 

elkészítése, 

 a vízkár-elhárítási szervezet bemozgósítása és kirendelése, 

 a munkavégzés (különösen az éjszakai) feltételeinek biztosítása (ellátás, logisztika, 

üzemanyag, WC, oltások stb.) 

 baleset és munkavédelmi oktatás, 

 védekezési beavatkozások végrehajtása, (vízkár-elhárítási tervben foglaltak alapján) 

 szükség esetén műszaki és technikai segítségkérés (KÖVIZIG; KATVED) 

 ha valószínűsíthető a beavatkozások esetleges sikertelensége a MENTÉS –KIÜRÍTÉS 

megszervezése (KATVED). 

 

3.1.3. A védekezés megszűnését követő főbb feladatok 

 az ideiglenes védművek visszabontása, (homokzsákürítés, ártalmatlanítás, homokdeponálás 

stb.) 

 a védvonalak felülvizsgálata és helyreállítása; 

 védelmi eszközök anyagok, felszerelések karbantartása, raktározása, az induló készlet 

visszapótlása 

 védekezési tapasztalatok kiértékelése és a vízkár-elhárítási terv aktualizálása, (tetőző 

vízszintek, beavatkozási helyek, elöntési határvonalak, eszköz anyag igény stb. 

 összefoglaló jelentés készítése, 

 védekezési költségek elszámolása, 

 szükség esetén visszatelepítés, kármentesítés megszervezése. 

http://www.omsz.hu/
http://www.metnet.hu/
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3.2. Védekezési időszakon kívüli feladatok 

3.2.1. Felkészülés a védekezésre 

A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a védművek kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való 

fenntartása, tehát a preventív védekezés. 

A településeken jelentkező károk nagysága nagymértékben csökkenthető, ha az önkormányzatok a 

helyi vízkár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat – a belterület vízrendezését – tudatosan 

megvalósítják. 

Az önkormányzat képviselőtestülete hivatott döntést hozni – ismerve a település vízkár problémáit 

– a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági alapot, 

gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról. 

 

3.2.2. A védképes állapot fenntartása: 

A felkészülés időszakában a már meglévő belterületi vízelvezető műveken az éves rendszeres 

fenntartással biztosítani kell a kiépítési vízhozam kiöntésmentes levezetését. A medrekből el kell 

távolítani a lefolyást gátló növényzetet (fákat, cserjéket, vizinövényzetet), az uszadékot, belekerült 

hulladékot. Csatornákon általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként – a feliszapolódástól 

függően – a nagyobb károk megelőzésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt 

kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, műtárgyak, mederrézsűk hibáinak kijavításáról.  

 

Biztosítani kell a csapadékvíz átemelő telepek/szivattyúk üzemképességét. A belterületen lévő 

záportározókat vagy a tárózására meghatározott tározó térfogatot szabadon kell hagyni, feltöltődés 

után haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó leürítését. 

A belterületi vízrendezési művek állapotát minden évben legalább egyszer – ősszel – ellenőrizni 

szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgősen meg kell szüntetni. Az ellenőrzés során 

célszerű a belterülettel határos külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kísérni 

(művelési ág változás, erdőirtás stb.), a mélyfekvésű, beépített területek talajvízszint változását 

feltárni. 

Javasolható a szomszédos önkormányzatok, az KÖVÍZIG, Társulat képviselőjének meghívása is az 

ellenőrző bejárásokra. 

A helyi vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző felkészülési 

időszakban kell elkészíteni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását. 

3.3. A védettség növelése érdekében elvégzendő fejlesztések 

A felkészülési időszakban kell számba venni azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni ahhoz, 

hogy növelhető legyen a település kitettsége a különböző vízkárokkal szemben. Az anyagi javak 

(saját és pályázható források) ismeretében pedig döntést kell hozni az önkormányzatnak ezek 

megvalósításáról, megvalósítási sorrendjéről. 
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 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 (jellemzően ROP-ok nyújtanak lehetőséget) 

 Védelmi eszközök, anyagok beszerzése. 

 A KÖVIZIG-ek / 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. 

 

 

4. KORÁBBI VÉDEKEZÉSEK TAPASZTALATAI. 

Település korábbi védekezési tapasztalatait a tervezőnek szükséges egyeztetések után össze 

kell állítani (Település – KATVÉD – KÖVIZIG) 

 

Amennyiben a helyi védelemvezetőnél van védelmi dokumentáció (pl.:védelmi napló, 

fényképek stb.), akkor annak figyelembevételével, a személyes konzultáción föltett kérdések és 

a kapott válaszok alapján kell kidolgozni a fejezetet. 

 

Néhány javaslat: 

 Milyen hidrometeorológiai körülmények miatt alakultak ki jellemzően a vízkárok? 

 Milyen konkrét védekezési beavatkozásokat tettek meg? 

 Milyen területek és létesítmények szenvedtek vízkárt? 

 Megközelíthető volt e a település és milyen irányból? 

 Megfelelő információáramlás volt e a közreműködők között, honnan szerezték be az 

információkat? 

 Milyen elöntési szintek alakultak ki? (ház falán, tereptárgyakon, beazonosítani) 

 Rendelkezésre álltak e a védelmi erőforrások (létszám, eszköz, anyag)? 

 Dokumentálás megfelelő volt e? 

 A keletkezett és okozott károk helyreállításának anyagi forrásai rendelkezésre álltak e? 

 Milyen szervezettől kaptak segítséget, hol szállásolták el az embereket, stb. 
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5. A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS VÍZÜGYI ÁGAZATI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 

 

A várható szervezeti átalakulások miatt aktualizálni szükséges 
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A Megyei Védelmi Bizottság Szervezeti felépítése, elérhetősége 

MEGYEI VÉDELMI 

BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 

Megyei Védelmi Bizottság 

Elnök-helyettese 

 

Megyei Védelmi Bizottság 

Titkára 

 

          

A KÖVÍZIG vízkár-elhárítási Szervezeti felépítése, elérhetősége 

VÉDELEMVEZETŐ  

Védelemvezető 

helyettesek 

 

 

 

Szakasz-

védelemvezető(k)  

 

     

Szakasz-

védelemvezető 

helyettes 

     

Vízkár-elhárítási 

ügyelet 

 

 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetősége 

IGAZGATÓ  

Igazgató helyettes  

Polgári Védelmi Felügyelő  

Tűzoltósági felügyelő  

Koordinációs és személyzeti osztályvezető  

Polgári Védelmi Kirendeltség  
 

Polgári Védelmi Iroda  
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6. AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETBEN RÉSZT VEVŐK FELADATAI. 

 

Fő szabályként összhangban a 3.1.2. pontban foglalt A védekezési időszak főbb feladataival 

 

I. fok: telefonon, vagy személyesen riasztja a helyettesét, illetve a szakcsoportok vezetőit. 

gondoskodik a 12 órás nappali őrszolgálat megszervezéséről 

II. fok 24 órás éjjel nappali figyelőszolgálat megszervezése, 

III. fok: intézkedik a beavatkozási szakaszokra meghatározott feladatok végrehajtására. 

 

Védelemvezető  

Név: ……………………………. polgármester 

Cím:………………………………………... 

Tel:..................................................... 

E-mail:…………………………………….. 

 

Feladata: 

 Figyelemmel kíséri a várható rendkívüli meteorológiai helyzetre kiadott riasztásokat, 

valamint az KÖVIZIG által készített hidrometeorológiai tájékoztatókat. (www.omsz.hu; 

www.metnet.hu; www.ovisz.hu) 

 A védelmi helyzetnek megfelelően védelmi készültséget rendel el a településen. 

 A védekezés állandó figyelemmel kisérése, a védekezési tevékenység központi 

szervezése és irányítása. 

 A védekezési helyek ellenőrzése. Az ellenőrzés idejének és megállapításainak rögzítése a 

védelmi naplóban. 

 Felügyeli a védekezésben résztvevőket. 

 A védekezéshez szükséges munkaerő mozgósítása, anyag és felszerelés irányítása, 

utánpótlása. 

 Tájékoztatja a lakosságot a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről. 

 Tájékozódik a hidrometeorológiai helyzetről 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/vezettese a védekezési naplót, minden intézkedést, utasítást és 

esetlegesen keletkező számlát aláírásával és bélyegzőjével hitelesítsen.  

 Gondoskodik a védekezésbe bevont állomány munka- és balesetvédelmi felkészítéséről, 

s azt dokumentálja. 

 Napi jelentést készít és küld a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és a 

KÖVIZIG Vízkár-elhárítási Ügyeletének. 

 Fényképfelvételekkel dokumentálja az esetleges károkat és a védekezési mozzanatokat. 

 Helyi vízkárelhárítás műszaki feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, területileg 

illetékes Vízügyi Igazgatósággal és Vízgazdálkodási Társulattal rendszeres kapcsolatot 

http://www.omsz.hu/
http://www.metnet.hu/
http://www.ovisz.hu/
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tartva és egyeztetve kell ellátnia. A védekezés felelős vezetőinek kölcsönösen 

tájékoztatniuk kell egymást. 

 A vízállások leolvastatása, feljegyzése a meglévő vagy ideiglenes vízmércéken, és ezen 

adatok igény szerinti továbbítása. 

 Ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető 

(emésztő) képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő 

területek figyelembevételével. 

 A lakók, továbbá berendezések, felszerelések, vagyontárgyak elszállítása veszélyeztetett 

épületekből és létesítményekből, és az erre a célra kijelölt épületekben való elhelyezése 

(a mentést, kiürítést, visszatelepítést a köztársasági megbízott rendeli el). 

 Ha a védelemvezető helybeli szakemberrel nem tudja a műszaki irányítást ellátni, kérheti 

az illetékes Vízügyi Igazgatóságtól műszaki tanácsadó kirendelését a védekezés műszaki 

irányítására. 

 A védekezés során a csatlakozó vízfolyás- vagy csatornaszakaszokra, illetőleg 

területekre és az azokon lévő létesítményekre is kiható nagyobb arányú műszaki 

beavatkozásokhoz (töltésátvágás, síkvidéken mederelzárás, vésztározás, stb) előzetesen 

meg kell szerezni a KÖVIZIG illetve egyéb hatóság engedélyét. 

 Az Önkormányzat székhelyén, a védekezés idején műszaki 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. 

 

Szakaszvédelem vezető(k) 

Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik. 

Név:…………………………….  

Cím:………………………………………... 

Tel:..................................................... 

E-mail:…………………………………….. 

 

Feladata: 

A védelemvezető által meghatározott szakaszon, vagy területen dolgozik. A védekezés 

helyi irányítói és felelős vezetője aki a védekezés műszaki feladatait a védelmi szakasz 

beosztott és kinevezett dolgozók bevonásával szervezi és vezényli. A szakasz-

védelemvezető közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve. A védekezés alatt 

minden nap 18 órakor jelentést ad a település műszaki ügyeletének a végzett munkáról, 

felhasznált anyagokról, létszámról, gépekről, eseményekről. 

 

 

Szállítási, anyag és gépellátó szakaszcsoport 

Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik. 

Név: …………………………….  

Cím:………………………………………... 

Tel:..................................................... 

E-mail:…………………………………….. 
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Feladata:  

Megszervezi a gépek berendezések zavartalan üzemelését és hibaelhárítását. Gondoskodik 

a védekezéshez igényelt gépek, járművek, szivattyúk gépkezelők szerelők biztosításáról. 

Intézi a védekezéshez szükséges anyagok beszervezését és kiszállítását, nyilvántartja a 

felhasznált anyagokat, gépek üzemóráit. Minden nap jelentést ad 18 órakor a település 

műszaki ügyeletének a felhasznált anyagokról, gépekről, igénybe vett létszám adatairól. 

Segíti a szakaszvédelem vezetők munkáját, kapcsolatot tart a többi szakaszcsoportok 

vezetőivel. 

 

Elhelyezési és élelmiszer ellátó 

Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik. 

Név: …………………………….  

Cím:………………………………………... 

Tel:..................................................... 

E-mail:…………………………………….. 

 

Feladatai: 

Az összesített napi jelentések és az Irodai szakaszcsoport nyilvántartásai alapján 

megszervezi a védekezésben résztvevők ellátását, élelmezését, munka és védőruházattal 

való ellátását. Intézi és szervezi a kitelepített lakosok és az érkező idegen beavatkozó erők 

elhelyezését, ellátását. 

Naponta 18 óráig a műszaki ügyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az ellátottak 

létszámáról, a felhasznált anyagokról. 

 

Iroda szakcsoport 

Közvetlenül a védelemvezető alá tartozik. 

Név:……………………………. jegyző (célszerűségi szempontok szerint) 

Cím:………………………………………... 

Tel:..................................................... 

E-mail:…………………………………….. 

 

Feladata: 

A napi jelentések alapján nyilvántartja a védekezésben résztvevő dolgozókat. Ellenőrzi a 

munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását. A védekezési 

elszámolásokat begyűjti, ellenőrzi, és a kifizetésekről gondoskodik. Napi jelentést ad 18 

óráig az ügyeletnek a védekezésben résztvevő irodai létszámról. 

 

Település műszaki ügyelete 

Közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve. 

Név: …………………………….  

Cím:………………………………………... 

Tel:..................................................... 

E-mail:…………………………………….. 

 



 

22 
 

Név: …………………………….  

Cím:………………………………………... 

Tel:..................................................... 

E-mail:…………………………………….. 

 

Név: …………………………….  

Cím:………………………………………... 

Tel:..................................................... 

E-mail:…………………………………….. 

 

Feladata: 

A szakcsoportoktól napi jelentések begyűjtése összegyűjtése. Védekezési napló vezetése. 

A védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzetjelentések összeállítása és továbbítása a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi Polgárvédelmi vezetőjének a KÖVIZIG Műszaki 

Ügyeletének. Szükség szerint a sajtónak, a médiáknak. Gondoskodik az adattovábbításról. 
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6.1. TELEPÜLÉS VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE (MINTA) 
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7. BEAVATKOZÁSI HELYEK, BEAVATKOZÁSI MÓDOK ÉS IDEIGLENES 

VÉDMŰVEK ÉS A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK MEGHATÁROZÁSA 

 

A védekezési beavatkozási helyeket térképen kell ábrázolni, és írott formában, az alábbi 

mintatáblázatban (szabadon bővíthető) kell meghatározni a beavatkozásokhoz szükséges 

erőforrásokat. 

Védekezési jellemzők 

Védekezési helyszínek (beavatkozási szakaszok) 

BSZ1 BSZ2 BSZ3 BSZ4 

helye      

jellege     

hossza     

magasság     

anyaga     

anyagbeszerzési hely 

homok 

homokzsák, 

   

 

homokdeponálási hely     

homokszállítási útvonal 

településig 

településen belül 

    

homokzsák deponálási hely  

igények 

létszám 

homokzsák 

homok 

teherautó 

rakodógép 

traktor 

pótkocsi 

kézi eszköz 

lapát: 

balta: 

fűrész: 

elemlámpa: 

fólia: 

fáklya : 

mobil wc: 

szivattyú 
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Az önkormányzati kezelésű védekezési helyeken figyelő- és őrszolgálatot kell szervezni, 

amelyek feladatai a következők: 

A készültségi fokozatnak megfelelő őri/figyelőszolgálat folyamatosan figyelemmel kell, hogy 

kísérje, és ellenőrizze a beavatkozási szakaszokat. 

Főbb feladatai: 

 Ellátja a hullámtér, a gátkorona, a vízoldali rézsű, valamint a műtárgyak folyamatos 

ellenőrzését. 

 Figyeli azt, hogy a töltéskoronán nincs-e repedés, a védmű közelében partszakadás, vagy 

örvénylés. 

 Felkutatja a töltéstestben lévő, rézsűn megjelenő szivárgásokat, felázásokat, felpuhulásokat 

és/vagy felpúposodásokat és az esetleg megcsúszni készülő töltésszakaszokat. 

 Megfigyeli a műtárgyak mentett oldali részét, a műtárgy fölötti földmű állapotát is. 

 Szintén ellenőrzi az ideiglenes védművek (pl. fóliaterítés, nyúlgát) hatékonyságát, 

állapotát.  

 A töltés mentett oldali előterén figyeli a fakadóvizeket, felázásokat, csurgásokat és az 

esetleges buzgárokat. A töltésláb melletti (maximum 100 m-en belül lévő) jelentősebb 

terepmélyedéseket, kutakat és pincéket szintén ellenőrzi. 

 

A védelmi vonalra beosztott őrök a fokozatnak megfelelően, szolgálatuk időtartama alatt 

folyamatosan kötelesek a védelmi vonalon tartózkodni és az ott tapasztaltakat kötelesek a 

felettesüknek jelenteni. 

Fokozott figyelemmel kell kísérni az átereszek, hídszelvények környezetét, a belterületi 

csapadékvíz bevezetések műtárgyainak zárását, és amennyiben szükséges a vízfolyást gátló 

akadályok eltávolítását el kell végezni. 

Az észlelt árvízi jelenségek megjelölése: 

Az őrök a zászlós jelzéseket (1 m hosszú rúd végére tűzött színes, 10×20 cm méretű szövet) az 

alábbiak szerint használhatják jelölésre: 

 Fehér zászlóval kell megjelölni a védvonal meghibásodásának előidézésére alkalmas 

jelenségek helyét. 

 Sárga zászlóval jelölendő a fokozott megfigyelés alatt tartandó jelenség, illetve helyszín. 

 Ahol azonnali beavatkozás szükséges, ott piros zászlót kell elhelyezni, ezt a helyszínt 

pedig éjszaka meg kell világítani. 

 

A védelmi szakaszon/beavatkozási szakaszokon a fenti táblázatban meghatározott 

beavatkozások végrehajtására a 3. számú segédletben meghatározottak nyújtanak segítséget 

összhangban a 2.2. pontban meghatározott feladatokkal. 
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8. VÉDEKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE, RÖVID 

IRÁNYMUTATÁSSAL. 

 

8.1. A vízkárelhárításra vonatkozó főbb 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 összefüggő állami és települési 

önkormányzati feladatokat. Külön rendelkezik a vizek kártételei elleni védelem és 

védekezés pontos teendőiről, tételesen meghatározva a polgármester (főpolgármester) az 

árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladatairól - és hatásköréről. 

 

 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 műszaki feladatinak helyi irányítását, a védelmi bizottság 

irányítási és koordinációs feladatait. 

A meghatározott fokozatú védekezési készültség elrendeléséről, megszűnéséről 

módosításáról, illetve az ehhez szükséges tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről 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 jegyzőinek 

vízgazdálkodási hatósági hatásköréről és a hatósági jogkör gyakorlásának rendjét határozza 

meg. 

 

 Az árvíz- és a belvízvédekezésről 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 kezelésű 

létesítmények jegyzékét. 

 

 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki 

szabályokról 
A rendelet részletesen szabályozza a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló munkák, művek és létesítmények műszaki tervezésére, rendeltetésszerű 

és biztonságos kialakítására, használatára, fenntartására és üzemeltetésére, vonatkozó 

előírásokat. 

 

 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokat 

tartalmazza. 
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 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. 

 

8.2. Katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel összefüggő joganyagok 

 

 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről 

és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
Az jogszabály meghatározza a polgármester védekezési feladatait, azaz: katasztrófa-

elhárítási tervek készítését, a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés 

feltételeinek a biztosítását, felkészítést, lehetősége biztosít a polgári védelmi szolgálatra való 

kötelezésre, illetőleg a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi 

szervezetbe kiképzésére és gyakorlatára. A polgármester jogköre a katasztrófaveszélyekről 

szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatás, szükség esetén kérelmezheti a 

Kormánynál, települése katasztrófa sújtotta területté történő nyilvántartását. 

 

 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 
A fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint más veszélyhelyzet életet és a 

létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető hatásai elleni védekezést, a lakosság 

oltalmazása érdekében a védekezésre való felkészítést szabályozza.  

 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról 
A törvény tartalmazza az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a 

tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben 

résztvevők 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 jogkörről 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 megelőzésének és 

elhárításának rendjéről 
A jogszabály a környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, a környezetkárosodás 

megszüntetése érdekében a helyreállítási, kárelhárítási, illetve kármentesítési 

tevékenységeket összegzi. 

 

 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 

szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
A rendelet tartalmazza a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) összetételét, szerveit, 

szabályozza a működését, meghatározza elnökének és tagjainak a részletes feladatit, a 

hatáskörét, a védelmi bizottságok tevékenységét, beszámolását, a riasztási működtetési 

feladatokat, a polgármester katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait, a katasztrófa 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101236.140286
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131346.187739
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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 védőeszköz-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 jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól. 

 

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

adatszolgáltatási rendjéről. 

 

 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek 

katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek 

irányítási és működési rendjéről. 

 

 13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről. 

 

 55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi 

szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg 

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 jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól 

 

8.3. 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 

bekövetkezésétől vagy - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 

7 napon belül a rendeletben meghatározott adatlapon a szükséges bejelentést megtegye 

(http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/), tekintettel arra, hogy a jelentésre nyitva álló határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

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, vízminőségi – 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 pihenőidőt, a kiküldetési költségeket, a védekező dolgozók ellátását.  

 

http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/


 

29 
 

8.4. Kártérítésre, kártalanításra vonatkozó joganyagok és szabályok 

8.4.1. Kártalanítás 

Az árvízi védekezés kapcsán keletkezett károk kártalanítási felelősségét a Polgári Törvénykönyv 

(Ptk.), a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a vizek kártételei elleni védekezés 

szabályairól szóló 232/1996.(XII. 26.) Korm. rendelet előírásai szabályozzák. A kártalanítási 

kötelezettség megállapítása szempontjából elsősorban azt kell vizsgálni, hogy terhel-e valakit, 

illetve kit terhel a bekövetkezett kárral kapcsolatban felelősség. 

 

E témakör vonatkozásában szükséges előrebocsátani, hogy az árvíz kapcsán keletkezett károk 

kompenzációja vonatkozásban a jogi szempontból helyes szóhasználat a kártalanítás. 

(Kártérítés abban az esetben jár, ha valaki szándékosan vagy gondatlanul kárt okoz másnak. 

Ptk. 339. § (1) bekezdés „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában 

elvárható.” 

Kártalanítás abban az esetben merül fel, ha az okozott kár nem jogellenes, hanem jogszerű 

tevékenység folytán következett be, pl. Ptk. 108. § (1) bekezdés: „Az ingatlan tulajdonosa tűrni 

köteles, hogy az erre külön jogszabályban feljogosított szervek - a szakfeladataik ellátásához 

szükséges mértékben - az ingatlant időlegesen használják, arra használati jogot szerezzenek, 

vagy a tulajdonjogát egyébként korlátozzák. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonosát az 

akadályoztatás (korlátozás) mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.”) 

Fontos továbbá a fogalmak tisztázása: 

 depónia: vízfolyások menti, az ártérben elhelyezkedő földhányás, mely a vízfolyás kotrása 

során kiemelt anyag felhalmozása során keletkezik, védműnek nem minősül, de a környező 

terepből való kiemelkedés által a depónia mögötti háttérterület elöntését időlegesen 

megakadályozhatja. 

 védmű: vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 17. pont: „a 

vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízilétesítmény”. 

A kártalanítási felelősség vonatkozásában elsődleges szempont, hogy kit terhel a védekezési 

felelősség. (E tekintetben tehát irreleváns, hogy a vízfolyás tulajdonosa az állam vagy az 

önkormányzat.) 

Védelmi beavatkozások, amelyeknek kártalanítási következményekkel járhatnak: 

a) szükségtározó nyitása -erre a célra kijelölt-(pl.: Jásztelek, Borsóhalom, Tiszaroff, 

Cigánd-Tiszakarád) 

 kártalanításért felelős: az állam 

 

b) állami védmű nyitása (pl.: árvízvédelmi töltés szabályozott megnyitása) 

 kártalanításért felelős: állam 

Kártalanítás fizetése vonatkozásában javasolt eljárási rend: 4/2005. (II. 22.) KvVM-FVM 

együttes rendelet a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Cigánd-Tiszakarádi és Tiszaroffi 

árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az 

igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól 
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c) önkormányzati védmű nyitása 

 kártalanításért felelős: önkormányzat 

Kártalanítás fizetése vonatkozásában az eljárási rend kialakítása az önkormányzat 

kompetenciájába tartozik. 

d) depónia nyitása 

o a depónia szerepel az önkormányzat által készített védekezési tervben (a vizek 

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

8. § (1) bekezdés b) pont) 

kártalanításért felelős: önkormányzat 

o a depónia nem szerepel az önkormányzat által készített védekezési tervben 

kártalanításért felelős: védekezésért felelős 

Függetlenül tehát a depónia tulajdonosának személyétől a kártalanítási felelősség a védekezésért 

felelős személyéhez igazodik. Ennek megfelelően a védekezés az állami, önkormányzati, illetve 

az ingatlanok tulajdonosainak felelősségi körébe tartozhat.  

A Kormány részéről külön döntés szükséges abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzati 

felelősségi körbe tartozó kártalanítások vonatkozásában vállal-e, ha igen milyen szerepet.  

e) védmű/depónia meghágás, vagy tönkremenetel: 

Beavatkozás nem történt, a kár vis maior eredménye, kártalanítás nem jár, ugyanakkor a 

Kormány dönthet a kárenyhítésről mind a belterületi, mind a mezőgazdaságot, infrastruktúrát ért 

károk tekintetében) (Lásd következő fejezet). 

(A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően a tevékenységi körön kívül álló elháríthatatlan ok 

következtében bekövetkezett kár vonatkozásában a tevékenységet végzőt nem terheli a kár 

megtérítése vonatkozásában kötelezettség ld. Ptk. 345. § 467. § 500-502. §.) 

8.4.2. Kárenyhítés 

a) Önkormányzati védekezési kiadások, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanokban 

bekövetkezett károk kárenyhítése (a vis maior tartalék felhasználásának részletes 

szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés: „A támogatás célja az 

egyes természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési kiadások - részbeni 

vagy teljes - megtérítése, valamint a 3. § szerint részletezett önkormányzati, kisebbségi 

önkormányzati tulajdonban lévő építményekben a vis maior események okozta károk 

helyreállításának részbeni vagy teljes támogatása.”) 

 

b) Magántulajdonban lévő ingatlanokban és ingókban bekövetkezett károk kárenyhítése. 

Kormányzati döntés szükséges az esetleges kárenyhítésről. Amennyiben ez a döntés 

megszületik, szükséges érintett körnek (ld. lakóingatlan), a támogatás feltételeinek, a 

nem támogatható körnek, a kárbejelentés módjának, a kárfelmérés metodikájának, 

valamint a finanszírozás alapelveinek meghatározása (ld. Magyarország folyóin 2006 

tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első 

hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 

155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet) 
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8.4.3. Helyreállítás 

A védművek, depóniák helyreállításának felelőssége a védmű/depónia, tulajdonosának 

személyéhez igazodik. A helyreállítás ebben az esetben az árvíz levonulását megelőző állapot 

helyreállítását jelenti, fejlesztésre nincs lehetőség. 

(A vízfolyások medrének helyreállítási felelőssége vonatkozásában szintén a tulajdonos 

személye az irányadó.) 

a)  állami tulajdonú védmű/depónia 

helyreállításért felelős: állam 

b) önkormányzati tulajdonú védmű/depónia 

helyreállításért felelős: önkormányzat 

Kormány döntés szükséges abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzati védművek, depóniák 

helyreállítását az állam átvállalja-e az önkormányzattól, segítséget nyújt e. 

 

 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 26– 27 §-a alapján a polgári védelmi kötelezettség 

teljesítésével összefüggésben felmerült károk megtérítésére a Magyar Honvédség kártérítési 

felelősségére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

 23/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek 

és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről 
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9. KÖTELEZŐ DOKUMENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Védelmi napló 

Az I-II-III. fokozat elrendelését követően kötelező vezetni. A vezetésének általános szabályai a 

csatolt dokumentumminta 5. melléklete tartalmazza. 

 

Ár és belvízvédelmi művek éves felülvizsgálati jegyzőkönyve 

Az önkormányzati kezelésben lévő ár és belvízvédelmi létesítmények állapotát évenként 

legalább egyszer (ősszel), valamint minden nagyobb csapadék levonulását követően felül kell 

vizsgálni. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmi felépítését a 

dokumentumminta 8. melléklete tartalmazza. 

 

Összefoglaló jelentés 

A készültség megszüntetését követően összefoglaló jelentést szükséges készíteni a védekezési 

munkákról a befejezéstől számított 14 nap alatt, a képviselő testület számára. A jelentésben 

elemezni kell a helyi víz kárelhárítási készültséget kiváltó okokat, a védekezés folyamán 

megtett intézkedések eredményeit, a műveken végzett munkálatokat, a jelentkező károk 

mértékét. Az összefoglaló jelentésnek ki kell térnie arra, hogy milyen tevékenységekkel lehetne 

csökkenteni a károkat, illetve a védekezés tapasztalatai alapján mely területeken kell további 

műszaki tevékenységet - fejlesztést, fenntartást - folytatni a hatékonyabb vízelvezetés, a 

vízkárok megelőzése érdekében. Az értékelés egy példányát a területileg illetékes vízügyi 

igazgatóság részére is meg kell küldeni.  

 

Települési Vízkár-elhárítási Terv: 

A védelmi terv aktualizálását a vízkár-elhárítási időszak után szükségszerűen és az időközben 

történt fejlesztések –amelyek hatással vannak a vizek lefolyására- (infrastruktúra kiépítése, út, 

autópálya, depónia, töltés, tározó, stb.) befejezését követően el kell végezni és a jogszabályban 

meghatározottak alapján évente felül kell vizsgálni. 

 

Gazdasági Bizonylatok: 

Az elrendelt készültségi fokozatok alatt a védekezési beavatkozásokkal összefüggésben 

felmerülő gazdasági dokumentumokat, bizonylatokat különös gondossággal kell 

elkészíteni és összegyűjteni a későbbi elszámolás és a szükséges támogatások, VIS MAIOR 

kárigények jogszerű alátámasztása érdekében, összhangban a 7. sz. melléklet 

táblázataival. 
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10. Műszaki mellékletek 

 Átnézetes helyszínrajz       M=1:10000 

 Részletes helyszínrajz       M=1:5000 

 Beavatkozási térkép védekezési helyszínenként és szakaszonként M=1:2000 

 Belterületi vízelvezető rendszerek és a befogadók helyszínrajza.  M=1:5000 

 Ideiglenes belvíz- és csapadékvíz átemelők telepítési helyei. 

 Bel- és külterületi csatornahálózat hossz-és jellemző keresztszelvények, fontosabb 

műtárgyak tervei. 

 Vésztározásra igénybe vehető területek és a lehetséges megnyitási hely megjelölése térképen 

M=1:10000 

 Ideiglenes belvíztározási lehetőségek helyei. 

 

A beavatkozási szakaszok tervlapjait –melyek általában kisléptékűek - célszerű laminált, vagy 

impregnált anyagon elkészíteni, számítva a tartós vizes környezetben történő használatra. 

Az elkészített anyagokat digitális módon a későbbi szükséges aktualizálás és sokszorosítás céljából 

rögzíteni kell.  
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II. Lakosságvédelmi terv 

1. Közvetlenül veszélyeztetett lakosok száma 

 

MEGNEVEZÉS ÖSSZESEN  

Lakos szám (fő)   

2. Közvetlenül veszélyeztetett anyagi javak 

a) Lakóházak, intézmények, egyéb létesítmények 

MEGNEVEZÉS ÖSSZESEN 

Lakásszám (fő)  

Iskola (db)  

Óvoda/bölcsőde (db)  

Község/Városháza (db)  

Kultúrház/középület (db)  

Ipari létesítmény (db)  

Mezőgazdasági létesítmény (db)  

Kereskedelmi létesítmény (db)  

Műemlék jellegű építmény (db)  

Köztéri létesítmények (db)  

Egyéb (db)  

b) Infrastruktúra elemek 

MEGNEVEZÉS ÖSSZESEN 

Kút  

Vízkivételi hely  

Vízmű  

Szennyvíztisztító telep  

Elektromos elosztó központ  

Gázfogadó állomás  

 

c) Veszélyes anyagok 

HELYE MEGNEVEZÉSE 
FELHASZNÁLÁS 

JELLEGE 
MENNYISÉGE 

ELÉRHETŐSÉG, 

KONTAKT 

SZEMÉLYEK 

     

     

d) Állattartó telepek 

HELYE ÁLLAT FAJTA DARABSZÁMA ELÉRHETŐSÉG, 

KONTAKT SZEMÉLYEK     

    

e) Bevásárló központok 

HELYE NYITVA TARTÁS ALAPTERÜLETE (M2) ELÉRHETŐSÉG, KONTAKT 

SZEMÉLYEK - - - - 
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3. Gyülekező hely meghatározása /térképi ábrázolással/ 

Otthonát elhagyó lakosság elhelyezése:  

 helyszín/épület  

 helyszín/épület 

 helyszín/épület 

Beavatkozó erők:  

 helyszín/épület 

 helyszín/épület 

 

4. Kitelepítés útvonala /térképi ábrázolással/ 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságok polgárvédelmi tervéből /térképi ábrázolással/ 

Gyülekezési körlet: 

 pl.: Polgármesteri Hivatal 

5. Kimenekítés megtervezése /térképi ábrázolással/ 

 utak, útvonalak megnevezése 

Gyülekezési körlet: 

 pl.: Polgármesteri Hivatal 

A kimenekítés irányítója: 

 Helyi Polgárvédelmi Parancsnokság 

A kimenekítés végrehajtó szervezete: 

 Polgármesteri Hivatal és a Polgárvédelmi Törzs 

Közbiztonsági feladatok: 

 A veszélyes terület és útjainak biztosítása, a forgalom irányítása, veszélyes útvonalak 

lezárása. 

 A lakosság által elhagyott település őrzése, védelme. 

 A kimenekítés forgalmi irányítása. 
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6. Befogadó helyek /térképi ábrázolással/ 

 helyszín/épület 

 helyszín/épület 

Más településen való elhelyezés: 

 más településen lévő közintézmény pl.: sportcsarnok, általános Iskola 

7. Logisztikai útvonalak, lehetőségek /térképi ábrázolással/ 

Árvíz alatt a település megközelíthetőségei: 

 utak, útvonalak megnevezése 

Mentő erő bejuttatása: 

 utak, útvonalak megnevezése 

Kitelepítés lehetséges irányai: 

 utak, útvonalak megnevezése 

Védekezési anyagok szállítása: 

 utak, útvonalak megnevezése 
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III. DOKUMENTUM MELLÉKLETEK 
 

1. melléklet  Elrendelő határozat 

2. melléklet  Megszüntető Határozat 

3. melléklet Védekezésre igénybe vehető járművek, gépek adatairól 

4. melléklet Védelmi napló minta, vezetésének általános szabályai 

5. melléklet Napi jelentés nyomtatványai 

6. melléklet Nyilvántartások, őrszolgálati jelentések nyomtatványai 

7. melléklet Jegyzőkönyv minta ár-és belvízvédelmi műveinek évi felülvizsgálatához
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1. melléklet 

ELRENDELŐ HATÁROZAT 

 
 

Az elmúlt napok hidrometeorológiai viszonyai és a kialakult helyzetre való tekintettel 

………………..-tól 

 

  

……….. fokú víz-kárelhárítási 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 Műszaki ügyelet a Polgármesteri Hivatalban működik 

(………………………………………………………..
1
.). 

 

A védelemvezető ……………………………………...
2
- számú mobiltelefonon értesíthető 0-24 óra 

között. 

 

A védekezés szempontjából jelentős eseményekről naplót kell vezetni. 

  

Mivel ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért ezen határozatot egyszerűsített 

formában hoztam meg. 

 

…………..
3
, ……………………. 

 

…………………………
4
 

polgármester 

A határozatról értesítést kap: 

  ……………. Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda) 

 …………….. Megyei Védelmi Bizottság Elnöke Miskolc 

 ………………KÖVIZIG Vízkár-elhárítási Ügyelete 

 ………………KÖVIZIG …………….Szakaszmérnökség 

 …………….. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 …………….. Megyei Kormány Hivatal  

                                                           
1
 Cím 

2
 Védelemvezető neve és elérhetősége 

3
 Település/Körzet neve 

4
 Polgármester neve 
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2. melléklet 

MEGSZÜNTETŐ 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 lévő …... 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 előrejelzésre való tekintettel nem indokolt. 

………………………..,
6
 ……………………………………. 

 

…………………………
7
 

polgármester 

 

A határozatról értesítést kap: 

 ……………. Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda) 

 …………….. Megyei Védelmi Bizottság Elnöke Miskolc 

 ………………KÖVIZIG Vízkár-elhárítási Ügyelete 

 ………………KÖVIZIG …………….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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3. melléklet 

A VÉDEKEZÉSRE IGÉNYBE VEHETŐ JÁRMŰVEK, GÉPEK ADATAI 

A gépjármű A tulajdonos 

Megnevezés 
Forgalmi 

rendszám 

Teherbírás 

(t) 

Neve Címe 
Tel./Fax, e-

mail 

      

      

 

4. melléklet 

A VÉDELMI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

A védelmi napló a helyi víz-kárelhárítási tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az 

ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván! 

 

1. Védelmi naplót a helyi vízkár-elhárítási tevékenységről folyamatosan kell vezetni, a megtett 

intézkedéseket azonnal be kell jegyezni. 

2. A naplóbejegyzéseket időrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a 

bejegyző aláírásával kell megtenni. 

3. Többek közt naponta bejegyzendő: 

 az elvégzett védekezési munka, 

 a felhasznált anyagok, eszközök mennyisége, 

 a védekezésben résztvevők létszáma, 

 alkalmazott technika, 

 keletkezett károk, 

 az ügyelet átadás-átvétel, 

 a társszervektől 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 hozzáférhető legyen. 

6. Célszerű fénykép dokumentációt készíteni. 

7. Legyen összhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval. 
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VÉDELMI NAPLÓ 

 

Ssz 

Esemény 

Tett intézkedések, felhasznált eszközök mennyisége, a védekezésben 

résztvevők létszáma, a társszervektől 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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5. melléklet 

NAPI JELENTÉS 

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

elhárítási munkáiról.  

Árvízvédekezés: 

 Az esemény rövid leírása: 

 Elöntött terület: (ha) 

 Veszélyeztetett közigazgatási terület: 

 Fokozat elrendelésének időpontja: 

 A védekezésben résztvevők létszáma, alkalmazás ideje (táblázatok szerinti bontásban): 

 A védekezésbe bevont technikai eszközök: 

- közúti jármű: 

- munkagép: 

- szivattyú: 

 Külső erők-eszközök részvétele a védekezésben: 

 A védekezés során felhasznált főbb 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: 

 

……………………, …………év……………hó………..nap 

………………………..
9
  

Tartalmi és formai követelmények: 

a) A jelentés rövid, tömör, lényegre törő legyen. 

b) A jelentés ellenőrzött és felelős, illetékes által adott információkra épüljön. 

c) A jelentés szakmailag megalapozott, ugyanakkor közérthető legyen, abból következtetéseket lehessen levonni és 

döntéseket lehessen hozni. 

d) A jelentés ne tartalmazzon indokolatlanul idegen szavakat, kifejezéseket. 

e) Lehetőleg 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 idézőjelben sem. 

h) A jelentést a polgármester vagy az általa megbízott helyettesítő személy írja alá .

                                                           
8
 Település neve 

9
 Polgármester neve 
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6. melléklet 

KIMUTATÁSOK 

I. Az árvíz és belvízvédekezés során végzett beavatkozásokról 

Település, (kerület) 

Gépek 
Felszerelések és  

felhasznált anyagok 

Beavatkozók 

Munkagép Szállító eszköz HÖT-ök
* 

Lakosság 

Hivatásos és szerződéses 

 állomány 

E
g

yé
b

 (
ci

vi
l 

sz
er

ve
ze

te
k

) 

Szivattyú Homokzsák Rendvédelem 

M
a

g
ya

r 
H

o
n

vé
d

sé
g

 

K
a

ta
sz

tr
ó

fa
v

éd
el

em
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n
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á
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y
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ti
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ö

zm
ű

sz
o

lg
á

lt
a

tó
k

 

E
g

y
éb

 (
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á
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ó
 s

ze
rv

ez
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,s
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.)
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a
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sz
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ó
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n
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y
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ti
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ö

zm
ű
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o
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á
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a
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g
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éb

 (
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á
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ó
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Ö

T
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Ö
n

k
én

te
s 
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ó
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g
 (

k
ö

zt
es

tü
le
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n
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tó
k

 

C
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ze
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K
a
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sz
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ó

fa
v
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em
 

Ö
n

k
o
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á

n
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Á
ll

a
m

i 

G
ép

já
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ű
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á
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ó
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g
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tü
le
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B
ü

n
te

té
s-

v
ég

re
h

a
jt

á
s 

Megye 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

Stb. ….                                                             

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*HÖT: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
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I/1. BELVÍZ 

Elrendelt 

készültségi 

fokozatok 

E
lö

n
tö

tt
 t

er
ü

le
t 

(h
a

) 

Település 

(Kerület) 

Veszélyeztetett épület 

(db) 
Megsérült épület (db) 

Életveszélyes vagy 

leomlott épület (db) 

Kitelepített lakosság 

(fő) 

K
im

en
ek

ít
et

t 
sz

em
él

y
ek

 (
fő

) 

Kimenekített állatok 

(db) 

Száma            

(szakasz) 

Á
ll

a
m

i 

Ö
n

k
o

rm
á
n

y
za

ti
 

M
a

g
á

n
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Á
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Á
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á
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Á
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á
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á
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I. II. III. 

R
en

d
k

ív
ü

li
 

E
g

y
h

á
zi

 

Megye 

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

          Stb. ….                                                         

0 0 0 0 0 ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 
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I/2.ÁRVÍZ 

Felszíni 

vízfolyás 

Elrendelt 

készültségi 

fokozatok 

E
lö

n
tö

tt
 t

er
ü

le
t 

(h
a

) 
Település 

(Kerület) 

Veszélyeztetett épület 

(db) 

Megsérült épület 

(db) 

Életveszélyes vagy 

leomlott épület (db) 

Kitelepített lakosság 

(fő) 

K
im

en
ek

ít
et

t 
sz

em
él

y
ek

 (
fő

) 

Kimenekített állatok 

(db) 

Hossza                 

(km) 

Á
ll

a
m

i 

Ö
n

k
o

rm
á
n

y
za

ti
 

M
a

g
á

n
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Á
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Á
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á
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Á
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á
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á
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se
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n
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I. II. III. 

R
en

d
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E
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á
zi

 

Megye 

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

Stb. ….           Stb. ….                                                         

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 
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Alkalmazási Készenlét Elrendelése 

Fsz.: Település 

Elrendelés Visszavonás 

Megjegyzés 
Elrendelés 

ideje 

PV állomány Technika 

(db) 

Munkavégzés 

helye 

Alkalmazási 

Készenlétet 

Elrendelő 

Visszavonás 

ideje 

PV állomány Technika 

(db) 

Alkakmazási 

Készenlétet 

Visszavonó Szervezet Fő Szervezet Fő 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                           

Összesen: 0 0 0       0 0 0     

              

Alkalmazásban lévő PV állomány 

Szervezet Fő 
Technika 

(db) 
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Gépek, berendezések nyilvántartása 

 

 

A felhasznált anyagok nyilvántartása 

Sorszám 
A felhasznált anyagok, gép. felszerelés 

megnevezése 
Mennyisége A felhasználás helye A felhasználás ideje Felhasználó 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Sorszám 

Az igénybevétel ideje 

(tól-ig) 

Az igénybevett gép (berendezés) azonosítója 

(nyilvántartási szám, gyári szám, rendszám)  

Az igénybevétel jogcíme Üzemóra Igénybevevő 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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A figyelő és őrszolgálat jelentései 

Jelentőlap a 12 órás nappali őrszolgálat részére (I. fok) 

Sorszám A vizsgált tereppont, védőmű, zsilip, műtárgy megnevezése Állapota 

Vízállások 

A feljegyzést készítette 

06 h 18 h 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Jelentőlap a 24 órás őrszolgálat részére (II. fok) 

Sorszám Dátum 
A vizsgált tereppont, védőmű, zsilip, műtárgy 

megnevezése 
Állapota 

Vízállások 
A feljegyzést 

készítette 
06 h 12 h 18 h 24 h 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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A védmű kritikus szakaszán felállított vészőri jelentőlap (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.                  
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7. melléklet 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 

Tárgy: …………………. Önkormányzat ár-belvízvédelmi műveinek ……………………évi 

felülvizsgálata. Jelen vannak: 

Név Szervezet /Cím Beosztás 

   

   

 

A felülvizsgálat megállapításai a következők: 

A külterületen és belterületen az önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi 

mennyiségének, állapotának felülvizsgálata (nem értendő ide az önkormányzati tulajdonú, de 

a vízgazdálkodási társulat által üzemeltetett csatorna): 

 I. Belterület mentesítő belvízvédelmi művek 

Hossza 

(m) 

Állapota (jó, 

megfelelő, 

felújítandó, 

változó) 

Kaszáltság 

(%) 

Feliszapolódottság 

(tól-ig) 

(cm) 

Darabszám/té

rfogat 

Kiépítettség* 

(%) 

Zárt csatorna (nem 

áteresz): 

  -  - - 

Nyílt hagyományos 

lapburkolattal 

rendelkező csatorna 

  -  - 

Nyílt, korszerű 

előregyártott vasbeton 

elemmel burkolt 

csatorna: 

     

Nyílt földmedrű 

csatorna: 

    - 

Folyóka:   -  - 

Szikkasztó árok:  -   - 

Csatorna 

mindösszesen: 

  - - -  

Záportározó: -  -   - 

Szivattyúállás: -  - -  

*Kiépítettség= meglévő vízelvezető létesítmények hossza 

            szükséges vízelvezető létesítmények hossza    * 100 
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 II. Külterületet mentesítő belvízvédelmi művek 

Hossza 

(m) 

Állapota (jó, 

megfelelő, 

felújítandó, 

változó) 

Kaszáltság 

(%) 

Feliszapolódottság 

(tól-ig) 

(cm) 

Darabszám/térfogat 

Zárt csatorna (nem 

áteresz): 

  -  - 

Nyílt hagyományos 

lapburkolattal 

rendelkező csatorna 

  -  - 

Nyílt, korszerű 

előregyártott vasbeton 

elemmel burkolt 

csatorna: 

     

Nyílt földmedrű 

csatorna: 

    - 

Folyóka:   -  - 

Szikkasztó árok:  -   - 

Csatorna 

mindösszesen: 

  - - - 

Záportározó: -  -   

Szivattyúállás: -  - -  

 

Szöveges értékelés: 

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

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

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

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

………………………………………………………………………. 

Az önkormányzati kezelésben lévő árvízvédelmi létesítmények állapota 

Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lévő II. rendű árvízvédelmi töltések, műtárgyak állapota: 

Töltések hossza:       …………………….(km) 

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

Műtárgyak állapota: (jó, rossz, megfelelő, 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 

Kötelező…………………………………………………………………….. 

Létszám:    ………………….. fő 

Brigádok száma:   ………………….. db 

Védelmi eszközök, főbb anyagok, felszerelések felsorolása: 

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

…………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………….. 

Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása 

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

…………………………………………………………………… 

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

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

Fejlesztési és fenntartási munkák: 

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

……………………………………………………………………... 

Megjegyzések, észrevételek: 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………… 
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IV. SEGÉDLETEK 

 

 

1. segédlet  Védekezéshez szükséges anyagok, gépek, eszközök beszerzési, bérlési 

lehetőségeinek címlistája. 

2. segédlet Szakmai tanácsadók névjegyzéke. 

3. segédlet Védekezés magassági szintet meghaladó árvíz és jelenségeik elleni védekezés 

módjai.
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1. segédlet 

VÉDEKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK, GÉPEK, ESZKÖZÖK BESZERZÉSI, 

BÉRLÉSI LEHETŐSÉGEINEK CÍMLISTÁJA 

I. Homokzsák, fólia, lapát 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KÖVIZIG, xxxx Zsákgyár, AGROKER, mezőgazdasági boltok 

 

Település 

Címe 

Cég megnevezése Tel./Fax. Nyitva tartás Közeli tehertaxi tel. 

     

     

     

 

II. Szivattyú, áramfejlesztő, védelmi gépek 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, VÍZIG, Vízmű, gépkölcsönző üzletek 

 

Település 

Címe 

Cég megnevezése Tel./Fax. Nyitva tartás Közeli tehertaxi tel. 
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III. Homok 

Homokbányák, Tüzép telepek, fuvarozók saját készletei, Közút kezelők 

Település 

Címe 

Cég 

megnevezése 
Tel./Fax. Nyitva tartás 

Közeli tehertaxi 

tel. 

     

     

 

IV. Teherfuvarozók 

Település 

Címe 

Cég megnevezése Tel./Fax. 

   

   

 

V. Mobil munkatéri WC bérlési lehetőségei 

Település 

Címe 

Cég 

megnevezése 
Tel./Fax. Nyitva tartás 

Közeli tehertaxi 

tel. 
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2. segédlet 

 

 

SZAKMAI TANÁCSADÓK NÉVJEGYZÉKE 

XXXXXXX Megye: 

 

 

Név Cím Telefon E-mail 
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3. segédlet 

 

 

 

 

VÉDEKEZÉS MÓDJAI A MAGASSÁGI SZINTET 

MEGHALADÓ ÁRVIZEK ÉS JELENSÉGEIK ELLEN 
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I. Védekezés magassági szintet meghaladó árvíz ellen 

Nyúlgát építése 

 

A vízkárelhárítás során leggyakrabban a homokzsákból épített nyúlgátat alkalmazzuk. Építése 

során az alábbiak szerint járjunk el. 

Gondoskodjunk a megfelelő indulókészlet biztosításáról. 

A töltéshez használjunk tiszta homokot, vagy hatékonyabb védelem elérése érdekében annak 

egy tized részét cementtel pótolhatjuk. Az összekeverést még száraz állapotban kell elvégezni. 

A zsákokat töltsük meg max. félig homokkal (semmiképp ne tegyünk többet bele!) 

A zsák meg nem töltött részét (tetejét) a zsák oldalára visszahajtjuk. 

A zsákokat lefektetjük, (behajtott részükkel lefelé), kötésbe rakjuk, mégpedig úgy, hogy a végei 

fedjék egymást! 

Fontos, hogy a zsákok a visszahajtott végükkel, a folyásiránnyal szemben, illetve a hegynek 

felfelé elhelyezett irányban álljanak! 

Zsákokat a fektetést követően alaposan megtapossuk, (a legelső sort is), hogy azokat a víz ne 

tudja kinyitni, s felemelni. 

A tisztán homokzsákból épülő csonka gúla alakú nyúlgát magassága ne haladja meg a 80 cm-t. 

Az 50 cm magasságot elérő nyúlgátat 10 m-enként meg kell támasztani. 
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Föld nyúlgát átázás elleni védelme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyúlgát homokzsákból földmegtámasztással 
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Nyúlgát homokzsákból 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A töltés felszínének megbomlása elleni védekezés 

A töltés felszínének megbomlása elleni védekezési módszerek között a rőzseműveket alkalmazása a 

háttérbe szorult. Részben annak előállítása hiánya miatt, részben pedig a sűrű rögzítésükhöz 

használt karóverés kedvezőtlen hatása miatt.  

A hullámverésnek esetlegesen kitett szakaszokon fóliaterítéssel célszerű gondoskodni a 

rézsűvédelemről. A fólia lefogatására lefogató tüskék, levert karókhoz kötött homokzsákokat 

használhatunk. 
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Hullámverés ellen biztosított homokzsák nyúlgát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A homokzsák hasznos hossza:   50 cm 

             magassága: 16 cm 

             szélessége: 50 cm 

 

A homokzsák mérete?  50×80 cm 

Homokanyag:   35 – 40 kg 

(megtöltése 1/2 - 2/3 részéig) 

 

Víztartó művekhez PVC zsák alkalmazása tilos! 

(csak támasztó és terhelő művekhez alkalmazható) 
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II. Védekezés a töltéstest átázása ellen 

Szivárgás elleni védekezés alapszabályai: 

 A szivárgás addig, amíg az erózió meg nem indul, közvetlen veszélyt nem jelent; a szivárgó, 

átázó töltésszakaszokat tehát állandóan figyeltetni kell; a védelemre fel kell készülni; 

védekezni azonban csak akkor kell, ha a szivárgó víz zavarossá válik, vagy a rézsű felületén 

káros elváltozások jelei mutatkoznak; 

 Az átszivárgó víznek a töltésből való kivezetéséről gondoskodni kell; 

 A töltés nagyobb mértékű átázását a mentett oldali rézsűk megcsapolásával és szűrőzésével 

lehet megakadályozni; 

 Ha ez nem vezet kellő eredményre, a töltéstestbe beszivárgó víz mennyiségének csökkenését 

kell megkísérelni a vízfelőli rézsű vízzáróbbá tételével, vagy a szivárgási úthossz 

növelésével. 

 

A védekezés módjai: 

 Mentett oldali védekezés: - a szivárgó víz kivezetése a töltéstestből 

      - töltéserősítés padka létesítéssel 

 Vízoldali védekezés:  - pl. fóliaterítés homokzsákos leterheléssel 
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Védekezés csurgás ellen 

A vízoldali rézsűn lyukkereső ponyvával kell megkeresni a bemeneti nyílást. A nyílás mentett 

oldalon való eldugaszolása tilos! Ha a vízoldali nyílás lezárása sikertelen és a hordalékolás 

folyamatos, ellennyomó medence kialakítása szükséges homokzsákból. Az ellennyomó medence 

vízszintjének folyamatos szinten tartása érdekében az egyensúlyi állapot beállta után gondoskodni 

kell a többletvíz elvezetéséről. 

Szabályok:  

 Az elzárást a vízoldali belépés helyén kell megkísérelni mentett oldali kifolyónyílást 

elzárni tilos. 

 A vízfelőli befolyó nyílást fel kell deríteni, a csurgást állandóan figyelni kell, védekezni 

csak a mentett oldalon lüktetővé, vagy zavarossá válásakor szükséges, vagy ha a kifolyó 

víz mennyisége növekszik. 

 A kifolyó vizet a töltés lábától el kell vezetni. 

Elzárási módok:  

Ha a vízoldali befolyó nyílás:  

1. Az árvízszint alatt kis mélységben (30-40 cm) van, akkor a rézsű taposásával keressük a 

nyílást, egy személy a mentett oldalon figyeli a víz zavarodását. Ha a víz zavarossá válik, a 

taposás helyét döngöléssel, valamint friss föld behordásával és bedöngölésével zárjuk el. A 

mentett oldali kifolyás megszűnésével válik az elzárás eredményessé.  

2. Közepes mélység esetén (50-100 cm) egy gereblye fel alá mozgatásával keressük a nyílást. 

Ha a csurgás a gereblyézés miatt zavarossá válik, elzárható a hullámtéri oldalra helyezett 

homokzsákokkal, amelyekre még földet is döngölhetünk, vagy a töltés tengelyével 

párhuzamosan karósort verünk le (szorosan egymás mellé) és a töltés valamint a karósor 

közé földet döngölünk. Másik módja az elzárásnak a járatra való ráásás és föld 

visszadöngölés.  

3. Nagyobb mélységben lévő lyukak felkutatására lyukkereső ponyvát használunk. Csurgás 

elzárása fóliaterítéssel és homokzsákokkal – növényzet nélküli rézsűn alkalmazható 

búvármunkával. 
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Védekezés rézsűcsúszás ellen bordás megtámasztással 

Legáltalánosabb védekezési módja a bordás töltésmegtámasztás. A lecsúszott, megsúvadt rézsűt 

terhelni tilos! A védekezés szakembert igényel. A megsúvadt rézsű csúszólapjának meghatározása 

után leterhelést kell készíteni.  

A rézsűcsúszás elleni védelem alapszabályai: 

 A víznek a mentett oldalra történő átjutását meg kell akadályozni (vagy legalább 

csökkenteni és/vagy késleltetni). 

 A védekezés során a töltésen átszivárgó víz mentett oldali kivezetéséről a lehetőségek 

szerint folyamatosan gondoskodni kell. 

 A csúszásra hajlamos töltésrézsűt meg kell támasztani, ügyelve arra, hogy a megtámasztás 

valóban megtámasztás és ne terhelés legyen, A megtámasztás érjen túl a csúszólap 

terepszinti kimetsződésén. 

 Az elfolyásra hajlamos szikes anyagból készült töltésszakaszokat ki kell váltani és olyan 

erős támasztó- vagy körtöltést kell építeni, amely a fellépő víz- és földnyomás teljes értékű 

felvételére alkalmas. 

 A megcsúszott rész felső részére rakott homokzsák jelentősen rontja az állékonyságot. 

Elhelyezése értelmetlen, a beavatkozás hibás, azonnal elbontandó! A megcsúszott és a 

helyben maradó rész közötti töltéstestből a vizet ki kell vezetni. Ezzel csökkentjük a 

megcsúszott részre nehezedő víznyomást. 

 

A védekezés módja: 

 Mentett oldali rézsűcsúszás esetén a mentett oldalon: 

- bordás megtámasztás, 

- a felszínre törő víz kivezetése a töltéstestből szivárgókkal, 

- padka építése. 

 

 Mentett oldali rézsűcsúszás esetén a vízoldalon: 

- fóliaterítés homokzsák leterheléssel. 

 

 Vízoldali rézsűcsúszás: hirtelen apadó árvíz esetén következhet be. Az árvíz elmúlásával 

a megmozdult földtömeg teljes eltávolításával kell a töltést helyreállítani. 

 

 



 

65 
 

 

A rézsű gyepfelületét célszerű 1-1,5 méterenként kapával megbontani és 5-10 cm mélységben 

sekély barázdákat kialakítani a töltéstestben lévő víz kivezetésére. 

 

 

 

 

A töltés mentett oldali részén bekövetkező felpuhulás, felpúposodás elleni védekezés 

Védekezésnél a mentett oldali terepszinten bordás leterhelés szükséges, 2-4 homokzsák magasnyi 

bordákkal. A mentett oldali rézsűlábnál bordás megtámasztást kell készíteni a felpuhulás 

magasságáig. E megtámasztásnál vigyázni kell arra, hogy a rézsű felpuhult része ne csússzon le, 

kialakítása hasonló a rézsűcsúszás elleni védekezéshez. 

 

A felpúposodást ki kell szúrni pl. lapátnyéllel. Kiszúrás után a kifolyó víz gyakran hoz 

talajszemcséket, de ez a kísérő jelenség hamar abbamarad. Ha a talajszemcsék kihordása vagy a 

kifolyó víz intenzitása nem csökken, buzgárként kell a védekezést folytatni. 
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Védekezés buzgár ellen 

A védekezés szabályai: 

 Ha mégis előfordul, akkor a védekezés kezdetekor le kell kaszálni ezeket a helyeket. 

 A homokzsákból készített ellennyomó medencében a kialakítandó vízszintet addig kell 

emelni, amíg a kiáramló víz tiszta nem lesz, az egyensúlyi állapot elérésekor - a még 

érvényesülő nyomáskülönbség már ne legyen képes az altalaj anyagának elhordására - a plusz 

vizek elfolyását biztosítani szükséges. 

 A védekezés szakembert igényel! A kiáramló víz helyét eldugaszolni tilos! 

 A buzgár elfojtásával nem ér véget a jelenség elleni védekezés. Továbbra is fokozott 

figyelmet kell fordítani a buzgár helyére és közvetlen környezetére Állandó éjjel-nappali 

figyelőszolgálat szükséges a területen és a védekezésre előkészített anyagokat (töltött 

homokzsák, fólia) könnyen elérhető helyen kell tartani, valamint biztosítani kell a 

mozgatható, védekező erőket. 

 

A védekezés módja: 

 Egyedi buzgár elfogásakor 3-5 m átmérőjű kör alakú ellennyomó medencét előnyös építeni. A 

medence falvastagsága legalább 3 sor széles, kötésbe rakott homokzsák legyen. A szükséges 

magasság 1,0 – 1,2 m, ennél magasabb építménynél kidőlés, talajtörés elkerülése érdekében 

legalább 5 sor szélességű legyen a fal vastagsága. Éles szélű csövek, kútgyűrűk nem 

alkalmazhatók a buzgár elfogására. 

 Fontos szabály: az ellennyomó medencét csak addig szabad emelni, míg a buzgár kürtőjéből 

az anyagkihordás meg nem szűnik. Mikor ez bekövetkezik, az ellennyomást nem szabad 

tovább növelni, a buzgárból kifolyó vizet a homokzsákfalon kialakított túlfolyón kell 

elvezetni. 

 A buzgárt körbefogó medence építésekor állandóan figyelni kell annak környezetét, s 

talajtörésre utaló jel esetén – a fedőréteg megemelkedése, újabb buzgár megjelenése, 

koncentrált kifolyás a medence talpánál – azonnal újabb medence építését kell megkezdeni. 

 

 

 A medencék kialakításának módjai: 

 

 

- A buzgárt elfogó gyűrű alakú elzárás, amelyhez sziromlevélszerűen 

csatlakoztathatók a fiókkazetták. Akkor alkalmazható, amikor a főelzárás 

környezetében kialakult talajtörés kis területre korlátozódik. 

- Amennyiben a jelenség közel alakul ki a töltéshez (kisebb, mint 10 m), kialakítható 

olyan téglalap vagy patkó alakú medence, amely körbefogja a veszélyesnek ítélt 

területet. Az így kialakított medencékben csökkenő vízszinteket kell kialakítani a 

buzgártól kiindulva, törekedve mindenhol az egyensúlyi vízszintre. 

- Abban az esetben, ha a buzgár a töltéstől távol (nagyobb távolságra, mint 15-20 m) 

alakul ki, az elfogásra a koncentrikus körrel kombinált „sziromlevél” alkalmazása 

javasolt. 
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 A buzgár különböző típusainak fényképpel történő szemléltetése 

 

 

1. sz. kép: Alacsony vízhozamú törpebuzgár    2. sz. kép: Buzgár csoport. Védekezés a  

        jelenségek összevonásával, szorítógáttal. 

 

3. sz. kép: Buzgár közvetlenül a felfedezése után 4. sz. kép: Nyomás alatt feltörő buzgár bugyogása 

 

5. sz. képcsoportok: A buzgár kiépített ellennyomó medencéje 
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6. sz. képcsoportok: A buzgár ellennyomó medencéjének kiépítése 

 

 

Az ellennyomó medence kialakításának ábrája 
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