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PREAMBULUM
Az együttműködési megállapodás létrejött az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a
továbbiakban: OVF) és az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) (a
továbbiakban együtt: Felek) között a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben,
valamint a vízügyi ágazatra vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok,
illetve a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. törvény szerint előírt feladatok hatékony
végrehajtására és összehangolására.
A megállapodás kiterjed a lakosságot és környezetet veszélyeztető árvíz, belvíz, a felszíni és
a felszín alatti vizeket károsító szennyezések megelőzésére, valamint azok károsító hatása
elleni védekezés során jelentkező feladatok végrehajtására növelve ezzel az állampolgárok
élet- és vagyonbiztonságát.
Az együttműködés célja, hogy a vízkárelhárítással, az ezzel összefüggő védekezéssel,
valamint a vízgazdálkodással és az ezzel összefüggő intézkedésekkel kapcsolatos szakmai
feladatok – az országos érdekek, a területi és helyi sajátosságok és igények szerint –
komplex módon kapcsolódjanak. Az együttműködés a vízügyi igazgatási szervek
vonatkozásában az OVF irányítása, koordinálása mellett a területi vízügyi igazgatóságok
(továbbiakban: Igazgatóságok) útján valósul meg.
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A jelen megállapodás külön kezeli a vízkár-elhárítási védekezésen kívüli időszakban és a
vízkár-elhárítási védekezés időszakában jelentkező feladatokat és a szükséges
intézkedéseket.

I. VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI

VÉDEKEZÉSEN KÍVÜLI IDŐSZAKBAN

A vízügyi igazgatási szervek vállalják:
1. Az együttműködés sikeres megvalósítása érdekében az OVF az irányítása alá
tartozó Igazgatóságok útján térítésmentesen gondoskodik az együttműködésre kijelölt
polgárőrök általános vízkár-elhárítási védekezési felkészítéséről és a jogszabályi háttér
ismertetéséről az OPSZ-től elvárt feladatok vonatkozásában. Szükség szerint árvíz-,
belvíz- és vízminőség-védelmi kárelhárítási alapképzést, illetve igény szerint
továbbképzéseket szervez.
2. A védelmi gyakorlatokra a Polgárőr Szövetséget (illetékes helyi szervét) meghívják, a
polgárőröket az általuk a védekezésben ellátandó feladatokra betanítják, és megfelelő
ruházattal, védőeszközökkel ellátják.
3. Az Igazgatóságok tájékoztatják a vízügy aktuális vízkár-elhárítási terveinek tartalmáról
és annak változásáról az OPSZ területi szervét, illetve az OPSZ részéről
kapcsolattartásra kijelölt személyt, az ár-, illetve belvízi védekezési helyzetben
mozgósítható és bevonható polgárőrök létszámának tervezése érdekében.
4. Az
Igazgatóságok
a
központi
megállapodás
alapján
együttműködési
megállapodásokban szabályozzák a helyi (megyei) feladatokat – azzal hogy ezekben a
megállapodásokban különös hangsúlyt kapjanak a kiemelt veszélyeztetettségű
megyék, úgymint: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves és Szabolcs
Szatmár-Bereg megye.
5. Az Igazgatóságok rendszeresen tájékoztatást adnak – a titok- és adatvédelmi
szabályok betartásával – a velük kapcsolatban álló polgárőr szervezetek részére
azokról az információkról, amelyek az együttműködési feladatok megoldásához
szükségesek. A tájékoztatás történhet szóban és írásban.
6. Az Igazgatóságok megadják azon vízkár-elhárítási célú művek listáját, (telephelyek,
nagyműtárgyak, vízfolyások, csatornák, töltések és közlekedési utak,) amelyek
idegenek által történő szándékos vagy véletlen rongálása leginkább fennáll.
7. Az Igazgatóságok – lehetőségeikhez mérten – a vízügyi ágazat rendszeréből kivonásra
kerülő eszközökkel központi, illetve területi szinten a hatályos jogszabályok által
meghatározott feltételekkel és keretek között támogatják a polgárőr szervezeteket, így
különösen technikai és egyéb eszközökkel (pl. hírközlő eszközökkel járművekkel,
védőruházattal való ellátással).
8. Az OPSZ és a területi polgárőrszervezetek szolgálati feladatot ellátó járművei részére
térítésmentes közlekedési lehetőséget biztosít valamennyi járható koronával
rendelkező árvízvédelmi töltésen, valamint üzemi utakon, ahol az OPSZ által védendő
objektum van.
9. Az Igazgatóságok és az illetékes polgárőrszervezetek közötti helyi megállapodások
megkötéséhez megadja területenként az őrszemélyzet adatait (név és telefonszám), az
úthasználati engedélyesek névsorát és a részletesebb térképeket a fokozottan
igénybevett töltésszakaszok megjelölésével. Az adatokban történt változásokat jelzi az
OPSZ, ill. a területileg illetékes polgárőrszervezetek felé.
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az OPSZ vállalja:
1. Megyénként létrehoz egy 100 fős – a kiemelten veszélyeztetett megyékben 200 fős –
vízkár elhárítására kiképzett, mozgósítható, vízkárelhárítási polgárőr egységeket.
2. Védekezési készültségen kívüli időszakban a rongálások, lopások megelőzése
érdekében, a polgárőr szervezetek lehetőségeikhez mérten, folyamatos járőrözéssel
segítséget nyújtanak a vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésében lévő vízügyi
létesítmények (árvízvédelmi töltések, csatornák és ezek műtárgyai, vízrajzi
létesítmények, hírközlő hálózatot) őrzésében, valamint a belterületek közelében lévő
illetéktelen beavatkozással fokozottan veszélyeztetett vízfolyás- és csatornaszakaszok
ellenőrzésében – egyeztetve az érintett gátőrökkel, meder- és csatornaőrökkel. Ezeket
a feladatokat, illetve helyeket beillesztik járőr-útvonalaikba.
3. A polgárőrök által önállóan teljesített járőrszolgálat során vízügyi intézkedést igénylő
esemény észlelése esetén, illetve a Magyar állam tulajdonában és a vízügyi igazgatási
szervek kezelésben lévő létesítmények esetében tulajdon elleni szabálysértés
elkövetését tapasztalja, a polgárőr soron kívül bejelenti a területileg illetékes vízügyi
igazgatóság ügyeletére, tettenérés esetén jogszabályban meghatározott magatartást
végez.
4. Az árvízvédelmi töltéseken történő jogosulatlan, szabálytalan közlekedés ellenőrzése
során kiemelt figyelmet fordít az árvízvédelmi töltések állagát fokozottan rongáló
járművekkel (cross-motorokkal, quad-okkal) közlekedők kiszűrésére.
5. A vízminőség-védelemmel összefüggésben a védekezésen kívüli időszakban
közreműködik a vízszennyezések észlelésében, a szennyezés mértékének,
eredetének, utánpótlásának felderítésében. Szennyezés észlelése esetén a lehető
legrövidebb időn belül értesíti a területileg illetékes Igazgatóság ügyeletét.
6. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordít az illegális szemétlerakások és engedély
nélküli fakitermelések megelőzésére, ilyen cselekmények észlelésekor azt soron kívül
bejelenti a területileg illetékes vízügyi igazgatóság ügyeletére, tettenérés esetén
jogszabályban meghatározott magatartást végez .
7. Vízkárveszély esetére az OPSZ elősegíti a lakosság megelőzési és felkészülési
tájékoztatását, a polgárőr szövetség tagjaihoz eljuttatja az OVF és az Igazgatóságok
által biztosított, a vízkár veszélyekről és azok várható hatásairól szóló tájékoztatókat,
dokumentumokat.
8. A védekezés megszűnését követő időszakban segítséget nyújt a kárfelmérésben és a
helyreállításban.

II.

VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI

VÉDEKEZÉS IDŐSZAKÁBAN

A vízügyi igazgatási szervek vállalják:
1. A védekezés során megtett intézkedésekről tájékoztatást ad az OPSZ, illetve a
területi szervek részéről kapcsolattartásra kijelölt személynek az elrendelt védekezési
készültségről a vízkár-elhárítási feladatok végrehajtásához mozgósítható és bevonható
polgárőr erők létszámának tervezése érdekében.
2. Az elkészített előrejelzéseket, tájékoztatókat megküldik az OPSZ, illetve a területi
szervek által kijelölt kapcsolattartónak.
3. Tájékoztatást adnak az árvízvédekezéshez szükséges
erőforrásokra és eszközökre vonatkozó igénybejelentéseikről.
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közerőre,

lakossági

4. Az OPSZ szolgálatban lévő gépjárművei számára az árvízvédelmi töltésen való
közlekedési engedélyeket térítésmentesen biztosítja.
az OPSZ vállalja
1.A vízkár-elhárítási védekezés időszakában az OPSZ elősegíti a lakosság megelőzési
és felkészülési tájékoztatását.
2. Az Országos Műszaki Irányító Törzs (továbbiakban: OMIT) intézkedései alapján a
polgárőr erők a vízkár-elhárítási védekezés során bevonhatók a védekezési feladatok
végrehajtásába működési területeiken vagy átcsoportosításokkal az ország más
részein.
3. A különböző védekezési feladattípusokra kiterjedő alkalmazásuk lehetőségeit, a
polgárőr szervezetek által végrehajtandó feladatok részleteit az illetékes
Igazgatósággal kötött, területi szintű együttműködési megállapodások rögzítik. A
polgárőr erők alkalmazásának tervezhetősége, valamint a vízkárelhárítási szervezetbe
történő beosztásuk érdekében az OPSZ a nyilvántartott létszámadatait az OMIT és az
illetékes Igazgatóságok rendelkezésére bocsátja, azokat megfelelő rendszerességgel
pontosítja.
4. Vízkár-elhárítási időszakban a polgárőr erők segítséget nyújtanak a vízügyi
szakemberek által irányított védelmi munkálatokban (pl. homokzsákok megtöltése,
szállítása, lerakása, stb.), valamint közreműködnek a közbiztonság fenntartásában,
kimenekítés, kitelepítés esetén a kiürített területeken a hátrahagyott vagyontárgyak
őrzésében, illetve a védelmi anyagok, eszközök, gépek, a stratégiailag fontos
létesítmények, műtárgyak és a védekezésben résztvevők ingóságainak őrzésében.
5. Védekezés időszakában a polgárőr erők a vízkár-elhárítási beavatkozásokat a terület
biztosításában, valamint a védekezéshez szükséges árvízvédelmi szállítási feladatok
hatékony végrehajtását a forgalomirányításban való közreműködéssel segítik. Továbbá
közreműködik a védekezésben résztvevő közerő ellátásnak, váltásának és
szállításának megszervezésében.
6. A készültségben lévő árvízvédelmi védvonalakon – a rendőrség tagjaival közösen –
részt vesz az árvízvédelmi szakaszok illetéktelenek által történő közlekedés előli
lezárásában, biztosítva ezzel az árvízvédelmi munkák zavartalanságát. Bármilyen
rendellenesség esetén értesíti a területileg illetékes rendőri szervet, és az illetékes
Igazgatóságot. Az árvízvédelmi töltéseken történő közlekedés ellenőrzése során
kiemelt figyelmet fordít az árvízvédelmi töltések állagát fokozottan rongáló járművekkel
(cross-motorokkal, quad-okkal) közlekedők kiszűrésére.
III.

A FELEK

KÖZÖSEN VÁLLALJÁK

1. A jelen együttműködési megállapodást területi, helyi szerveikkel megismertetik, a
végrehajtását irányítják, koordinálják.
2. A jelen országos szintű megállapodás alapul vételével a területi szervek az egymás
között meglévő együttműködési megállapodásaikat felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. A megállapodással nem rendelkező területi szervek az eredményes
együttműködés elősegítése érdekében megállapodást kötnek, az együttműködés
konkrét tartalmát a helyi sajátosságokra figyelemmel határozzák meg.
3. Az együttműködés során a szakmai feladatok teljesítéséhez – a jogszabályok
biztosította keretek között – saját hatáskörben mindkét szerv az alaptevékenységük
ellátása mellett, azzal összeegyeztethető esetekben és módon nyújt egymásnak
segítséget.
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