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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
képviseli: Dr. Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató
másrészről az
Országos Polgárőr Szövetség
székhelye: 1077 Budapest, Király utca 71.
képviseli: Dr. Túrós András, OPSZ elnök
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
I.

Az együttműködés célja

Az együttműködési megállapodás létrejött a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a
továbbiakban: BM OKF) és az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) (a
továbbiakban együtt: Felek) között, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV.
törvényben, valamint a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvényben meghatározott feladatok
eredményes végrehajtása, illetve egymás munkájának, célkitűzéseinek kölcsönös segítése, a
közrend és közbiztonság javítása, az állampolgárok önvédelmi képességének erősítése, a
rendelkezésre álló erők, eszközök jobb kihasználása érdekében.
A Felek a lakosságot, környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák
megelőzésében, valamint azok károsító hatásai elleni védekezés során jelentkező feladatok
hatékony végrehajtásában működnek együtt, ezzel növelve az állampolgárok élet- és
vagyonbiztonságát.
II.

A BM OKF vállalja

2.1

A Rendvédelmi Szervek, a Magyar Honvédség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos
Bevetésirányítási Tervének (a továbbiakban: Országos Bevetésirányítási Terv) tartalmáról,
annak változásáról tájékoztatja az OPSZ elnökét, illetve az OPSZ részéről kapcsolattartásra
kijelölt személyt, az árvízi katasztrófahelyzetek esetén mozgósítható és bevonható polgárőr
erők létszámának tervezése érdekében.

2.2

Katasztrófaveszély esetén, valamint veszélyhelyzetben mozgósítható polgárőr erőket az
illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervek polgári védelmi szervezetként tartják
nyilván.

2.3

Az együttműködés sikeres megvalósítása érdekében igény szerint, térítésmentesen
gondoskodik az együttműködésre kijelölt polgárőr vezetők általános katasztrófavédelmi
felkészítéséről.
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2.4

A polgárőr szövetség tagjai részére eseti döntés alapján, az abban foglalt feltételekkel
katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi alapképzést, illetve igény szerint továbbképzéseket
szervez.

2.5

A katasztrófavédelem rendszeréből kivonásra kerülő, polgárőrök által még használható
eszközöket a hatályos jogszabályok figyelembe vételével felajánlja a polgárőr szervezetek
részére, illetve ajánlás formájában szakmai segítséget nyújt a polgárőrség
eszközbeszerzéseihez.

2.6

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek eszközeiket (sátrak, tábori bútorok) a polgárőr
szervezetek saját szakmai rendezvényeihez térítésmentesen felelős őrzés terhe mellett - a
szabad kapacitás függvényében - rendelkezésre bocsátják, azok szállításairól az OPSZ
gondoskodik. Az eszközöket írásos megrendelő jegyzék alapján az illetékes hivatásos
katasztrófavédelmi szerv vezetőjétől kell igényelni. Az engedély megadására, a használat
feltételeinek meghatározására a katasztrófavédelmi szerv vezetője jogosult.

2.7

A „Katasztrófavédelem” c. folyóirat egy-egy példányát megküldi az OPSZ, illetve területi
szervein keresztül a Budapesti és Agglomerációs, valamint a megyei polgárőr szövetségek
részére.

2.8

Szabad kapacitás esetén lehetőséget biztosít arra, hogy a polgárőrök kedvezményes áron a
Jogar Továbbképző Központot üdültetés céljából igénybe vehessék. A szabad
férőhelyekről, valamint az igénybevétel feltételeiről a Központ igazgatója ad tájékoztatást.

III. Az OPSZ vállalja
3.1

A katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetére az OPSZ elősegíti a lakosság megelőzési és
felkészülési tájékoztatását, a polgárőr szövetség tagjaihoz eljuttatja a BM OKF területi és
helyi szervei által biztosított, katasztrófaveszélyekről és azok várható hatásairól szóló
tájékoztatókat, dokumentumokat.

3.2

A polgárőr szövetség tagjain keresztül elősegíti a katasztrófaveszély feltárását, az észlelt,
megfigyelt rendellenességek jelzését összegyűjti, illetve azokat továbbítja a kijelölt
szervezetén keresztül az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervek felé.

3.3

Az Országos Bevetésirányítási Terv alapján a polgárőr erők az árvízi védekezés során
bevonhatók árvízi védekezési feladatok végrehajtásába működési területeiken, vagy
átcsoportosításokkal az ország más részein.

3.4

Katasztrófaveszély esetén és veszélyhelyzetben a polgárőr erők segítik a védekezési
feladatok végrehajtását, valamint közreműködnek a közbiztonság fenntartásában, illetve a
katasztrófahelyzet megszüntetése után a kiürített területeken hátrahagyott ingóságok
őrzésében. A különböző katasztrófa típusokra kiterjedő alkalmazásuk lehetőségeit, a
polgárőr szervezetek által végrehajtandó feladatok részleteit az illetékes katasztrófavédelmi
igazgatósággal kötött, területi szintű együttműködési megállapodások rögzítik. A polgárőr
erők alkalmazásának tervezhetősége, valamint a polgári védelmi szervezetbe történő
beosztásuk érdekében az OPSZ a nyilvántartott létszámadatait a katasztrófavédelmi
igazgatóságok rendelkezésére bocsátja, azokat félévente pontosítja.
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3.5

A polgárőr erők a tűzoltói beavatkozásokat a terület biztosításában, valamint a
forgalomirányításban való közreműködéssel segítik. Tűzoltói szaktevékenységben csak
azon polgárőr szervezetek vehetnek részt, amelyek önkéntes tűzoltó egyesületként is
működnek, és rendelkeznek az ehhez szükséges feltételekkel. A közreműködéshez
szükséges információkat a BM OKF területi szervei az OPSZ helyi szervezeteinek átadják.

3.6

A polgárőr szövetség tagjai felkérés esetén részt vesznek a katasztrófavédelem hatósági
veszélyes áruk szállítása - ellenőrzésein, melyek során a megfelelő ismeretekkel,
képzettségekkel rendelkező polgárőrök a hatósági feladatok teljesülését jelzőőri
tevékenységgel segítik.

3.7

A „Polgárőr Magazin” című képeslap szerkesztősége folyamatosan figyelemmel kíséri a két
szervezet közötti együttműködés eseményeit és rendszeresen ad tájékoztatást azokról a
magazin olvasóinak. A lap egy-egy példányát megküldi a BM OKF, illetve a Fővárosi
Polgári Védelmi Igazgatóság, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok részére.

IV.

A Felek közösen vállalják

4.1

Jelen együttműködési megállapodást területi, helyi szerveikkel megismertetik.

4.2

A Felek - katasztrófaveszély esetén és veszélyhelyzetben - a 24 órás, folyamatos
információáramlást a központi ügyeleteik útján biztosítják, melyek elérhetőségeit a
megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.3

Az országos szintű megállapodás alapul vételével a területi szervek az egymás között
meglévő együttműködési megállapodásaikat felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják
azokat. A megállapodással nem rendelkezők a jövőbeni eredményes együttműködés
elősegítése érdekében megállapodást kötnek.

4.4

Tevékenységükkel összefüggő szakmai rendezvényeikre, bemutatóikra, valamint
gyakorlataikra kölcsönösen meghívják egymást.

4.5

Az együttműködés során feladataik teljesülése érdekében alaptevékenységük
veszélyeztetése nélkül, a jelen megállapodásban megfogalmazott módon és keretek között
működnek együtt. Az együttműködést a törvényesség, az önállóság, az egymás kölcsönös
elismerése és tiszteletben tartása jellemzi.

V.

Záró rendelkezés

5.1

Katasztrófaveszély esetén és veszélyhelyzetben a BM OKF irányításával, az OPSZ
tagszervezeteinek tagjai Magyarország teljes területén, szervezett módon, jogosultak részt
venni a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatellátásban. Az igénybevételről szóló, a
Felek által egyeztetett tájékoztatást a BM OKF hajtja végre.

5.2

A Felek az együttműködési megállapodásban foglaltak gyakorlati megvalósítása érdekében
kapcsolattartókat jelölnek ki. Elérhetőségi adataikat a megállapodás 2. sz. melléklete
tartalmazza. Továbbá a területi szervek is kapcsolattartókat jelölnek ki, adataikat a területi
szintű együttműködési megállapodások rögzítik.
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1. sz. melléklet
Központi ügyeletek elérhetőségei:
BM OKF Főügyelet
Cím: Budapest 1149 Mogyoródi út 43.
Telefon: +36 1 469-4349
Fax: +36 1 469-4300
EDR: 5200100
E-mail: okffougyelet@katved.gov.hu
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
Központi Ügyelet
Cím: Budapest 1145 Laky Adolf u. 36.
Mobil: +36 30 621-2222
Telefon/Fax: 06 1 251-5366
EDR: 3128700
E-mail: ugyelet@bpsz.hu
Központi Ügyelet Vezetője: Ikladi Endre szervezési alelnök
Telefon: 06-30-621-2226
email: ikladi.endre@bpsz.hu
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2. sz. melléklet
Kapcsolattartók elérhetőségei:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes, polgári védelmi főfelügyelő
Polgári Védelmi Főfelügyelőség
+36 1 469-4116
ferenc.toth@katved.gov.hu
pvfofe@katved.gov.hu
Országos Polgárőr Szövetség
Kardos Pál, katasztrófavédelmi alelnök
+36 30 621-3333
palkardos@gmail.com

