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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

 

1.   BEVEZETÉS 

 

 

1.1 A TERV RENDELTETÉSE  

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 26.§ alapján a 

polgármester veszélyelhárítási tervet készít a katasztrófák következményeinek a katasztrófaveszély, 

veszélyhelyzet elhárítása, csökkentése érdekében. 

 

A védekezésért felelős személy a katasztrófavédelmi feladatok ellátása során, a jóváhagyott terv 

szerint intézkedik az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, a létfenntartáshoz 

szükséges anyagi javak, a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme és a katasztrófa 

következményeinek csökkentése érdekében. 

 

 

1.2 A TERV CÉLJA 

 

 

A veszélyelhárítási terv célja, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §-ban felsorolt természeti, civilizációs, valamint 

egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében szükséges szakmai 

döntéseket támogatása a különböző veszélyekre vonatkozó eljárási rendek, műveleti sorrendek és 

adatbázisok segítségével. 

 

 

1.3 A TERV HATÁLYA 

 

 

A veszélyelhárítási tervet Kazincbarcika település területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet 

kezelése, valamint következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében kell alkalmazni.  

 

 

A veszélyelhárítási terv hatálya kiterjed a tervben szereplő önkéntes- és köteles polgári védelmi 

szervezetekre, az önkéntes és karitatív szervezetek állományára, a védelmi igazgatás rendszerére, 

valamint a katasztrófaveszély és a veszélyhelyzet kezelésében érintett résztvevő szervekre, 

szervezetekre. 
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1.4 A TELEPÜLÉS ADATAI, JELLEMZŐI 

 

Település címere 

 

 

 

 

Település neve: Kazincbarcika 
 

Régió: Észak-Magyarországi 

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén 

Járás: Kazincbarcikai 

Jogállás: Város 

Polgármester:  Szitka Péter, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., (48) 514-700 

Jegyző:  Dr. Szuromi Krisztina, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., (48) 

514-700 

Közbiztonsági referens: Lizák János 

Közbiztonsági referens helyettes: Kiss Béláné 

Népesség: 27892 Fő (2013.12.31., lakónépesség) 

Belterület: 9,3 km2 

Külterület: 27,71 km2 

Korösszetétel:  0-14 év: 3542 fő, 14-60 év: 17935 fő, 60 év-: 6415 fő 

Helyben dolgozók: 13154 Fő 

Munkanélküliek száma: 2200 Fő (2013.12.31.) 

Lakóingatlanok száma: 12862 db (2013.12.31.) 

Közintézmények: lásd 1. 

melléklet: 

Polgármesteri Hivatal (Dr. Szuromi Krisztina, jegyző) – 

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

Egressy Béni Könyvtár (Molekné Kőrösi Beatrix) – Fő tér 5. 

Szociális Szolgáltató Központ (István Zsolt) – Építők útja 

15. 

Egységes Kistérségi Szakszolgáltató Központ (Molnár 

Gábor) - Építők útja 15. 

Iskolák: Lásd: 2. Melegedő helyek 

Ezen belül: Bölcsőde: Lásd: 2. melléklet 

Ezen belül: Óvoda: Lásd: 3. melléklet 

 

Posta: 

1. posta. Telefon: 48-311773; Fax: 48-311648; Weboldal: 

www.posta.hu 

Nyitvatartás: 

Hétfő 08:00-19:00; Kedd 08:00-19:00; Szerda 08:00-19:00; 

Csütörtök 08:00-19:00; Péntek 08:00-19:00; Szombat 08:00-

12:00; Vasárnap ZÁRVA 

 

2. posta: Szent Flórián tér 3. 3700 Kazincbarcika 

Tel.: (48) 310 287 Cím: 3703 Kazincbarcika Babits út  

Postavezető: 06-48-512667 

Nyitva tartás: 
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Hétfő: 08:00-12:00, 12:30-16:00; Kedd: 08:00-12:00, 12:30-

16:00; Szerda: 08:00-12:00, 12:30-16:00; Csütörtök: 08:00-

12:00, 12:30-16:00; Péntek: 08:00-12:00, 12:30-16:00; 

Szombat: Zárva; Vasárnap: Zárva 

 

3. posta. Telefon: 48-512667; Fax: 48-311137 

Weboldal: www.posta.hu 

Nyitvatartás: 

Hétfő 08:00-12:00 12:30-16:00; Kedd 08:00-12:00 12:30-

16:00; Szerda 08:00-12:00 12:30-16:00; Csütörtök 08:00-

12:00 12:30-16:00; Péntek 08:00-12:00 12:30-16:00; 

Szombat ZÁRVA; Vasárnap ZÁRVA 

Szolgáltatók: ÉRV Zrt. 

Cím: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1 . 

Telefon: (48) 514 500; GPS koordináták: X 20,615 Y 48,247 

 

Tigáz Zrt.: 3700 Kazincbarcika, Mátyás Király út 12, 

Magyarország; Tel: +36-40-333-338; E-mail: 

ugyfelszolgalat@tigaz.hu 

NYITVA TARTÁS 

SZE 16:00 - 20:00 

P 10:00 - 14:00 

 

ÉMÁSZ Zrt. Kazincbarcika: 3700, Fő tér 39. Nyitva tartás: 

hétfő:08.00-16.00, szerda: 10.00-18.00, péntek:08.00-14.00. 

Társadalmi, karitatív szervek: Polgárőrség, Lásd: 2.2.3 

Főbb veszélyeztetettség: árvíz, belvíz, vegyi, veszélyes anyag szállítása, 

légszennyezettség 

Település katasztrófavédelmi 

osztályba sorolása 

I. 

 

1.5 A KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS EREDMÉNYEI 
 

1.5.1. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeinek bemutatása 

 

A besorolás a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés 

útján került megállapításra. 

A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, 

valamennyi ismert veszélyeztető hatást figyelembe lett véve. 

A kockázatazonosítást követően a kockázatelemzés és –értékelés során meg lett határozva a település 

területére vonatkozó egyes veszélyeztető hatások következményei, valamint a bekövetkezés 

valószínűsége (gyakorisága), figyelemmel az egyes veszélyeztető hatások egymásra gyakorolt és 

együttes hatására is. 

 

 

 

A település az azonosított veszélyeztető hatások és a bekövetkezési gyakoriság, valamint a korrekciós 

tényező alapján, a 234/2011. (XI.10.)  Korm. rendelet szerinti táblázatban történő elhelyezéssel 

kapott értéknek megfelelően, valamint e rendelet 24. §-nak rendelkezései szerint lett besorolva I. 

katasztrófavédelmi osztályba. 
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1.5.2. Jellemző, feltárt veszélyeztető hatások, kockázati tényezők ismertetése 

 

 I. osztály II. osztály III. osztály 

Árvíz   

  X 

Sajó-folyó 

 

Belvíz  X  

Rendkívüli időjárás    

Földtani veszélyforrások    

Felső küszöbértékű üzemek  

X 

BorsodChem 

Zrt. 

  

Alsó küszöbértékű üzemek    

Küszöbérték alatti üzemek    

Veszélyes áruk szállítása   X 

26. sz. főút 

Jelentős forgalom    

Felszíni- és felszín alatti vizek, (elsősorban 

ivóvízbázisok) sérülékenysége 

   

Humánjárvány, járványveszély, 

állatjárvány 

   

A riasztási küszöböt elérő mértékű 

légszennyezettség 

  X 

Nukleáris veszélyeztetettség    
A kockázatazonosítás során feltárt veszélyeztető hatásokhoz X-t kell tenni! 

A kockázati tényezők rövid ismertetése. 

 

2.   A VÉDEKEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK 

 

2.1 A HELYZETÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

 

A védekezésért felelős személy helyzetértékelési feladatainak ismertetése: 

a) meghatározni a katasztrófaveszély, veszélyeztetettség mértékét; 

b) felmérni a kockázati, illetve a várható védekezési helyszíneket; 

c) felmérni a védekezés elsődleges feladatait; 

d) programozható intézkedési műveleti sorrend áttekintése; 

e) intézkedési műveleti sorrend nem programozható elemekkel való  kiegészítése; 

f) felmérni a veszélyelhárításhoz szükséges erőket, eszközöket, anyagokat; 

g) felmérni a rendelkezésre álló erő-eszköz kapacitást;  

h) induló készletek pontosítása; 

i) külső erők igénybevételi lehetőségének felmérése.  

 

 

2.2 A RIASZTÁS ÉS A KÉSZENLÉTBE HELYEZÉS RENDJE  

 
2.2.1 VEZETŐ, OPERATÍV MUNKASZERV RIASZTÁSA, KÉSZENLÉTBE HELYEZÉSE 

 

a) Vezető: Polgármester 

  Név: Szitka Péter 

  Elérhetőség: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.; (48) 514-700 
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b) Operatív munkaszerv felépítése (települési polgári védelmi parancsnokság (a 

továbbiakban: parancsnokság)) 

 

 
 

c) Operatív munkaszerv tagjai, elérhetőségek (a parancsnokság vezetői állománya) 

 

Ssz. Név Beosztás Lakcím Munkahely Telefon/Mobil 

telefonszám 
(elsősorban 

mobil) 

1. Szitka Péter 

Polgármester 

Parancsnok Kazincbarcika, 

Vadvirág út 5. 

Kb. Város 

Önk., Polg. 

Hiv. 3700 Kb., 

Fő tér 4. 

0620-8239707 

2. Klimon István 

Alpolgármester 

Parancsnok 

helyettes 

Kazincbarcika, 

Batthyány út 

15. 

Kb. Város 

Önk., Polg. 

Hiv. 3700 Kb., 

Fő tér 4. 

0620-9871077 

3. Dr. Kovács 

László 

 

 

Riasztó-kiértesítő 

megbízott 

Múcsony, 

Botond út 1. 

Kb. Város 

Önk., Polg. 

Hiv. 3700 Kb., 

Fő tér 4. 

0620-794-470 

 

4. Gulyás Tibor 

ügyvezető 

(Barcika Szolg 

Kft.) 

Lakosságvédelmi 

megbízott 

Kazincbarcika, 

Mogyoró út 7. 

Barcika Szolg 

Kft.  

Kb. Eszperan-

tó út 2. 

0620-2145299 

5. Molnár Péter 

Barcika Park 

Kft.) 

Logisztikai 

megbízott 

 Barcika Park 

Kft. Kb. Kuruc 

út 9. 

0620-4611827 

6. Nagy-György 

Tiborné 

Kárfelszámolási 

megbízott 

Kazincbarcika, 

Bartók B. út 

10. 

Kb. Város 

Önk., Polg. 

Hiv. 3700 Kb., 

Fő tér 4. 

0620-8239833 

7. Hrabina János 

(Barcika Park 

Kft.) 

Műszaki megbízott  Barcika Park 

Kft.  

 

Parancsnok 

 

Szitka Péter 

Riasztó-kiértesítő 

megbízott 

 

Dr. Kovács László 

Lakosságvédelmi 

megbízott 

 

Gulyás Tibor 

Kárfelszámolási 

megbízott 

 

Nagy-György 

Tiborné 

Parancsnok helyettes 

 

Klimon István 

Logisztikai megbízott 

 

Molnár Péter 

Műszaki megbízott 

 

Hrabina János 
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Kb. Kuruc út 

9. 

 

 

 

d) Riasztás, készenlétbe helyezés rendje 

 

Sorszám Munkaszerv tagjai Riasztó, kiértesítő személy 

1. Szitka Péter Polgármester - 

2. Klimon István Alpolgármester Szitka Péter Polgármester 

3. Dr. Kovács László Klimon István Alpolgármester 

4. Gulyás Tibor ügyvezető (Barcika Szolg Kft.) 

Nagy-György Tiborné 

Dr. Kovács László 

5. Molnár Péter (Barcika Park Kft.) 

Hrabina János (Barcika Park Kft.) 

Gulyás Tibor ügyvezető (Barcika 

Szolg Kft.) 

 

e) Készenlét elérésének normái 

 

A vezetők és az operatív munkaszerv tagjainak a készenlét elérésének ideje 3 óra. 

 

f) Operatív munkaszerv működési rendje 

 

 a munkaszerv vezetője folyamatosan tájékoztatja állományát a kialakult helyzetről és 

megszabja a végrehajtandó feladatokat és a jelentések rendjét, 

 a munkaszerv kidolgozza az előzetes intézkedéseket, 

 előkészíti a munkaszerv vezetője (polgármester) által kiadandó intézkedéseket, 

 gyűjti a beérkező információkat, dokumentálja az eseményeket, felterjeszti a 

meghatározott jelentéseket. 

 a munkaszerv működését, feladatát 12/12 órás, váltásos munkarendben végzi, 

 

 

2.2.2 KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK 

 

a) Rendelkezésre álló köteles polgári védelmi szervezetek 

 

 

 
 

Települési  

parancsnokság 

 

Létszám:  20 fő 

infokommunikációs 
egység 

 
Létszám: 20 fő 

lakosságvédelmi 

egység 

 
Létszám:  37 fő 

 

műszaki 
egység 

 
Létszám: 165 fő 

logisztikai 
egység 

 
Létszám: 50 fő 

egészségügyi  
egység 

 
Létszám: 8 fő 
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b) A polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelése 

 

A köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazására akkor kerül sor, ha a 

katasztrófaveszély, veszélyhelyzet kezelésére rendelt szervek erőforrásai nem elegendőek, 

illetve, ha a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt 

indokolttá teszi. A polgári védelmi szervezetek mozgósítása történhet egyidejűleg, illetve 

részenként. A mozgósításra tervezett polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek 

létszámát az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv javaslatának figyelembe vételével 

a mozgósítást elrendelő személy határozza meg. 

 

Elrendelésre jogosultak: 

 

 a belügyminiszter, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: 

BM OKF) főigazgatója kezdeményezése alapján, a Kormány egyidejű tájékoztatása 

mellett; 

 a megyei védelmi bizottság elnöke a belügyminiszter intézkedése alapján - vagy 

halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával -, amelyről a BM OKF 

főigazgatóját egyidejűleg tájékoztatja; 

 a polgármester a megyei védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján, vagy 

halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával. 

 

c) A polgári védelmi szervezetek készenléti ideje 

 

Gyors reagálású 12 órán belül 

Rövid reagálású 24 órán belül 

 

 

A gyors reagálású szervezetek elsősorban az irányítást végző szervek, szervezetek, valamint 

a katasztrófák elhárításában való részvétel érdekében megalakított azonnal alkalmazható 

polgári védelmi szervezetek. 

 

A rövid reagálású szervezetek elsősorban azok a teljes állománnyal megalakított részlegek, 

rajok, csoportok, amelyek a gyors reagálású szervezeteken kívül a katasztrófavédelmi 

feladatok végzésébe rövid előkészítés után bevonhatók.  

 

 

d) A polgári védelmi szervezetek mozgósítási fokozatai 

 

ALAPÁLLAPOT 

Az Alapállapot célja létrehozni, biztosítani mindazon feltételeket, amelyek lehetővé teszik a 

gyors és rövid reagálású polgári védelmi szervezetek riasztását, megalakítását, katasztrófák 

kezelésében való részvételét, valamint magasabb készenléti fokozat feladatainak normaidőn 

belüli végrehajtását. 

 

Az Alapállapot során végrehajtandó feladatok:  

 polgári védelmi szervezetek felkészítése, rendszeres továbbképzése; 



 - 12 - 

 polgári védelmi szervezetek működését szabályozó okmányok kidolgozása; 

 polgári védelmi szervezetek állományának gyakoroltatása, ellenőrzése; 

 riasztó-értesítő szolgálat okmányrendszerének kidolgozása; 

 anyagi-technikai eszközök, objektumok meghatározása, lebiztosítása; 

 raktárkészletek felhasználhatóságának biztosítása; 

 polgári védelmi szervezetek működés-megalakítási helyeinek kijelölése, lebiztosítása; 

 működés-megalakítási helyeken technikai eszközök fogadásának megteremtése; 

 polgári védelmi szervezetek személyi állomány adatainak naprakészen tartása; 

 polgári védelmi szervezetek alkalmazhatóságának fenntartása; 

 polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatok kiadásának előkészítése; 

 megalakított szervezetek parancsnoki állományának felkészítése; 

 speciális eszközök kezelőinek felkészítése. 

 

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉSZENLÉT 

 

A megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan állapota, amikor az előrejelzések 

szerint katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet kialakulása várható, az erők igénybevételére 

lehet számítani, vagy a már bekövetkezett katasztrófa hatásai elleni védekezés során sor 

kerülhet erők igénybevételére. 

 

A katasztrófavédelmi készenlét során végrehajtandó feladatok: 

 meglévő tervek, tervrendszerek soron kívüli pontosítása; 

 körletek, helyhez kötött polgári védelmi célú létesítmények szemrevételezése; 

 körletek, polgári védelmi célú létesítmények használatra való előkészítése; 

 riasztó-értesítő ügyeleti szolgálatok bevezetése; 

 meghatározott híradó-informatikai rendszerek aktivizálása; 

 katasztrófariasztás elrendelésének vétele, illetve továbbításának megszervezése; 

 polgári védelmi szervezetek megalakítása; 

 polgári védelmi szervezetek személyi, anyagi-technikai feltételeinek megteremtése; 

 egyéni védőeszközök, felszerelések tervek szerinti kiadása, hiányok pótlása; 

 rövid reagálású polgári védelmi szervezetek készenlétének elérése; 

 parancsnoki állomány gyorsított ütemű felkészítése; 

 polgári védelmi szervezetek felszerelése, eligazítása, gyorsított ütemű felkészítése; 

 speciális eszközök kezelőinek gyorsított ütemű felkészítése; 

 lakosság riasztására szolgáló eszközök üzempróbájának végrehajtása; 

 lakosság riasztására szolgáló eszközöknél jelentkező problémák elhárítása. 

 

KATASZTRÓFAVESZÉLY KÉSZENLÉT 

A katasztrófaveszély készenléti fokozat a reagálási idő további rövidítése érdekében kerül 

bevezetésre a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve akkor, ha azt a lakosság, valamint a 

létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi. 
 

A katasztrófaveszély készenléti fokozat feladatai: 

 készenlétbe helyezettek berendelése szolgálati, illetve szolgálatteljesítési helyükre; 

 anyagok, eszközök átvétele, málházás végrehajtása, a besorolás megszervezése; 

 állomány tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható feladatokról; 

 készenlét jelentése. 
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TELJES BEVETÉSI KÉSZENLÉT 

 

A teljes bevetési készenlét a polgári védelmi szervezetek legmagasabb készenléti fokozata, 

amely akkor kerül elrendelésre, amikor indokolt a legrövidebb reakcióidő biztosítása.  

 

A teljes bevetési készenlét a megalakításra került polgári védelmi szervezetek olyan 

állapota, amikor a kijelölt megalakítási, gyülekezési helyeiken készen állnak az 

alkalmazásra. 
 

A készenlét során végrehajtandó feladatok: 

 alkalmazási időszakra kidolgozott tervek aktivizálása; 

 előkészített intézkedések végrehajtása; 

 vezetés és együttműködés folyamatos biztosítása; 

 polgári védelmi szervezetek gyülekezési körleteinek elfoglalása, berendezése; 

 vezetési-irányítási helyszínek teljes személyi és anyagi feltöltése; 

 vezetési-irányítási helyszínek működőképességének folyamatos fenntartása; 

 mozgósított állomány munka- és balesetvédelmi oktatásban való részesítése; 

 mozgósított állomány részére gyorsított ütemű felkészítés megtartása; 

 polgári védelmi célú létesítmények berendezése, igénybevételre történő előkészítésük. 

Amennyiben a teljes bevetési készenlét elrendelését nem előzte meg az alacsonyabb 

készenléti fokozatok bevezetése, úgy végre kell hajtani az alacsonyabb készenlét során 

meghatározott feladatokat is. A polgári védelmi szervezetek magasabb mozgósítási 

készenléti fokozatból alacsonyabb mozgósítási készenlétbe történő helyezésére a 

készenlétbe helyezést elrendelő személy jogosult. 

 

e) A magasabb mozgósítási készenlét időnormái 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

 

a) Szervezet neve: Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség) Kazincbarcika 

 

b) Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Csóra György 06-30-229-6479; 

csora.gyorgy@freemail.hu 

 

PV szervezet 

készenléti idő 

szerint 

Magasabb mozgósítási készenlét (óra) 
A készenlét 

(működési készség) 

elérésének helye 

katasztrófa-

védelmi 

készenlét 

katasztrófa 

veszély 

készenlét 

teljes 

bevetési 

készenlét 

G 

Y 

O 

R 

S 

12 órán belül + 8 + 10 + 12 
Polgármesteri 

Hivatal 

R 

Ö 

V 

I 

D 

24 órán belül + 16 + 20 + 24 
Polgármesteri 

Hivatal 

mailto:csora.gyorgy@freemail.hu
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c) Szervezet erő-eszköz kapacitása:  

- 50 fő (tagság) 

- Azonnal mozgósítható: 20-25 fő (Nagy Vilmosné által) 

- 1 db Mitsubishi terepjáró, teherbírás: 600-700 kg 

- 2 db 1 személyes motorkerékpár 

- 4 db 1 személyes kerékpár 

 

d) Szervezet katasztrófaveszély, veszélyhelyzet során vállalt feladatai: 

forgalomirányítás, hátrahagyott anyagi javak őrzésvédelme 

 

e) Szervezet alkalmazásának rendje:  

- Csóra György vezető értesítése 

o Ezek után Nagy Vilmosné értesítése, aki a 25 főt értesíti 

 

 

       2.3               HELYI IRÁNYÍTÁS, VEZETÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE 

 

a) Irányító: Polgármester 

Név: Szitka Péter 

Elérhetőség: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.; (48) 514-700 

b) HVB Elnök 

Név: Szaniszló János 

Elérhetőség: 48/512-010, 30/280-4814 

c) HVB Elnök-helyettes 

Név: Kelemen Béla tű. alezredes 

Elérhetőség:48/510-330, 20/2557202 

d) Katasztrófavédelmi megbízott 

Név: Marton Viktória tű.zászlós 

Elérhetőség: 48/510-330, 20/225-2233 

 

e) Polgármester katasztrófavédelmi feladatai: 

 

2011. évi CXXVIII. törvény 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

 

15. § (1) A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén irányítja és 

szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. E feladatok végrehajtására – a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szerve egyetértésével – közfoglalkoztatási támogatást igényelhet az 

erre a célra létrehozott költségvetési előirányzat terhére, a külön jogszabályban meghatározottak 

szerint. 

(2) A polgármester a felkészülés keretében: 

a) felelős a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítéséért, valamint a helyi 

lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért, 

b) irányítja a védekezésre való felkészítést, 

c) gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit 

jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, 

d) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi 

polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be, 

e) felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet 

megalakításáért, 

f) gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére a 

katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról, 
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g) a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló 

települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek 

biztosítását, 

h) biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott 

technikai berendezések működtetését, 

i) részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett 

felkészítéseken, 

j) kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban közreműködő közbiztonsági 

referenst. 

16. § A polgármester a településen a védekezés során: 

a) a 46. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai 

iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, 

b) halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez 

szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét, 

c) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal 

polgári védelmi szolgálatra kötelezi, 

d) szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és 

visszatelepítését, 

e) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi 

javakkal történő ellátását, 

f) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő 

esetben annak utólagos tájékoztatásával – elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek 

alkalmazását, 

g) együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a 

katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában. 

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

 

12. § A polgármester: 

a) gondoskodik a település katasztrófavédelmi besorolásának elkészítéséről, 

b) a települési veszélyelhárítási tervet jóváhagyásra felterjeszti a helyi védelmi bizottság elnökének, 

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének bevonásával legalább 3 évente ellenőrzi és 

értékeli a települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészültségét, és erről tájékoztatja a 

helyi védelmi bizottság elnökét, 

d) gondoskodik a védekezésben részt vevő erők váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról, 

e) hatósági határozattal dönt a katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatások 

kijelöléséről, igénybevételéről, 

f) személyes adatnak nem minősülő adatokat szolgáltat a helyi védelmi bizottság, valamint a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv helyi szerve részére, 

g) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével és a védelmi bizottság irányításával 

illetékességi területén végzi a katasztrófa által okozott károk felmérését, 

h) irányítja a részére meghatározott helyreállítási feladatok végrehajtását, 

i) szervezi és irányítja a helyi erők által végzett helyreállítási tevékenységet, 

j) közreműködik a humanitárius segélyek elosztásában. 

 

f) Irányítás rendje 
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A katasztrófák elleni védekezés során az érintett polgármester illetékességi területén a 2011. évi 

CXXVIII. törvény 16. §-ban és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. §-ban meghatározottak szerint 

irányítja és szervezi a védekezés feladatait. 

 

g) Helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányításának átvétele veszélyhelyzetben 

 

Veszélyhelyzetben az érintett településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a 

polgármestertől a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy veszi át.  

 

       2.4     A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A JELENTÉSEK RENDJE 

 

a)    Kapcsolattartás és a jelentések rendje 

 

A polgármester a helyi védelmi bizottság elnökével a helyi védelmi bizottság operatív 

munkaszerv vezetője útján és az illetékes hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnokával 

a katasztrófavédelmi megbízott útján az általuk meghatározott rend szerint tart kapcsolatot, 

illetve tesz részükre jelentést. 

 

b) Védekezésben érintettek kapcsolattartási elérhetőségei 

 

Szervezet neve Elérhetősége 

(e-mail, telefon) 

Vezető neve Elérhetősége 

(e-mail, telefon) 
ÉM-VIZIG miskolci.szakaszmernokseg

@em-vizig.hu, 46/516-600 

Szatmári Lajos  szatmari.lajos@em-vizig.hu, 46/516-

641, 30/552-3746 

Magyar Közút 

Nonprofit Kft. 

info@borsod.kozut.hu, 

Putnok: 48/430-028 

Kovács Ferenc 48/430-028, 30/4457022 

Magyar Közút 

Nonprofit Kft. 

info@borsod.kozut.hu, 

Edelény: 48/48/341-833 

Sajtos Tibor 48/341-833, 30/445-7088 

Kazincbarcikai 

Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 

parancsnok.kbarcika@katve

d.gov.hu, 48/510-330 

Begov Zoltán 

tű. százados, 

parancsnok 

parancsnok.kbarcika@katved.gov.hu

, 48/510-330 

Járási 

Népegészségügyi 

Intézet 

titkarsag.kbarcika@emr.ants

z.hu, 48/512-049 

Dr. Király 

Mária járási 

tiszti főorvos 

48/512-048 

 

3.  A LAKOSSÁG VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK 

 

3.1   RIASZTÁS, FIGYELMEZTETÉS, VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁS RENDJE  

 

A lakosságot érintő veszélyhelyzetben a veszélyeztető hatások megelőzése, illetve 

csökkentése érdekében jelezni kell az esemény bekövetkezését, annak elmúlását, valamint 

haladéktalanul tájékoztatni kell a lakosságot a betartandó magatartási szabályokról, a 

tervezett intézkedésekről, azok végrehajtásáról, a veszélyhelyzeti eseményről.  

 

3.1.1.  A LAKOSSÁG RIASZTÁSÁNAK ÉS VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁSÁNAK 

MÓDJAI, ESZKÖZEI 

 

 közérdekű közlemény közzétételével, a közszolgálati műsorszolgáltatók útján, a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően, 

 a lakossági riasztó rendszer eszközeivel, 

mailto:miskolci.szakaszmernokseg@em-vizig.hu
mailto:miskolci.szakaszmernokseg@em-vizig.hu
mailto:Szatmari.lajos@em-vizig.hu
mailto:info@borsod.kozut.hu
mailto:info@borsod.kozut.hu
mailto:Parancsnok.kbarcika@katved.gov.hu
mailto:Parancsnok.kbarcika@katved.gov.hu
mailto:parancsnok.kbarcika@katved.gov.hu
mailto:parancsnok.kbarcika@katved.gov.hu
mailto:titkarsag.kbarcika@emr.antsz.hu
mailto:titkarsag.kbarcika@emr.antsz.hu
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 a technikai feltételek megléte esetén telekommunikációs szolgáltatások igénybevételével, 

rövid szöveges üzenettel (SMS), elektronikus levéllel (e-mail), rádió adatrendszeren (RDS), 

interneten, 

 a helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok),  

 a riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás közzétételére alkalmas, helyben rendelkezésre álló 

egyéb eszközökkel (pl. élőbeszéd sugárzására alkalmas eszköz), 

 

 

3.1.2    A KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZZÉTÉTELE 

 

 jogi háttér: a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 35. §-ban meghatározottak szerint „A Kat. 

törvény  20. §-ában és 42. §-ában meghatározott bejelentések értékelése után és 

katasztrófaveszély esetében a felkészülés során, valamint veszélyhelyzet esetében, az emberi 

élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak mentése érdekében a rendelkezésre álló 

riasztó-, illetve tájékoztatórendszertől függően 

▪ szöveges közléssel, illetve 

▪ a jogszabály 3. mellékletben meghatározott szirénajelekkel jelezni kell az esemény 

valószínű bekövetkezését vagy annak elmúlását (a továbbiakban együtt: 

katasztrófariasztás), illetve haladéktalanul közölni kell a lakossággal a követendő 

magatartási szabályokat.” 

 

 médiaszolgáltatók (név, elérhetőség), 

 

Közlemény típusai: 

a) azonnali; 

b) 2 órán belüli. 

 

A szöveges közlés tartalmazza különösen: 

a) bekövetkezett esemény pontos helyét és idejét; 

b) esemény várható hatásait; 

c) okozott hatás kiterjedését; 

d) hatás várható időtartamát; 

e) követendő magatartási szabályokat; 

f) további tájékoztatási lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.3    A LAKOSSÁG RIASZTÁSA A RIASZTÓ RENDSZER ESZKÖZEIVEL 

a) rendelkezésre álló riasztó eszközök 

  Hangkeltő eszköz Vezérlő szekrény Vezérlési mód 
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tóság      

% 
összesítő 
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azonosító 

és gyári 
szám 
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Vasút út 13.       x     x                         x       x x                 x x         1942   

Mikszáth.út.17.       x     x                             x   x x                 x x         1942   

Attila u.4.       x   x                               x   x x                 x x         1980   

Bartók-Szegfű 

sarok       x   x                               x   x x                 x x         1980   

Szabó Ervin.u.8.       x         x                       x     x x                 x x         1968   

Herbolya,Újtelep27.       x   x                             x     x x                 x x         1977   

Völgy út.5.       x   x                             x     x x                 x x         1973   

Széchenyi út 116.       x   x                             x   x   x               x   x         1973   

Budai N.A.u.       x   x                             x   x   x               x   x         1975   

Mátyás kir.u.18.       x   x                             x     x x                 x x         1975   

Illyés Gy.u.1. x         x                             x     x x                 x x         1977   

Május.1.u. 56.                       x           x   x     x       x           x   x   x     1999 58039 

Csokonai u.16.                         x         x   x     x       x           x   x   x     1999 58038 

Egressy.u.1.                       x           x   x     x       x           x   x   x     2001 3012 

Tornacsarnok                       x           x   x       x     x             x x   x     2001 3010 

Herbolyai u.9.                         x         x   x       x     x             x x   x     2001 58048 

Mátyás kir.u.34.                       x           x   x       x     x             x x   x     2001 3011 

Irinyi u.1.                       x           x   x       x     x             x x   x     2001 3009 

Építők útja 21.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Egressy út.4.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Herbolyai út 9.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Iskola út.7.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Irinyi út 1.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Széchenyi út 92.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Gorkíj és Kacsó P 

u. kereszteződés                       x             x   x   x                 x x             2007 MoLaRi 

Egressy B.út 58.                       x             x x     x                 x   x           2007 

MoLaRi 

(leszerelve) 

Mátyás király út. 

69.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 
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b) rendelkezésre álló riasztó eszközök térképi megjelenítése 

 

 

 

NINCS VÉGE 

 

 

 

(térkép) 

 

 



 

 

c) riasztó eszközök alkalmazásának rendje;  

 A lakossági katasztrófa-riasztásnak rendkívül fontos eszköze a településen telepített 

lakossági riasztó végpontok. Azon a településen, ahol a központi vezérlőrendszer nincs 

biztosítva a telepített lakossági riasztó végpontok működtetésének és 

megszólaltatásának biztosítása érdekében, riasztó őrsöket (2 fő) kell szervezni és 

működtetni. 

 

d) katasztrófariasztás elrendelésének módja; 

 település veszélyeztetettsége esetén a polgármester – a megyei, fővárosi védelmi 

bizottság elnöke utólagos tájékoztatásával – a katasztrófavédelmi kirendeltség 

útján, 

 a gazdálkodó szerv területén a gazdálkodó szerv vezetője, a polgármester és a 

katasztrófavédelmi kirendeltség egyidejű tájékoztatásával. 

 

e) Katasztrófariasztás jelzései 

 

A jelzés megnevezése: KATASZTRÓFARIADÓ 

A jelzés leírása: 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú (133 Hz és 400 Hz közötti) 

folyamatos szirénahang 

 

 
 

 

 

A jelzés megnevezése: RIADÓ ELMÚLT 

A jelzés leírása: A riadó elmúlt jelzés: kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó 

egyenletes hangmagasságú (400 Hz) szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel. 

 
 

 

3.2   A KITELEPÍTÉS, KIMENEKÍTÉS, BEFOGADÁS, VISSZATELEPÍTÉS RENDJE  

 

A veszélyelhárítási terv mellékletét kitelepítési-befogadási terv képezi, amely különösen 

tartalmazza: 

a) kitelepítésre tervezett településeket (lakosság száma) veszélyeztetettségként; 
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b) befogadásra tervezett intézményeket (név, cím, kapacitás, kapcsolattartó); 

c) kitelepítés végrehajtási feladataihoz tervezett erőket-eszközöket. 

 

A veszélyeztetett területen élő lakosság távolsági védelme átmeneti jelleggel 

kimenekítéssel, illetve kitelepítéssel biztosítható. A lakosság védelme azon esetekben 

valósul meg kitelepítéssel, amikor a helyszíni védelem nem alkalmazható, és a veszélyeztető 

esemény előre jelezhető, a kitelepítés tervezhető.  

 

Azokban az esetekben, amikor a tervszerű kitelepítéshez a veszély bekövetkezése időben 

előre nem jelezhető, vagy a kitelepítésre más okból nincs elegendő idő, a lakosság kivonása 

a veszélyeztető esemény hatása miatt kimenekítéssel valósul meg.  

A kitelepített, illetve kimenekített lakosság elhelyezése a veszélyeztetett terület határán 

kívül eső, arra kijelölt befogadó helyeken történik. A veszélyeztető esemény által sújtott 

vagy azzal fenyegetett területről kitelepített, illetve kimenekített személyek, anyagi javak és 

eszközök a veszély elmúltával visszatelepítésre kerülnek. 

A kitelepítés a veszélyeztetett területről járművel vagy gyalogosan hajtható végre. A saját 

közlekedési eszközzel távozó lakosokat elindulásuk előtt a kijelölt helyen veszik 

nyilvántartásba, ahol tájékoztatást kapnak a kitelepítési útvonalakról, amelyeken a 

közlekedés engedélyezett.  

A lakosság nyilvántartásba vétele kijelölt gyülekezési helyeken történik a polgármester 

koordinálásával. A kitelepítés/befogadás szakterületi feladatainak végrehajtása érdekében 

az állampolgároktól szükséges a következő adatok rögzítése: név, állandó lakcím, személyi 

azonosítást biztosító fényképes okmány száma (személy azonosító igazolvány, jogosítvány, 

útlevél), mobil telefonszám, befogadás helye (önkormányzati, rokonok, egyéb 

megjelöléssel). A gyülekezési helyekről szervezett formában indulnak a befogadó helyekre. 

A gyalogos kivonásra akkor kerül sor, ha a veszélyeztető esemény hatásának bekövetkezése 

előtt szállító járművek beérkezése nem biztosítható, illetve, ha a befogadóhely korábban 

vagy könnyebben megközelíthető. 

 

A kitelepítés és befogadás elrendelése 

 

Veszélyhelyzetben, a kormány felhatalmazása alapján, illetékességi területére vonatkozóan 

 

a) a polgármester, 

b) a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által kijelölt személy, 

aki veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását 

a polgármestertől átvette, 

c) a megyei védelmi bizottság elnöke. 

 

 

 

 

Halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan 

 

a) a polgármester;  

b) a megyei védelmi bizottság elnöke; 

c) BM OKF főigazgatója; 

d) belügyminiszter. 

 

A veszélyeztetettség megszűnése után a visszatelepülés feltételei 

 

a) a közegészségügyi helyzet normalizálása, járványveszély megszüntetése; 
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b) a lakosság tájékoztatása a szükséges magatartási és higiéniás rendszabályokról; 

c) a közművek, közműszolgáltatások helyreállítása; 

d) a minimális lakhatási feltételek biztosítása; 

e) a lakosság alapellátásának biztosítása; 

f) az ideiglenesen fedél nélkül maradtak elhelyezésének, ellátásának biztosítása; 

g) az életveszélyes épületek bontásának végrehajtása; 

h) közintézmények működési feltételeinek biztosítása; 

i) az iskolai oktatás újraindítása;  

j) a károk felmérése. 

 

A visszatelepítés elrendelése 

 

A visszatelepítés elrendelésére jogosult 

 

a) a belügyminiszter; 

b) a BM OKF főigazgatója; 

c) a megyei védelmi bizottság elnöke. 

 

3.3   KÁRTERÜLETRE VALÓ BELÉPÉS RENDJE, HÁTRAHAGYOTT ANYAGI JAVAK 

VÉDELME 

 

a) kárterület meghatározásának módja, 

b) kárterületre történő be- és kiléptetés, 

c) ellenőrző-áteresztő-átengedő pontok meghatározása, 

d) személyi-technikai mentesítés, 

e) hátrahagyott anyagi javak védelme.  

 

 

A köz- és vagyonbiztonság érdekében egyes kárterületekre a 234/2011. (XI. 10.) Korm. 

rendelet 84 §-a alapján a kijelölt helyszíni műveletirányító korlátozhatja a területre történő 

belépést, tartózkodást és kilépést. A kárterületre történő be és kiléptetést a Rendőrség végzi. 

 

A lezárt kárterületre az alábbi személyek léphetnek be: 

 

a) mentésben és a következmények elhárításában közreműködők, 

b) lakosság alapvető ellátása érdekében a területen munkát végzők, 

c) hátrahagyott ingatlannal, illetve anyagi javakkal rendelkező személyek, 

d) BM OKF főigazgatójának engedélyével rendelkezők. 

 

A lezárt területen történő be- és kilépés az engedélyezett személyek számára kizárólag a 

helyi műveletirányító engedélyével, az ellenőrző-átengedő ponton történő nyilvántartás 

elvégzése után lehetséges. A lezárt kárterületen tartózkodók a kárterületről történő 

kilépéskor (szükség esetén) az átengedő ponton kötelesek a személyi, valamint technikai 

mentesítést végrehajtani. 

 

3.4 AZ ELZÁRKÓZÁS RENDJE 

 

A lakosság védelmének egyik alapvető módszere a helyi védelem keretében bevezetésre 

kerülő elzárkózás a veszélyeztető hatás elleni védelemre alkalmas, illetve alkalmassá tett 

helyen.  
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Az elzárkózás elrendelésekor az érintett lakosságnak a saját otthona vagy az elzárkózásra 

alkalmas egyéb helyiség nyújt védelmet. Az elzárkózás szabályairól a lakosságot a település 

polgármestere tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség közreműködésével.  

 

Az elzárkózásra olyan helyiség alkalmas, mely az építményben lehetőleg középen 

helyezkedik el, a lehető legkevesebb nyílászáróval rendelkezik és a szennyezett környezettől 

a leginkább elszigetelhető. A veszélyeztető anyag jellegétől függően alkalmas a jól 

izolálható alagsor, pince, emeleti építmény vagy védelmi célú építmény. 

 

Az elzárkózás alkalmával gondoskodni kell: 

 

a) nyílászárók zárásáról, szükség szerinti utólagos tömítéséről, 

b) szellőző vagy klíma berendezések kikapcsolásáról, 

c) országos, rádió, televízió, hangosbemondó közleményeinek figyelemmel kíséréséről, 

d) védőeszköz előkészítéséről, alkalmazásáról, 

e) háziállatok elzárásáról, 

f) háziállatok takarmánykészletének védelméről. 

 

Az elzárkózás során fel kell készülni a kimenekítésre, illetve kitelepítésre. Járvány esetében 

a továbbterjedés megakadályozása érdekében helyben tartás, karantén intézkedések 

bevezetése válhat szükségessé. 

 

3.5             A MENTESÍTÉS, FERTŐTLENÍTÉS RENDJE 

 

RADIOLÓGIAI-, BIOLÓGIAI-, VEGYI MENTESÍTÉS 

 

A radiológiai, biológiai, vegyi szennyezések megszüntetése, azok károsító hatásainak 

csökkentése érdekében végrehajtandó mindazon tevékenységek, eljárások, amelyek a 

veszélyforrásokból származó anyagok lehető legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, 

vagy azok maradó hatásainak lehető legjobb hatásfokkal történő megszüntetésére 

irányulnak.  

 

A mentesítés a sugárzó, vegyi, biológiai anyagok eltávolítása a személyekről, terepről, 

technikai eszközökről és anyagokról.  

 

A mentesítés a szennyeződés fajtája szerint lehet sugármentesítés, vegyi, mentesítés vagy 

fertőtlenítés. 

 

MENTESÍTÉS SZINTJEI  

 

a) azonnali mentesítés; 

(egyén hajtja végre a sérültek megmentése érdekében) 

b) részleges mentesítés; 

(egyén vagy alegység végez az alapvető felszerelés egyes részein) 

c) teljes mentesítés. 

(Radiológiai Biológiai Vegyi védelmi egység végzi) 

 

A mentesítés mobil és helyhez kötött mentesítő állomásokon kerül végrehajtásra.  

 

A kárhelyszínen elsősorban a kárelhárítást végző személyeket, azok felszereléseit, 

eszközeit, járműveit, illetőleg az elszennyeződött területet, utakat, épületeket, 

berendezéseket kell mentesíteni. 
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A személyek és eszközeik mentesítéséhez - a szennyezett terület határán, tiszta területen - 

ki kell jelölni mentesítő helyet. A mentesítő helyen a mentesítést végrehajtó állomány egyéni 

(bőr és légzés) védőfelszerelésben végzi a tevékenységet. Gondoskodni kell a mentesítő 

oldat biztosításáról, illetőleg a felhasznált oldat összegyűjtéséről. A mentesítendő személyek 

és eszközök mozgása szigorúan egyirányú lehet: a szennyezett térfélről a tiszta térfél felé. 

 

A szennyeződés esetén végre kell hajtani a terep, az út, az épületek felületeinek a 

mentesítését. A feladat végrehajtásának hatásosságát ellenőrizni kell. A mentesítési 

feladatok tömeges jelentkezése esetén, mentesítésre fel lehet használni a mezőgazdaságban 

használatos növényvédelmi kézi és gépi eszközöket is. Az elhasznált mentesítő oldatot 

minden esetben veszélyes hulladékként kell kezelni az arra vonatkozó környezetvédelmi 

normák szerint. Gondoskodni kell a szennyező anyagok teljes körű megsemmisítéséről, és 

a felhasznált oldatoknak olyan módon történő kezeléséről, hogy az a környezetnek a 

legkisebb terhelését jelentse. 

 

 

VEGYI-, SUGÁRMENTESÍTÉSHEZ ALKALMAZHATÓ LÉTESÍTMÉNYEK 

 

 
Létesítmény 

Kapacitás 

A M T 

Személy mentesítés 6 db 0 fő/óra 0 fő/óra 642 fő/óra 

Anyag mentesítés 0 db 0 kg/óra 0 kg/óra 0 kg/óra 

Gépjármű mentesítés 5 db 0 db/óra 0 db/óra 22 db/óra 

 

„A” típusú: azonnal (12 órán belül), átalakítás nélkül; 

„M” típusú: legfeljebb 48 órán belül, átalakítások, módosítások elvégzését követően; 

„T” típus: előző két típusba nem tartozó létesítmény, külön intézkedésre. 

 

3.6 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, SÉRÜLTSZÁLLÍTÁS RENDJE 

 

A köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei katasztrófaveszély, 

veszélyhelyzet esetén közreműködnek: 

 

a) a sérült személyek felkutatásában, 

b) az elsősegélynyújtásban, 

c) a sérültek gyűjtőhelyre szállításában, 

d) a gyűjtőhelyről a sérültek kórházba történő szállításában. 

 

 

3.7 HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL KAPCSOLATOS HALASZTHATATLAN 

INTÉZKEDÉSEK 

 

Nagy kiterjedésű civilizációs vagy pusztító erejű katasztrófát (katasztrófaveszély, 

veszélyhelyzet) követően az alábbi feladatok végrehajtására kell intézkedni, amelyben a 

köteles polgári védelmi szervezetek egészségügyi egységei közreműködnek: 

 

a) a rendőrség értesítésében, 

b) a kapcsolatfelvételben az egészségügyi intézményekkel, a népegészségügyi hatósággal, 

az önkormányzatokkal, temetkezési vállalatokkal, 
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c) a mentesítésben, fertőtlenítésben, a járványügyi rendszabályok elrendelésében, 

betartatásában. 

  

 A feladat jellegénél fogva szükségszerű megfelelő szakemberek bevonása:  

 

 önkormányzati tisztviselők (anyakönyvvezető, népesség-nyilvántartó, 

jegyzőkönyvvezető) 

 egészségügyi szakemberek (orvos, védőnő) 

 népegészségügyi szakigazgatási szerv 

 állategészségügyi szakemberek 

 egyházi személyek (lelkész) 

  

 

4.  A KÁRELHÁRÍTÁS ÉS HELYREÁLLÍTÁS FELADATAI 

 

A kárfelmérés, kárelhárítás és a helyreállítás megszervezését a káresemény bekövetkezését 

követően meg kell kezdeni. 

 

A KÁRELHÁRÍTÁS MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI 

 

a) műszaki felderítés, megközelítési útvonalak megállapítása, 

b) tűzoltás, veszélyeztetettek kimentése, 

c) mentőerők által használt utak-átjárók megnyitása, biztosítása, ideiglenes létesítése, 

d) beomlott pincék, egyéb helyiségek, életvédelmi építmények, felnyitása, feltárása, 

e)  sérültek felkutatása, kimentésük,  

f) árvizeknél, áradásoknál vízi mentési feladatok, 

g) szükség esetén karantén létrehozása, kárterület kijelölése, lezárása, 

h) közművekhez kapcsolódó azonnali munkák elvégzése, 

i) omlásveszélyes szerkezetek felülvizsgálata, megtámasztás, leomlasztás, bontás. 

 

A KÁRELHÁRÍTÁS NEM MŰSZAKI JELLEGŰ FELADATAI 

 

A kitelepített, kimenekített lakossággal összefüggő feladatok: 

a) veszélyeztetett lakosság kimenekítése, kitelepítése, befogadó helyre történő szállítása, 

b) kárterületről kimenekítettek egészségügyi ellátása, 

c) kárterületről kimenekített, kitelepített lakosság befogadó helyen történő ellátása, 

d) személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése. 

 

A mentőerőkkel összefüggő feladatok: 

a) mentőerők ellátása (élelmezés, egészségügyi ellátás, váltás, pihentetés), 

b) személyi, technikai eszközök fertőtlenítése, mentesítése. 

 

Egyéb feladatok:  

a) anyagi javak őrzés-védelme, 

b) állati eredetű elhullás-mentesítése (állattetemek elszállítása, fertőtlenítés), 

c) járványügyi intézkedések bevezetése, fenntartása, 

d) halottak azonosítása, nyilvántartásba vétele, 

e) víztisztítás-, vízellátás megszervezése, ideiglenes vízhálózat kiépítés, 

f) kárterületre való belépés szabályozása. 
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A HELYREÁLLÍTÁS IDŐSZAK FELADATAI 

 

a) azonnali (halaszthatatlan) helyreállítási feladatok, 

b) ideiglenes helyreállítási feladatok, 

c) teljes helyreállítási feladatok. 

 

Az ideiglenes helyreállítás az élet feltételeit biztosító alapellátás, valamint a közszolgáltatás 

normalizálása, illetve a mentésben résztvevők feladatainak ellátásához, mozgásához 

szükséges feltételek biztosítása. 

 

Ideiglenes helyreállítás feladatai: 

a) kárfelmérési feladatok megszervezése, végrehajtása, 

b) ideiglenes helyreállítási munkák tervezése, 

c) szakemberek, gépek, anyagok, szállító eszközök biztosítása, 

d) közművek és energiaellátás helyreállítása, 

e) közlekedés és a szállítás biztosítása, 

f) közintézmények működési feltételeinek biztosítása. 

 

A kárfelszámolás, a helyreállítás és újjáépítés irányításáért a polgármester a felelős. 

 

5. LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS RENDJE 

 

A védekezési tevékenység logisztikai feladatai a végrehajtás tárgyi feltételeinek 

biztosítására irányulnak.  

Ezek közé tartozik: 

a) egyéni védőeszközök biztosítása; 

b) munkaeszközök (kéziszerszámok) biztosítása; 

c) védekezési anyagok, technikai eszközök (munkagépek) biztosítása; 

d) védekezéshez kapcsolódó teherszállító-eszközök, teherszállítási kapacitás biztosítása; 

e) védekezésben használt eszközök működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag-ellátás. 

   

A beavatkozó erők működésének, ellátásának logisztikai feladatai: 

a) egyéni védőeszközök biztosítása; 

b) erők mozgatását szolgáló személyszállító eszközök biztosítása; 

c) védekezésben részt vevő erők elhelyezésének biztosítása; 

d) védekezésben részt vevő erők élelmezésének biztosítása; 

e) védekezésben részt vevő erők orvosi ellátásának, járvány-megelőzési feladatainak és 

gyógyszerellátásának biztosítása; 

f) védekezésben részt vevő erők higiéniás feltételeinek biztosítása; 

g) védekezésben részt vevő erők ruházati ellátásának, a mosatás feltételeinek biztosítása.  

 

5.1 VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG LOGISZTIKAI FELADATAINAK MEGSZERVEZÉSE 

 élelmezés-ellátás, 

 ruházati-ellátás, 

 híradó-, informatikai-ellátás, 

 gépjármű-technikai ellátás, 

 orvosi ellátás 

 speciális eszköz-, anyag- és készletellátás. 

 

A védekezési tevékenység logisztikai feladatainak biztosításáért a polgármester a felelős.  

A logisztikai feladatokat a települési polgári védelmi parancsnokság állományából kijelölt 

Molnár Péter (a logisztikai egység vezetője) szervezi és irányítja. Végzi a 
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katasztrófavédelmi induló készletek nyilvántartását, a hiányzó készletek beszerzését, a 

felhasznált anyagok, eszközök pótlását, a felmerült költségek elszámolását, gondoskodik a 

kiadások elszámolásának alapjául szolgáló nyilvántartások szabályos vezetéséről.  

 

A logisztikai feladatok végrehajtása a polgármester irányításával a települési polgári 

védelmi szervezet logisztikai egységének vagy a logisztikai megbízott feladata. 

 

A települési polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány munkaruházattal való 

ellátásának megszervezése a polgármester feladata. Az eszközök kiállítása önkormányzati 

készletből, soron kívüli beszerzésből, és szükség esetén a katasztrófavédelem készletéből 

történik.  

 

A védőeszközök átvétele, kiosztása, szükség esetén cseréje és visszavételezése a logisztikai 

egység/logisztikai megbízott feladata. 

 

Egyéb védekezésben résztvevő szervek, szervezetek állományának ellátása az érintett szerv, 

szervezet illetékes vezetőjének a feladata.  

 

 

6.   GAZDASÁGI-ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE 

 

A védekezési feladatokba bevont erők alkalmazási feltételeinek biztosítása érdekében 

előzetes lebiztosítások, keretszerződések, megállapodások állnak rendelkezésre.   

   

a) lebiztosított objektumok, eszközök, szolgáltatások; 

b) igénybevételük rendje. 

 

 

7.  ÉVES FELÜLVIZSGÁLATI LAP 

 

 

Fsz. Dátum Felülvizsgálat tárgya Aláírás 

1. 2014.02.12. Lapcsere: 6., 9., 10., 27., 39., 45., 53., 

54., 58. oldalak. 

 

2. 2015.03.06. Lapcsere: 3., 6., 9., 10., 16., 24., 27., 32., 

35., 39., 41., 43., 45., 60. oldalak. 
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II. SPECIÁLIS RÉSZELEMEK 

 

1.    Ár- és belvíz 

 

Árvíz: a rendkívüli csapadéktevékenység, valamint a hirtelen hóolvadás miatt medréből kilépő vízfolyás 

következtében vízzel nem borított földterület ideiglenes víz alá kerülése.  

 

Három nagy csoportja van, a jégtorlódásból adódó jeges árvíz, az egyszerre olvadó hótömegből 

keletkező tavaszi árvíz, valamint a tavaszi, vagy nyári esőzésekből keletkező zöldár.  

 

A katasztrófavédelmi besorolás alapján Kazincbarcika település árvíz által veszélyeztetett, ezért II. 

osztályba lett sorolva. 

 

ÁRVÍZ 

Fsz. Település I. osztály II. osztály III. osztály 

1. 
 

Kazincbarcika 

 Kb. 700 fő  

 

Belvíz: kedvezőtlen, rendkívüli csapadéktevékenység, valamint talajtelítettség és felszivárgás 

következtében vízzel nem borított földterület ideiglenes víz alá kerülése.  
 

Belvíz akkor keletkezik, ha a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek a kedvezőtlen meteorológiai, 

vízjárási tényezők hatására. Okozhatja hirtelen hóolvadás, kedvezőtlen csapadéktevékenység, magas 

talajvízállás. 
 

A katasztrófavédelmi besorolás alapján Kazincbarcika település belvíz által veszélyeztetett, ezért II. 

osztályba lett sorolva. 

 

 
BELVÍZ 

Fsz. Település I. osztály II. osztály III. osztály 

1. 
 

Kazincbarcika 

 Kb. 2000 fő  

 

Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén végrehajtásra kerülő főbb feladatok: 

MŰVELETI SORREND KATASZTRÓFAVESZÉLY ESETÉN 

1. esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele; 

2. kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az együttműködő szervekkel (Rendőrség, Tűzoltóság, 

Katasztrófavédelem, Polgárőrség, HVB); 

3. kialakult helyzet elemzése, értékelése; 

4. katasztrófaveszély megállapítása; 

5. települési parancsnokság/operatív munkaszerv aktivizálása ; 

5. lakosság tájékoztatása; 

6. megelőzéshez szükséges erők, eszközök meghatározása; 

7. résztvevő erők, eszközök kijelölése;  

8. a kijelölt erők riasztásának, készültségbe helyezésének kezdeményezése az MVB 

elnökénél; 

9. a kijelölt erők riasztása, készültségbe helyezése; 

10. a védekezés megszervezése; 

11. 

a védekezés logisztikai biztosítása; 

(lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök igénybevétele, egyéni védőeszközök 

biztosítása, anyag lelőhelyek aktivizálása) 
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12. a veszélyeztetett közművek szükség szerinti szakaszolása; 

13. az érintett lakosság kimenekítése, kitelepítése, sérültek ellátása; 

14. a kitelepített lakosság elhelyezésének biztosítása; 

15. a veszélyeztetett területen lévő állatállomány elszállítása; 

16. 
a veszélyeztetett területen lévő méregraktárak, illetve veszélyes anyagot előállító, tároló, 

felhasználó üzemek kiürítésének megszervezése; 

17. a kárterület lezárása,  

18. az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése, váltása; 

19. az eredeti helyzet visszaállítása. 

 

MŰVELETI SORREND VESZÉLYHELYZET ESETÉN 

1. az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele; 

2. kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás az együttműködő szervekkel; 

3. a kialakult helyzet elemzése, értékelése; 

4. települési parancsnokság/operatív munkaszerv aktivizálása/működtetése; 

5. a lakosság tájékoztatása; 

6. a veszélyhelyzet elhárításához szükséges erők, eszközök meghatározása; 

7. a védekezésben résztvevő erők, eszközök kijelölése;  

8. a kijelölt erők riasztásának, készültségbe helyezésének kezdeményezése az MVB 

elnökénél; 

9. a kijelölt erők riasztása, készültségbe helyezése; 

10. a védekezés megszervezése; 

11. 

a védekezés logisztikai biztosítása; 

(lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök igénybevétele, egyéni védőeszközök 

biztosítása, anyag lelőhelyek aktivizálása) 

12. a veszélyeztetett közművek szükség szerinti szakaszolása; 

13. az érintett lakosság kimenekítése, kitelepítése, sérültek ellátása; 

14. a kitelepített lakosság elhelyezésének biztosítása; 

15. a veszélyeztetett területen lévő állatállomány elszállítása; 

16. 
a veszélyeztetett területen lévő méregraktárak, illetve veszélyes anyagot előállító, tároló, 

felhasználó üzemek kiürítésének megszervezése; 

17. a kárterület lezárása,  

18. az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése, váltása; 

 veszélyhelyzet megszüntetésének kezdeményezése az MVB elnök útján; 

19. az eredeti helyzet visszaállítása. 

 

A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megerősítő 

erőinek árvízi védekezésbe történő bevonása, az erők logisztikai biztosítása a Járási Bevetésirányítási 

Terv alapján történik.   

 

Az árvízi védekezéshez szükséges erők járási bontását e terv adattára tartalmazza. 

 

1.1 A település árvízi veszélyeztetettsége: II. 

 

Az árvízi védekezéshez rendelkezésre álló erők 

1. települési polgári védelmi szervezet 300 Fő 

2. önkéntesek 100 Fő 

 közfoglalkoztatottak 200 Fő 

  Fő 

ÖSSZESEN 600 Fő 
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Az árvízi védekezéshez szükséges erő 

1.  800 Fő 

Az árvízi védekezéshez bevethető és átcsoportosítható erők 

1. Területi polgári védelmi szervezet  200 Fő 

   

ÖSSZESEN  1000 Fő 
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2. Nagy kiterjedésű  szabadtéri tüzek által okozott veszély 

 

A nagykiterjedésű szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyeztetettebb időszak, ilyenkor 

Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik tűz. A szabadtéri tűzesetek különféle okokból 

gyulladhatnak, legtöbbjük azonban emberi gondatlanságra vezethető vissza. 

 

A tűzbiztonság megteremtése és megfelelő szinten tartása össztársadalmi feladat, ezért a célok 

megvalósításához a tűzvédelem terén jelentkező feladatokat az állampolgárok, társszervek, gazdálkodó 

szervezetek, önkéntes szervezetek, létesítményi, hivatásos tűzoltóságok, továbbá az önkéntes tűzoltó 

egyesületek együttműködésével közösen kell végrehajtani.  

 

Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén végrehajtásra kerülő főbb feladatok: 

 

MŰVELETI SORREND TŰZVESZÉLY ESETÉN 

1. az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele; 

2. kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás az együttműködő szervekkel; 

3. a kialakult helyzet elemzése, értékelése; 

4. települési parancsnokság/operatív törzs aktivizálása/működtetése; 

5. a lakosság tájékoztatása; 

6. a veszélyhelyzet elhárításához szükséges erők, eszközök meghatározása; 

7. a védekezésben résztvevő erők, eszközök kijelölése;  

8. a kijelölt erők riasztásának, készültségbe helyezésének kezdeményezése a HVB 

elnökénél; 

9. a kijelölt erők riasztása, készültségbe helyezése; 

10. a védekezés megszervezése; 

11. 

a védekezés logisztikai biztosítása; 

(lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök igénybevétele, egyéni védőeszközök 

biztosítása, anyag lelőhelyek aktivizálása) 

12. a veszélyeztetett közművek szükség szerinti szakaszolása; 

13. az érintett lakosság kimenekítése, kitelepítése, sérültek ellátása; 

14. a kitelepített lakosság elhelyezésének biztosítása; 

15. a veszélyeztetett területen lévő állatállomány elszállítása; 

16. 
a veszélyeztetett területen lévő méregraktárak, illetve veszélyes anyagot előállító, tároló, 

felhasználó üzemek kiürítésének, védelmiének megszervezése; 

17. a kárterület lezárása,  

18. az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése, átcsoportosítása, 

váltásának kezdeményezése a HVB elnök útján; 

19. az eredeti helyzet visszaállítása. 

 

A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megerősítő 

erőinek védekezésbe történő bevonása, az erők logisztikai biztosítása a Járási Bevetésirányítási Terv 

alapján történik.   

A tűz elleni védekezéshez szükséges erők járási bontását a Terv adattár tartalmazza. 
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3.    Veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása, szállítása 

 

Kazincbarcika település a katasztrófavédelmi besorolás alapján az felső küszöbértékű veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzem(ek) által veszélyeztetett, ezért I. osztályba lett sorolva. 

 

FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ 

ÜZEMEK  

Fsz. Település I. osztály II. osztály III. osztály 

1. 

 

 

Kazincbarcika 

BorsodChem 

Zrt., és a 

telepén 

működő egyes 

vegyipari 

cégek. 

27892 fő 

  

 

 

Kazincbarcika település a katasztrófavédelmi besorolás alapján az alsó küszöbértékű veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzem(ek) által veszélyeztetett, ezért II. osztályba lett sorolva. 

 

 

ALSÓ KÜSZÖBÉRTÉKŰ VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ 

ÜZEMEK  

Fsz. Település I. osztály II. osztály III. osztály 

1. 

 

Kazincbarcika 

 BorsodChem 

Zrt. telepén 

működő egyes 

vegyipari 

cégek. 

27892 fő 

 

 

 

 

Kazincbarcika település a katasztrófavédelmi besorolás alapján a veszélyes áruk szállítási útvonala által 

veszélyeztetett, ezért III. osztályba lett sorolva. 

 

Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén végrehajtásra kerülő főbb feladatok: 

 

MŰVELETI SORREND 

1. a riasztási adatok vétele; 

2. kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az együttműködő szervekkel; 

3. a kialakult helyzet elemzése, értékelése; 

4. települési parancsnokság/operatív munkaszerv aktivizálása ; 

5. a lakosság tájékoztatása; 

6. a veszélyhelyzet elhárításához szükséges erők, eszközök meghatározása; 

7. a mentésben résztvevő erők, eszközök kijelölése;  

8. a kijelölt erők riasztása; 

9. a kijelölt eszközök átcsoportosítása; 

10. 
logisztikai biztosítás (lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök igénybevétele, 

egyéni védőeszközök biztosítása, anyag lelőhelyek aktivizálása); 

11. a mentés, mentesítés megszervezése, koordinálása; 



 - 33 - 

12. a vegyi felderítés megkezdése, a sérültek felkutatása, ellátása;  

13. a veszélyes anyag azonosítása; 

14. 
a meteorológiai adatok folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, a vegyi szennyezés 

terjedésének megállapítása; 

15. az érintett terület lezárása, biztonsági zóna kijelölése; 

16. a kritikus útszakaszok lezárása, forgalomkorlátozás; 

17. a holtakról való kegyeleti gondoskodás feladatainak megszervezése és irányítása; 

18. 
a környezeti károk felmérése, másodlagos hatások, szennyeződések felderítése, valamint 

felszámolása; 

19. az elzárkóztatás, kimenekítés elrendelése; 

20. a mentesítési, fertőtlenítési feladatok végrehajtása; 

21. a keletkezett közműkárok felderítése, azok szükség szerinti szakaszolása; 

22. eredeti helyzet visszaállítása. 
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4.    Migráció 
 

A tömeges migrációval kapcsolatos feladatok végrehajtása „az államhatár rendjével összefüggő 

konfliktushelyzet és tömeges méretű migráció kezeléséről” szóló KAT Központi Alapterv alapján 

történik. A Terv migrációra kidolgozott műveleti sorrendje, a KAT Központi Alaptervvel 

összhangban katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén kerül alkalmazásra.    

 
 

Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén végrehajtásra kerülő főbb feladatok: 

 

MŰVELETI SORREND 

1. az esemény bekövetkezéséről vagy előrejelzéséről szóló információ vétele; 

2. kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az együttműködő szervekkel; 

3. a kialakult helyzet elemzése, értékelése; 

4. települési parancsnokság/operatív törzs aktivizálása ; 

5. a lakosság tájékoztatása; 

6. a helyzet kezeléséhez szükséges erők, eszközök meghatározása; 

7. a résztvevő erők, eszközök kijelölése;  

8. a kijelölt erők riasztása, készültségbe helyezése; 

9. a kijelölt eszközök átcsoportosítása; 

10. a tevékenység megszervezése; 

11. a lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök igénybevétele; 

12. a migránsok elhelyezésének, ellátásának biztosítása; 

13. a közbiztonság fenntartása; 

14. a kritikus útszakaszok lezárása, forgalom korlátozásának kezdeményezése; 

16. az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése, váltása; 

17. az eredeti helyzet visszaállítása. 
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5.    A riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség 

 

Kazincbarcika település a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség érintettsége által, a 

katasztrófavédelmi besorolás alapján III.) osztályba lett sorolva. 

 

 
RIASZTÁSI KÜSZÖBÖT ELÉRŐ MÉRTÉKŰ LÉGSZENNYEZETTSÉG 

Fsz. Település I. osztály II. osztály III. osztály 

1. 
Kazincbarcika   X 

27892 fő 

 

 

Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén végrehajtásra kerülő főbb feladatok: 

 

MŰVELETI SORREND 

1. riasztási adatok vétele; 

2. kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az együttműködő szervekkel; 

3. kialakult helyzet elemzése, értékelése; 

4. települési parancsnokság/operatív munkaszerv aktivizálása ; 

5. lakosság tájékoztatása; 

6. a szükséges erők, eszközök meghatározása; 

7. a résztvevő erők, eszközök kijelölése;  

8. a kijelölt erők riasztása; 

9. a kijelölt eszközök átcsoportosítása; 

10. monitorozási feladatok megszervezése, koordinálása; 

11. a monitorozás megkezdése, a sérültek felkutatása, ellátása;  

12. a veszélyes anyag, illetve kibocsátójának azonosítása; 

13. a káros anyag kibocsátás felfüggesztésének elrendelése; 

14. a közlekedés korlátozása, megszűntetése; 

15. 
a meteorológiai adatok folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, valamint a szennyezés 

terjedésének megállapítása; 

16. érintett terület lezárása; 

17. közbiztonsági feladatok ellátása; 

18. 
a környezeti károk felmérése, másodlagos hatások, szennyeződések felderítése, valamint 

felszámolása; 

19. elzárkóztatás, kimenekítés elrendelése; 

20. mentesítési, fertőtlenítési feladatok végrehajtása; 

21. a résztvevő erők, eszközök igény szerinti kiegészítése, váltása; 

22. eredeti helyzet visszaállítása. 
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6.    Bajbajutott légijármű  
 

A bajbajutott légijárművel kapcsolatos feladatok végrehajtása központi terv alapján történik. A 

műveletekben meghatározott feladatok teljesítésében a település közreműködőként vesz részt.    
 

 

Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén végrehajtásra kerülő főbb feladatok: 
 

MŰVELETI SORREND 

1. az esemény bekövetkezéséről szóló információ vétele; 

2. kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az együttműködő szervekkel; 

3. a kialakult helyzet elemzése, értékelése; 

4. települési parancsnokság/operatív munkaszerv aktivizálása ; 

5. a lakosság tájékoztatása; 

6. a helyzet kezeléséhez szükséges erők, eszközök meghatározása; 

7. a résztvevő erők, eszközök kijelölése;  

8. a kijelölt erők riasztása, készültségbe helyezése; 

9. a kijelölt eszközök átcsoportosítása; 

10. a tevékenység megszervezése; 

11. a balesetet szenvedett légi jármű légi kutató-mentő szolgálat által történő felkutatása;  

12. a helyszín pontos meghatározása; 

13. a sérültek, halottak számának meghatározása; 

14. sérültek kimentése, ellátása; 

15. a kárhelyszínen határainak kijelölése, lezárása; 

16. a közbiztonság fenntartása; 

17. a kárhelyszínen élő lakosság mentésének, szükségelhelyezésének biztosítása; 

18. pszichikai segítségnyújtás biztosítása; 

19. a kritikus útszakaszok lezárásának, forgalom korlátozásának kezdeményezése; 

20. az áldozatokkal kapcsolatos kegyeleti tevékenység végrehajtása; 

21. az elsődleges beavatkozó erők, eszközök igény szerinti kiegészítése, váltása; 

22. az eredeti helyzet visszaállítása. 
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Települési polgári védelmi adattár 

 

1. település adatai (besorolásnál készített adatlapok) 

2. település veszélyeztető hatásai 

3. veszélyes üzemek 

4. veszélyes áruk szállítása szempontjából kritikus útszakaszok, fontosabb csomópontok   (forgalmas 

útszakaszok, csomópontok, vasúti vonalak, pályaudvarok, kikötők, repülőterek) 

5. infrastruktúra elemek 

6. riasztó és tájékoztató eszközök 

7. médiaszolgáltatók 

8. védelmi igazgatás résztvevői 

9. együttműködők 

10. önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek 

11. állattartó telepek 

 

Lakosság-ellátási adattár 

 

1. befogadó helyek 

2. melegedő helyek 

3. klímatizált helyek 

4. egészségügyi, szociális intézmények 

5. találkozási pontok, szükségparkolók 

6. életvédelmi építmények 

 

Logisztikai adattár 

 

1. beavatkozáshoz rendelkezésre álló erők, eszközök 

2. legrosszabb forgatókönyvre igényelt megerősítő erők, eszközök 

3. kitermelő, anyagnyerő helyek, bányák 

4. mentesítő, fertőtlenítő kapacitás adatai 

5. lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEPÜLÉSI  POLGÁRI  VÉDELMI  ADATTÁR 
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1. TELEPÜLÉS ADATAI 

 

Település neve:  Kazincbarcika         

              Igen/Nem számadat 

1. Népességi adat (fő)       - 27892 

2. Ingatlan száma (db)       -  12377 

3. Közigazgatási terület (km2)     -  37,01 

  3.1 belterület (km2)     -    9,3 

  3.2 külterület (km2)     -  27,71 

4. Állattartás                         - 

  4.1 Baromfi        Igen               - 

  4.2 juh          Igen               - 

  4.3 sertés          Igen               - 

  4.4 marha          Igen               - 

5. Felszíni vizek                      - 

  5.1 Vízfolyás                      - 

    5.1.1 védmű részleges      Igen              - 

    5.1.2 védmű teljes      Nem              - 

  5.2 Állóvizek                      - 

    5.2.1 Tó        Igen              - 

    5.2.2 Halastó        Igen              - 

    5.2.3 víztározó      Nem              - 

    5.2.4 záportározó      Nem              - 

  5.3 Felszíni vízelvezetés (km)             -  34,2 

    5.3.1 gyepes árok (km)               -  14 

    5.3.2 burkolt árok (km)               -  17 

    5.3.3 fedett árok (km)               -  3,2 

    5.3.4 lefedettség %-ban             -  0,2 

6. Pince          Igen              - 

7. Partfal, lösz          Igen              - 

  7.1 hivatal          Igen              - 

  7.2 oktatási-nevelési      Igen              - 

  7.3 Szociális        Igen              - 

  7.4 Egészségügyi        Igen              - 

  7.5 Rendvédelmi        Igen              - 

  7.6 egyéb          Nem              - 

8. Társadalmi, karitatív szervezetek                  - 

  8.1 Polgárőrség        Igen              - 

  8.2 ÖTE (önkéntes tűzoltó egyesület)    Nem              - 

  8.3 egyéb          Igen              - 

 

 

 

 

 

2. TELEPÜLÉS VESZÉLYEZTETŐ HATÁSAI 
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Kazincbarcika település veszélyeztetettségi besorolása 
1.Kockázatazonosítás  

a. Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek  
 

 Veszély 

     (X) 

   Besorolás 

I, II, III. osztály 

 Árvíz  X II. 

 Belvíz  X II. 

 Rendkívüli időjárás   

• Aszály    

• Hőség    
• Szélvihar    

• Szmog    

• Jégeső  

• Havazás  

• Tűz  

  

  

  

 Földtani veszélyforrások    

• Földrengés    

• Földcsuszamlás    

• Beszakadás - Alápincézettség miatt  
                      - Alábányászottság miatt  

  

  

• Talajsüllyedés    

• Partfalomlás    
b. Ipari szerencsétlenség, civilizációs veszélyek 
 

 A Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzem  X I. 

 más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag 

szabadba kerülésének kockázata  
  

 közlekedési útvonalak és csomópontok által veszélyeztetett   

• veszélyes áruk szállítása  X III. 

• jelentős forgalom     

• bajbajutott légijármű    

 a Kat. IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények  
  

c. Egyéb eredetű veszélyek 
 

 felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban az ivóvíz bázisok) sérülékenysége    

 zagy és víztározók sérülékenysége    

 humán járvány, vagy járványveszély, valamint állatjárvány   
 a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség   

d. Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok 

 

 a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége    

 a közlekedés sérülékenysége    

 közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák 

sérülékenysége  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. VESZÉLYES ÜZEMEK 

  

Fsz. Település 
Létesítmény megnevezése és 

pontos címe  

Veszélyeztetést okozó anyag  Veszélyeztetett 

A veszélyes létesítmény besorolása 
megnevezése típusa* 

mennyisége  

( t ) 

terület  

( km2 ) 

lakosság  

( ezer fő ) 

1. 
Kazincbarcika .Berente 

Air Liquide Hungary 

Kft. cseppfolyós oxigén, nitrogén  MÉ  50t  32  9,5  alsó küszöbértékű veszélyes üzem 

2. 

Kazincbarcika .Berente 

Linde Gáz 

Magyarország Zrt. - 

Kazincbarcika I. metán,CO.,hidrogén,nitrogén MÉ 80t 32 9,500  felső küszöbértékű veszélyes üzem 

3. 

Kazincbarcika .Berente 

Linde Gáz 

Magyarország Zrt. - 

Kazincbarcika II. 
nitrogén. oxigén, CO2, argon, 

egyéb palackos gázok ME 30t 32 9,500  alsó küszöbértékű veszélyes üzem 

4. 

Kazincbarcika .Berente 

Linde Gáz 

Magyarország Zrt. - 

Kazincbarcika III. metán,CO.,hidrogén,nitrogén ME 40t 32 9,500  alsó küszöbértékű veszélyes üzem 

5. 
Kazincbarcika .Berente Borsodchem - MDI Kft. 

foszgén, 
klór,ammónia,formalin. anilin, ME 95t 32 9,500  felső küszöbértékű veszélyes üzem 

6. Kazincbarcika .Berente BC-KC Formalin Kft. formalin  ÉF  50t  32  9,500 felső küszöbértékű veszélyes üzem 

7. 
Kazincbarcika .Berente 

Francia-Magyar 

Finomkémia Kft. foszgén  ME  70t  32  9,500   felső küszöbértékű veszélyes üzem 

8. 
Kazincbarcika 

Berente Sajószentpéter BorsodChem Zrt. 
foszgén,klór,ammónia,formalin. 

anilin. MDI,TDI, ME 350t 43 12,400 felső küszöbértékű veszélyes üzem 

         

         

*-az anyagok a következő típusokba sorolandók be: ÉG=éghető gázok, ÉF=éghető folyadékok, NSZ=növényvédőszerek, M=műtrágyák, MÉ=mérgező anyag, 

RA=robbanó anyag és pirotechnikai anyag, VE=veszélyes hulladék, ha valamely anyag a fent említett típusok egyikébe sem sorolható be, akkor a rublikát 

üresen kell hagyni 
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4. VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL KRITIKUS ÚTSZAKASZOK, FONTOSABB CSOMÓPONTOK 

              Igen/Nem 

Útszakasz 

 megnevezése 

1. Közlekedés             

  1.1 Vasút             

    1.1.1 csomópont      Igen  26-os számú főút 

    1.1.2 megállóhely      Nem   

    1.1.3 

közút, vasút kereszteződés 

egyszintben  Nem   

  1.2 Közút             

    1.2.1 autópálya      Nem   

    1.2.2 egyszámjegyű      Nem   

    1.2.3 többszámjegyű      Igen  26-os számú főút 

    1.2.4 önkormányzati út      Nem   

    1.2.5 hidak, alagutak      Nem   

  1.3 Vízi szállítás     

    1.3.1 Kikötő        Nem   

    1.3.2 csomópont       Nem   

  1.4 Csővezetékes szállítás     

    1.4.1 föld alatti     Nem   

    1.4.2 föld feletti     Nem   



 
5. INFRASTRUKTÚRA  ELEMEK 

              Igen/Nem Számadat 

1. Közműellátottság        Igen               - 

  1.1 Villany          Igen               - 

  1.2 Gáz          Igen               - 

    1.2.1 fogadó        Igen               - 

    1.2.2 rákötések száma (db)             - 10651  

  1.3 Ivóvíz    Igen               - 

    1.3.1 hálózat hossza (km)             - 87,093 

    1.3.2 rákötések száma (db)             - 2580 

    1.3.3 közkifolyó (db)               - 52 

    1.3.4 víztorony, tároló     Igen (2 tároló)               - 

    1.3.5 kút        Igen               - 

  1.4 Szennyvíz        Igen               - 

    1.4.1 hálózat hossza (km)            -  91,8 

    1.4.2 rákötések száma (db)            - 2345 

    1.4.3 tisztítómű      Igen              - 

      1.4.3.1 helyben      Igen              - 

      1.4.3.2 regionálisan    Nem              - 

2. Közlekedés                        - 

  2.1 Vasút          Igen              - 

    2.1.1 csomópont      Nem              - 

    2.1.2 megállóhely      Igen              - 

    2.1.3 

közút, vasút kereszteződés 

egyszintben  Igen              - 

  2.2 Közút          Igen              - 

    2.2.1 autópálya      Nem              - 

    2.2.2 egyszámjegyű      Nem              - 

    2.2.3 többszámjegyű      Igen              - 

    2.2.4 önkormányzati út      Igen              - 

    2.2.5 hidak, alagutak      Igen              - 

  2.3 Vízi szállítás  Nem              - 

    2.3.1 kikötő        Nem              - 

    2.3.2 csomópont       Nem              - 

  2.4 Csővezetékes szállítás                - 

    2.4.1 föld alatti                    - 

    2.4.2 föld feletti                    - 

3. Felszíni vizek        Igen              - 

  3.1 Felszíni vízelvezetés (km)             - 34,2 

    3.2.1 gyepes árok (km)               -  14 

    3.2.2 burkolt árok (km)               -  17 

    3.2.3 fedett árok (km)               -  3,2 

    3.2.4 lefedettség %-ban             -  0,2 



6. RIASZTÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ ESZKÖZÖK 

 
  Hangkeltő eszköz Vezérlő szekrény Vezérlési mód 

Riasztha-

tóság      
% 

összesítő 

Haszná-

latba vétel 
(év,hó,nap) 

Egyedi 

azonosító 
és gyári 

szám 

  Motorsziréna Hangosító eszköz Telepítés     Típus             

Utca,hsz. Teljesítmény Típus Teljesítmény Típus                                       
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Vasút út 13.       x     x                         x       x x                 x x         1942   

Mikszáth.út.17.       x     x                             x   x x                 x x         1942   

Attila u.4.       x   x                               x   x x                 x x         1980   

Bartók-Szegfű 

sarok       x   x                               x   x x                 x x         1980   

Szabó Ervin.u.8.       x         x                       x     x x                 x x         1968   

Herbolya,Újtelep27.       x   x                             x     x x                 x x         1977   

Völgy út.5.       x   x                             x     x x                 x x         1973   

Széchenyi út 116.       x   x                             x   x   x               x   x         1973   

Budai N.A.u.       x   x                             x   x   x               x   x         1975   

Mátyás kir.u.18.       x   x                             x     x x                 x x         1975   

Illyés Gy.u.1. x         x                             x     x x                 x x         1977   

Május.1.u. 56.                       x           x   x     x       x           x   x   x     1999 58039 

Csokonai u.16.                         x         x   x     x       x           x   x   x     1999 58038 

Egressy.u.1.                       x           x   x     x       x           x   x   x     2001 3012 

Tornacsarnok                       x           x   x       x     x             x x   x     2001 3010 

Herbolyai u.9.                         x         x   x       x     x             x x   x     2001 58048 

Mátyás kir.u.34.                       x           x   x       x     x             x x   x     2001 3011 

Irinyi u.1.                       x           x   x       x     x             x x   x     2001 3009 

Építők útja 21.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Egressy út.4.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Herbolyai út 9.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Iskola út.7.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Irinyi út 1.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Széchenyi út 92.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 

Gorkíj és Kacsó P 

u. kereszteződés                       x             x   x   x                 x x             2007 MoLaRi 

Egressy B.út 58.                       x             x x     x                 x   x           2007 

MoLaRi 

(leszerelve) 

Mátyás király út. 

69.                       x             x x     x                 x x             2007 MoLaRi 
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7.   MÉDIASZOLGÁLTATÓK 

 
  

  

  

 Helyi lakosságtájékoztató média 

  

 

 

 

  Megnevezés /e-mail cím 

 

 

 

 

                       Vezető neve / Telefonszám 

1.         

  1.1 írott      Kazincbarcikai Mozaik 

Juhász Rita / Telefon: +3630 2292 575; e-mail:

 kazincbarcikaimozaik@gmail.com 

 

 1.2    Barcika Press 
Juhász Rita / Telefon: +3630 2292 575; e-mail: 

barcikapress@gmail.com 

  1.3 elektronikus (tv, rádió)   KVTV (Kazincbarcikai Városi TV) 

Gulyás Tibor ügyvezető / telefon: (48) 512-353 

 e-mail: szerkesztok@kvtv.hu  

 web: www.kvtv.hu 

 1.4   Diák TV 

cím: Kazincbarcika Tardonai u. 108. 

 telefon: (20) 205-8750 

 e-mail: jstarmanband@hotmail.com 

 web: www.diaktv.hu 

 1.5   Rádió Top 

cím: Kazincbarcika Jószerencsét út 10. Pf. 152. 

 telefon: (70) 450-5853  

 e-mail: radiotop@radiotop.hu  

 web: www.radiotop.hu 

 1.6   Diák Rádió web: www.diakradio.hu 

 1.7   O PONT (Pont neked) 

Kaits Róbert főszerkesztő / Felelős kiadó: Humán Kft. 

Szerkesztőség címe: 3700 Kazincbarcika, Pollack M. u. 37. 

Telefon: (48) 512-370; Fax: (48) 512-372 

E-mail: info@opont.hu 

 

 

 

  

http://www.diaktv.hu/
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8. VÉDELMI IGAZGATÁS RÉSZTVEVŐI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz. NÉV HVB Beosztása Munkahely címe / E-mail cím Mobiltelefon szám 

1. Szaniszló János Elnök 3700 Kazincbarcika, Fő tér 39. 

jaras@kazincbarcika.borsod.gov.hu 

30/280-4814 

2. Kelemen Béla tű. alezredes Katasztrófavédelmi  

elnök helyettes 

3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4. 

pvfelugyelo.kbarcika@katved.gov.hu 

20/2557202 

3. Kovács Zoltán honvéd 

alezredes 

Honvédelmi  

elnök helyettes 

HM Védelmi Hivatal  

4. Dr. Agonás Lajos Titkár 3700 Kazincbarcika, Fő tér 39. 

jaras@kazincbarcika.borsod.gov.hu 

70/331-7772 

5. Dr. Toldi-Tóth Gábor r. 

alezredes 

Tag 

(Rendőrkapitányság) 

3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3., 

kazincbarcikark@borsod.police.hu 

70/458-3971 

6. Dr. Király Mária járási tiszti 

főorvos 

Tag 

(Népegészségügy) 

3700 Kazincbarcika, Egressy út 34. 

titkarsag.kbarcika@emr.antsz.hu 

30/969-1437 

7. Varga András Tag 

(Megyei kormányhivatal) 

  

8.  Tag 

(Katonai igazgatási szerv) 

  

     



 - 48 - 

 

 

9. EGYÜTTMŰKÖDŐK 

 

Együttműködők, 

Társadalmi és karitatív szervezetek 

 

Igen/Nem Létszámadat (fő) 
 

Vezető neve / Elérhetősége (telefon) 

1.       

  1.1 Polgárőrség        Igen  50 Csóra György; 06-30-229-6479 

  1.2 

ÖTE  

(Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület)    Nem   

 

  1.3 egyéb          Igen  Várható: 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ÖNKÉNTES  ÉS  KÖTELES  POLGÁRI  VÉDEMI  SZERVEZETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POLGÁRI VÉDELMI SZEREVEZETI EGYSÉGEK LÉTSZÁMADATAI 

Kazincbarcika település  

Fsz. Beosztás megnevezése 

Létszám ( fő ) 

Gyors Rövid 

12 24 

Készenléti idő / h 

Parancsnokság 

1. Parancsnok 1   

2. Parancsnok-helyettes 1  

3. Risztó-kiértesítő megbízott 1   

4. Lakosságvédelmi megbízott 1   

5. Logisztikai megbízott 1   

6. Kárfelszámolási megbízott 1   

7. Műszaki 1  

7. Beosztott  293   

Infokommunikációs egység 

1. Parancsnok 1    

2. Beosztott  19   

Lakosságvédelmi egység 

1. Parancsnok  1   

2. Beosztott  36   

Egészségügyi egység 

1. Parancsnok  1   

2. Beosztott  7   

Logisztikai egység 

1. Parancsnok  1   

2. Beosztott  49   

Műszaki egység 

1. Parancsnok  1   

2. Beosztott (műszaki mentő)  164   

Összesen: 300  0  

 

Település 

Települési 

besorolás 
PV szervezet egységek létszáma  
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i 

eg
y
sé
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g
  

 Kazincbarcika 
X      20 37 8 50 165 20 100 



 

11.ÁLLATTARTÓ TELEPEK 

 

 Kazincbarcika településen található állattartó telepek 

S.sz. 
Állattartó telep 

megnevezése/cím  

Vezető Neve/  

Elérhetősége 

Állat fajtája 

Sertés 

db 

Marha 

db 

Ló 

db 

Birka 

db 

Baromfi 

db  

Liba 

db 

Egyéb 

megnevezés/db 

  

   NINCS                 
                    
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



LAKOSSÁG-ELLÁTÁSI ADATTÁR 

 

1. BEFOGADÓ HELYEK 

 

Kitelepülő 

létszám 

(fő) 

Kitelepítés 

útvonala 

Befogadó 

település 

Befogadott 

létszám 

(fő) 

Befogadó hely 

megnevezés 

Befogadóhely 

címe 

(irsz. telepulés 

utca, házszám) 

Kapcsolattartó 

elérhetősége  

(Név, mobil tel; e-

mail) 

Szállás 

kapacitás 

(fő) 

Fektetőanyag 

hiány  

(klt) 

Étkeztetés 

kapacitás  

(fő) 

Fürdési 

kapacitás 

(fő/ óra) 

Orvosi 

szoba 

 

750  Kazincbarcika 150 
Ádám Jenő 
Általános 

Iskola 

Kazincbarcika 
Mikszáth K. u.2. 

Mata Attiláné Tel: 
20/213-2257 

150 150 150 150 nincs 

   150 
Árpád 

Fejedelem 
Tagiskola 

Kazincbarcika, 
Árpád F.tér 7/a. 

Pellesné 
Dombovári Erika 
Tel: 20/1081740 

150  150  150  150  Nincs  

   150 
Dózsa 
György 

Tagiskola 

Kazincbarcika, 
Dózsa Gy. út 39. 

Pálkövi Zoltánné 
Tel: 20/8239-906 

 150 150  150  150   Nincs 

   150 
Kazinczy 
Ferenc 

Tagiskola 

Kazincbarcika, 
Hebolyai út 5-7. 

Lénártné Horváth 
Ilona Tel: 

20/8239-908 
150  150  150  150   nincs 

   150 

Pollack 
Mihály 

Általános 
Iskola 

Kazincbarcika, 
Pollack M.út 29. 

Dr. Spilmanné 
Ablonczi Piroska 
Tel: 20/8239-938 

150 150 150 150 nincs 
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2. MELEGEDŐ HELYEK 

 

Település megnevezése 

Település elérhetősége Melegedőhely, intézmény Intézményért felelős 

Telefon E-mail Megnevezése Címe Telefon Neve Telefonszáma 

Kazincbarcika  (48) 514-700  hivatal@kazincbarcika.hu 
Ádám Jenő 
Általános 

Iskola 

Kazincbarcika 
Mikszáth K. u.2. 

20/213-2257 Mata Attiláné  20/213-2257 

     
Árpád 

Fejedelem 
Tagiskola 

Kazincbarcika, 
Árpád F.tér 7/a. 

20/1081740 
 Pellesné Dombovári 
Erika 

20/1081740 

   
Dózsa György 

Tagiskola 
Kazincbarcika, 

Dózsa Gy. út 39. 
20/8239-906 Pálkövi Zoltánné 20/8239-906 

   
Kazinczy 
Ferenc 

Tagiskola 

Kazincbarcika, 
Hebolyai út 5-7. 

20/8239-908 Lénártné Horváth Ilona 20/8239-908 

   
Pollack Mihály 

Általános 
Iskola 

Kazincbarcika, 
Pollack M.út 29. 

20/8239-938 
Dr. Spilmanné Ablonczi 
Piroska 

20/8239-938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 53 - 

 

 

3. KLIMATIZÁLT HELYEK 

 

Település 

Klímatizált intézmény, üzlet Intézmény, üzlet vezetője 

Megnevezése Cím Telefon Név Telefon 

Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal  Fő tér 4.  (48) 514-700  
Dr. Szuromi Krisztina, 
jegyző  

(48) 514-700  

 
 Egressy Béni Városi 
Könyvtár 

Fő tér 5.  (48) 510-225  Molekné Kőrösi Beatrix   (48) 510-225 

 TESCO Attila út 10/b (20) 827 0076 - - 

 SPAR Mátyás király út 58. 06-20-823-8180 - - 

 SPAR Egressy út 1/A 06-20-823-7809 - - 

 Penny Market Egressy B. út - Tóth Á. utca 06(29)339-100 - - 

 Lidl Mátyás király út 34/A (+3640) 789-000 - - 

 DM Fő tér 2 48/512-200 - - 

 Rossmann Fõ tér 2. (29) 889-800 - - 
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4. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 

 

Település 

Intézmény Ottartózkodók Intézmény vezetője 

Megnevezése Cím Telefon Dolgozók Ellátottak Név Telefon 

Kazincbarcika Orvosi ügyelet Kazincbarcika, 

Május 1. u. 13. 

(fogászat mellett) 

(48) 784-864 - - - (48) 784-864 

 Városi Kórház Május 1. út 56. (48) 514-800 - - - (48) 514-800 

 Háziorvos Kazincbarcika, 

Mikszáth K. u. 6. 

(48) 311-569 - - - (48) 311-569 

 Háziorvos Kazincbarcika, 

Május 1 u. 2. 

(48) 310-004 - - - (48) 310-004 

 Háziorvos Kazincbarcika, 

Rózsa u. 5. 

(48) 312-747 - - Dr. Perjési Zsolt (48) 312-747 

 Háziorvos Kazincbarcika, 

Gépész u. 21. 

(48) 310-143 - - Dr. Rácz Zsigmond (48) 310-143 

 Háziorvos Kazincbarcika, 

Egressy B. u. 36. 

(48) 310-206 - - - (48) 310-206 

 1. sz. Idősek 

Klubja 

Kazincbarcika, 

Hámán Kató u. 1. 

(48) 512-464   Kálmán Lászlóné (48) 512-464 

        

        



 

5. TALÁLKOZÁSI PONTOK, SZÜKSÉGPARKOLÓK 

 

Település Megnevezése Címe 

Kapacitása 

Tgk. Szgk. 

Kazincbarcika Tesco parkoló Kazincbarcika, Attila utca 
10/b. 

20 200 

Kazincbarcika Vasútállomás Kazincbarcika, Vasút út 13. 10 25 

 

6. ÉLETVÉDELMI ÉPÍTMÉNYEK 

 

Település Cím 
Tulajdonos Befogadó 

képesség Név Cím Telefon 

 NINCS     
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LOGISZTIKAI ADATTÁR 
 

1. BEAVATKOZÁSHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐK, ESZKÖZÖK 

 

Település 
Pv. szervezetek 

(fő) 

Civil szervezetek 

(fő) 

Technikai eszközök 

Munkagép Tgk. Busz Szivattyú Aggregátor 

Kazincbarcika 300 Kb. 100-150 5 8 3 6 4 

 

2. LEGROSSZABB FORGATÓKÖNYVRE IGÉNYELT MEGERŐSÍTŐ ERŐK, ESZKÖZÖK  

 

Település Megerősítő erők (fő) 
Technikai eszközök 

Munkagép Tgk. Busz Szivattyú Aggregátor 

Kazincbarcika 500 10 10 10 10 10 

 

3. KITERMELŐ, ANYAGNYERŐ HELYEK, BÁNYÁK 

 

Település Lelőhely megnevezése 
Kezelő 

Nyersanyag 
Név Cím Telefon 

Kazincbarcika Homokbánya Kazincbarcika Város 

Önkormányzata 

Hajcsár út (a Csónakázó-tónál) 48-514700 Homok 
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4. MENTESÍTŐ, FERTŐTLENÍTŐ KAPACITÁS ADATAI 

 

Település 
Mentesítő hely 

Típus 
Kapacitás fő-

gk/óra Név Cím Telefonszám 

K
az

in
cb

ar
ci

k
a
 

Kübler Hungary 

Kft. 

Bercsényi u. 4.  Salga Zoltán; Kazincbarcika, Pollack Mihály út 6 

tel: 48/510-101 

Személymentesítő 

állomás 

30 fő 

BorsodChem Zrt. Bolyai tér 1. Klement Tibor; Sajószentpéter, Tízeshonvéd út 13. 

Tel: 06/30-3700-988 

Személymentesítő 

állomás 

288 fő 

BorsodChem Zrt. Bolyai tér 1. Klement Tibor; Sajószentpéter, Tízeshonvéd út 13. 

Tel: 06/30-3700-988 

Gépjármű 

mentesítő állomás 

10 gk 

Borsod Volán 

Zrt. 

Mucsonyi u. 1.  Kalmár Imre Miskolc, Jókai út 19. V/1 

Tel: 48/311-622 

Gépjármű 

mentesítő állomás 

4 gk 

Észak-Magy. 

Reg. Vízművek 

Zrt. 

Tardonai u. 1 Ritter Géza  

Miskolc, Zrínyi I. u. tel: 30/215-0059 

 

Gépjármű 

mentesítő állomás 

2 gk 

Észak-Magy. 

Reg. Vízművek 

Zrt. 

Tardonai u. 1 Ritter Géza  

Miskolc, Zrínyi I. u. tel: 30/215-0059 

 

Személymentesítő 

állomás 

144 fő 

Start Marketing 

Kft. 

Szerviz út 1. Papp Imre; Kazincbarcika, Deák tér 4. Gépjármű 

mentesítő állomás 

4 gk 

Irinyi János 

Műszaki 

Középiskola 

Egressy B. út 

1. 

Tóthné Ablonczi Diána 

Bánhorváti, Szabadság út 30. 

48/311-422 

Személymentesítő 

állomás 

60 fő 

Deák Ferenc 

Szakképző Iskola 

Herbolyai út. 

9. 

Mészáros Gáborné  

Vadna, Dózsa Gy. út. 22. 

48/310-034 

Személymentesítő 

állomás 

60 fő 

Surányi Endre 

Szakképző Iskola 

Irinyi út 1. Vattay József  

Kazincbarcika, Rózsa út 33. 

Tel: 48/310-822 

Személymentesítő 

állomás 

60 fő 

MOL 

Üzemanyagtöltő 

állomás 

Mucsonyi út 1. Jurkó-Sípos Renáta  

Miskolc, Szentpéteri kapu 10. 

Tel: 311-779 

Gépjármű 

mentesítő állomás 

2 gk 
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6. LEBIZTOSÍTOTT OBJEKTUMOK, SZOLGÁLTATÁSOK, ESZKÖZÖK 

 

 

Település Objektum Szolgáltatás  

megnevezése 

Eszköz 

Név Cím Munkagép Tgk. Busz 

Kazincbarcika Ádám Jenő Általános 
Iskola 

Kazincbarcika Mikszáth K. u.2. 
Befogadó hely    

 Árpád Fejedelem 
Tagiskola 

Kazincbarcika, Árpád F.tér 7/a. 
Befogadó hely    

 
Dózsa György Tagiskola Kazincbarcika, Dózsa Gy. út 39. 

Befogadó hely    

 Kazinczy Ferenc 
Tagiskola 

Kazincbarcika, Hebolyai út 5-7. 
Befogadó hely    

Kazincbarcika 
  

 2 9 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet, Közintézmények adatai (http://www.kazincbarcika.hu/hu/intezmenyek_intezmenyek.php?k_i_azn=9) 
 

 

a) Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 

Kazincbarcika, Május 1 u. 56. 

Telefon: (48) 514-800 

Web: www.barcikakorhaz.hu 

Intézményvezető: Tóth Gábor 

  

b) Egressy Béni Városi Könyvtár 

Kazincbarcika, Fő tér 5. 

Telefon: (48) 510-225 

E-mail: info@egressy.hu 

Web: www.egressy.hu 

Intézményvezető: Molekné Kőrösi Beatrix 

  

c) Egységes Kistérségi Pedagógiai 

Szakszolgáltató Központ 

Kazincbarcika, Építők útja 15. 

Telefon: (48) 512-673 

E-mail: kpszk@kpszk.axelero.net 

Intézményvezető: Molnár Gábor 

  

d) Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 

tűzoltóság 

Kazincbarcika, Szent F. tér 4. 

Telefon: (48) 510-330 

E-mail: pv.kbarcika@katved.gov.hu 

Intézményvezető: Szent-Királyi László 

  

e) Kazincbarcikai Járási Hivatal 

Kazincbarcika, Fő tér 39. 

Telefon: (48) 512-010 

Intézményvezető: Szaniszló János 

  

f) Megyei Munkaügyi Központ 

Kirendeltsége 

Kazincbarcika, Tóth Árpád u. 2. 

Telefon: (48) 510-070 

Intézményvezető: Vilmos Róbert 

Ügyfélfogadás: 

hétfő: 8:00 - 15:00 

kedd: 8:00 - 12:00 

szerda: 8:00 - 15:00 

csütörtök: 8:00 - 12:00 

péntek: 8:00 - 11:00 

(12:00 -13:00 óra között ügyfélfogadás 

szünetel)  

   

g) Műjégpálya 

Kazincbarcika, Hadak útja 1. 

  

h) Barcika Szolg Kft. 

Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 

Telefon: (48) 510-561 

E-mail: info@timpanonkft.hu 

Web: www.barcikaszolg.hu 

Intézményvezető: Milicz Sándor 

  

i) Városi Sporttelep 

Kazincbarcika, Akácfa u. 1. 

Telefon: (48) 313-030 

E-mail: 

postmaster@sportkozpontkb.axelero.net 

Web: www.sportkozpontkb.gportal.hu 

  

j) ÁNTSZ Kazincbarcikai Kistérségi Intézete 

Kazincbarcika, Egressy B. u. 34-36. 

Telefon: (48) 512-048 

Intézményvezető: Dr. Király Mária

 

  

http://www.kazincbarcika.hu/hu/intezmenyek_intezmenyek.php?k_i_azn=9


 - 60 - 

   

 

2. számú melléklet, Bölcsődék 
 

Bölcsödék  

 

a) 1. sz. Bölcsöde 

Kazincbarcika, Pollack M. u. 32. 

Telefon: (48) 311-187 

E-mail: 1.bolcsode@szoc.kpkb.axelero.net 

Intézményvezető: Jánosdeák Lászlóné 

  

b) 2. sz. Bölcsöde 

Kazincbarcika, Csokonai u. 3. 

Telefon: (48) 310-410 

Intézményvezető: Jánosdeák Lászlóné 

 



 - 61 - 

3. számú melléklet, Óvodák 
 

I) Kazincbarcikai Összevont Óvodák 

Kazincbarcika, Csokonai u. 1. 

Telefon: (48) 512-543 

E-mail: kazincbarcikaiosszevontovodak@legnet.hu 

Intézményvezető: Horváthné Geleta Mária 

Csokonai Úti Tagóvoda vezetője: Rizner Józsefné 

 

TAGÓVODÁK:   

 

a) Alsóvárosi Körúti Tagóvoda 

Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 44. 

Telefon: (48) 310-522 

E-mail: czegledine56@gmail.com 

Intézményvezető: Czeglédi Jánosné 

  

b) Építők Úti Tagóvoda 

Kazincbarcika, Építők útja 2. 

Telefon: Tel: (48) 311-830; 20/8239-928 

E-mail: simon.ildiko@gmail.com 

Intézményvezető: Simon Ildikó 

  

c) Kertvárosi Tagóvoda 

Kazincbarcika, Akácfa u. 12. 

Telefon: (48) 512-326 

E-mail: martonne19@gmail.com 

Intézményvezető: Mártonné Kövesdi Ilona 

  

d) Angyalkert Görög Katolikus Óvoda 

Kazincbarcika, Kikelet köz 2. 

Telefon: (48) 311-271 

E-mail: kikeletkoz@freemail.hu 

Web: angyalkertovoda.net23.net 

Intézményvezető: Bodnár Istvánné 

  

e) Füzike Tagóvoda 

Kazincbarcika, Mátyás király u. 10/A. 

Telefon: (48) 311-328; 20/8239-930 

E-mail: csonkatimi20@freemail.hu 

Intézményvezető: Csonka Zsoltné 

  

f) Mesevár Tagóvoda 

Kazincbarcika, Pollack M. u. 7. 

Telefon: (48) 310-195; 20/8239-926 

E-mail: bolla20@freemail.hu 

Intézményvezető: Tóthné Bolla Ilona 

   

g) Napsugár Tagóvoda 

Kazincbarcika, Jószerencsét u. 4. 

Telefon: (48)-512-556 

E-mail: antal.valika@gmail.com 

Intézményvezető: Antal Józsefné 

  

h) Napköziotthonos Tagóvoda 

Sajóivánka, Kossuth út 26. 

Telefon: (20) 593-7476 

E-mail: nyiseva@freemail.hu 

Intézményvezető: Nyisalovics Zsoltné 

 

i) Építők Úti Tagóvoda 

Kazincbarcika, Építők útja 2. 

Telefon: Tel: (48) 311-830; 20/8239-928 

E-mail: simon.ildiko@gmail.com 

Intézményvezető: Simon Ildikó 

  

j) Zöld Titkok Kastély Napközi Otthonos 

Tagóvoda 

Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.37. 

Telefon: 48/352-019 

E-mail: kastelyovi@parisat.hu 

Web: http://www.szuhakallo.hu 

Intézményvezető: Gergely Judit 
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