A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrıl szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat.) 53. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következıket rendelem el:

Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi
miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó, és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje
szerinti szervezetekre, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra (a továbbiakban együttesen: honvédelmi
szervezetek), valamint az MH katasztrófavédelmi igénybevételét kezdeményezı nem katonai szervekre és
szervezetekre.
1/A. § E rendelet alkalmazásában:
a) Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR): az országos katasztrófavédelmi
rendszer részét képezı, a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatainak irányítására, végrehajtására,
valamint az országos katasztrófavédelmi feladatokhoz való hozzájárulás érdekében létrehozott, az MH
meglévı képességein alapuló, kijelölt szervezeti elemekbıl felépülı, ideiglenes szervezet,
b) objektumvédelmi terv: a veszélyes ipari üzem vagy veszélyes katonai objektum veszélyességi
övezetében lévı, külön jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekben tartózkodó személyi
állomány mentése, a haditechnikai eszközökben, egyéb anyagi javakban, a környezetben bekövetkezı károk
enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az
adatszolgáltatásra vonatkozó terv.
2. § A HKR elemei részt vesznek a katasztrófák károsító hatásai elleni védekezésben, következmények
felszámolásában, a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban. Feladatuk a honvédelmi ágazatot
érintı katasztrófahelyzet, súlyos szerencsétlenség esetén a veszélyeztetett személyi állomány, vagyoni javak
megóvása, mentése, a következmények csökkentése, ágazaton belüli felszámolása, a Kormány, illetve a
Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) döntése, vagy a KKB, illetve a védelmi
igazgatási szervek felkérése alapján hozzájárulás a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásához.
3. § A HKR elemei katasztrófák bekövetkezésekor, vagy kialakulásuk közvetlen veszélyének esetén
kerülnek aktivizálásra.
3/A. § Az MH Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer Automata Mérı és Adatgyőjtı
Rendszere katasztrófa-helyzetben vegyi, illetve az Országos Sugárfigyelı, Jelzı és Ellenırzı Rendszer
keretében, az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Nukleárisbaleset-elhárítási Információs és
Értékelı Központjától kapott összesített sugárzási adatokat szolgáltat a Honvédelmi Ágazati
Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: HÁKOT), a Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság (a
továbbiakban: KOB) és az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenırzı Rendszer részére a Magyar
Köztársaság területén kialakult esetleges vegyi- és sugárhelyzetrıl.

A HKR felépítése
4. § A HM államtitkára szakirányítja a tárca katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását, illetve a
védekezés idıszakában vezeti a HÁKOT-ot.
5. § A HKR elemei:
a) a HÁKOT,
b) a KOB,
c) a Katasztrófavédelmi Operatív Csoportok (a továbbiakban: KOCS),
d) a végrehajtó erık,
e) az Ágazati Információs Központ.

A HKR mőködtetésével összefüggı feladatok a védekezés idıszakában
6. § A honvédelmi miniszter a védekezés idıszakában
a) dönt a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
72. § (1) bekezdés alapján a hatáskörébe tartozó erık kirendelésérıl,
b) a 3000 fıt meghaladó kirendelés esetén tájékoztatja az Országgyőlést.
7. § A HM államtitkár a védekezés idıszakában
a) a KKB tagjaként képviseli a honvédelmi tárcát a KKB ülésein,
b) irányítja a KOB-ot,
c) jóváhagyásra elıterjeszti a honvédelmi miniszternek a katasztrófahelyzetben kihirdetett veszélyhelyzet,
illetve szükségállapot esetén alkalmazandó, rendeleti úton bevezetett intézkedések ágazaton belüli
érvényesülésének szabályait, valamint a minısített helyzetek kihirdetését el nem érı mértékő katasztrófák
esetén bevezetendı rendszabályokat,
d) felterjeszti a honvédelmi miniszternek a Honvéd Vezérkar fınökének jogkörét meghaladó
kirendelésekre vonatkozó javaslatokat, elıkészíti a tájékoztatót az Országgyőlés részére.
8. § A Honvéd Vezérkar fınöke a védekezés idıszakában
a) tanácskozási joggal részt vesz a KKB munkájában.
b) dönt a Hvt. 72. § (1) bekezdés alapján a hatáskörébe tartozó erık kirendelésérıl,
c) felügyeli az alárendeltségébe tartozó, katasztrófavédelmi feladatokat végrehajtó állomány
tevékenységét.
9. § (1) A HÁKOT a HM államtitkár döntéseinek, illetve a honvédelmi miniszter részére felterjesztésre
kerülı javaslatok szakmai elıkészítéséért felelıs szerv.
(2) A HÁKOT tagjai:
a) a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezet vezetıje,
b) az MH katasztrófavédelmi mőveleti feladatok irányítását végzı szervezet vezetıje,
c) a HM védelmi igazgatás szakmai elıkészítését és koordinálását végzı szervezet vezetıje,
d) a HM államtitkár által meghívott szakértık.
(3) A HÁKOT a védekezés idıszakában
a) kidolgozza a HM államtitkár KKB tagságából a honvédelmi ágazatra háruló feladatok végrehajtásához
szükséges elıterjesztéseket,
b) elıkészíti a honvédelmi miniszter és a HM államtitkár döntéseit,
c) a HM államtitkár által meghatározottak szerint koordinálja a feladatok végrehajtását,
d) a HM védelmi igazgatás szakmai elıkészítését és koordinálását végzı szervezet vezetıje útján
folyamatos kapcsolatot tart fenn a védekezésben érintett minisztériumok, autonóm államigazgatási szervek és
központi hivatalok, a védelmi igazgatás területi és helyi szerveinek, valamint a honvédelemben közremőködı
szervek vezetıivel, elemzi az információkat és végzi a tárcán belül szükséges koordinációt, közremőködik a
fıvárosi és megyei védelmi bizottságok hatáskörébe utalt döntések elıkészítésében és végrehajtásában.
10. § (1) A KOB a HKR felsıszintő katonai vezetési feladatokat ellátó szerve, amely teljes állománnyal a
HM államtitkár intézkedése alapján alakul meg, a védekezés idıszakában 24 órás készenléti szolgálati
rendszerben mőködik.
(2) Azonnali intézkedést igénylı helyzetben, amennyiben a KOB teljes aktivizálása nem indokolt, a KOB
vezetıjének döntése alapján - a HM államtitkár egyidejő tájékoztatása mellett - részleges állománnyal alakul
meg.
11. § (1) A KOB vezetıje az MH katasztrófavédelmi mőveleti feladatok irányítását végzı szervezet
vezetıje.
(2) A KOB vezetıje a védekezés idıszakában a HKR vezetıjének van alárendelve.
(3) A KOB a védekezés idıszakában
a) irányítja a várható és a bekövetkezett katasztrófák felméréséhez, értékeléséhez szükséges információk
győjtését és feldolgozását, az adatközlést (adatcserét),
b) riasztja a katasztrófavédelemre kijelölt honvédségi erıket,
c) kezdeményezi a végrehajtó erık igénybevételét,
d) a Honvéd Vezérkar fınöke, illetve a honvédelmi miniszter döntése alapján kirendeli a riasztott erıket,
e) irányítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásába bevont honvédségi erıket,
f) irányítja a veszélyeztetett katonai szervezetek biztonságos helyre történı kivonását,
g) javaslatot tesz a katasztrófavédelembe bevonandó további MH erık kijelölésére, felkészítésére.
12. § (1) A KOCS a HKR középszintő katonai vezetési szerve, amely teljes állománnyal a KOB vezetı
intézkedése alapján alakul meg, a védekezés idıszakában 24 órás készenléti szolgálati rendszerben mőködik.
(2) A KOCS mőködtetésére kötelezett szervezeteket a Honvéd Vezérkar fınöke jelöli ki.
(3) A KOCS-ok a védekezés idıszakában a KOB irányítása alapján közvetlenül vezetik a végrehajtó
erıket.

13. § A katasztrófavédelmi munkák során szükség esetén a KOB vagy a KOCS-okat mőködtetı
szervezetek vezetıinek javaslata alapján a kijelölt végrehajtó szervezetektıl eltérı szervezet is kialakítható és
felkészítés után alkalmazható.
14. § A végrehajtó erık a HKR aktivizálását követıen a várható következmények elırejelzésére,
megelızésére, a védekezésben történı közremőködésre, feladat végrehajtásra kijelölt és felkészített erık,
munkacsoportok.
15. § (1) A végrehajtó erık feladatai:
a) a nukleáris, vegyi és biológiai veszély elırejelzésére, felmérésre ellenırzı és jelzı szervezet
mőködtetése, folyamatosan mérési adatok szolgáltatása a Magyar Köztársaság területén a gamma
háttérsugárzás szintjérıl, helyi riasztás adása veszélyes ipari anyag jelenléte esetén, adatszolgáltatás a
nukleáris és vegyi katasztrófák értékeléséhez,
b) részvétel a KOB és KOCS feladatszabása alapján a katasztrófák elleni védekezésben.
(2) A katasztrófavédelmi tevékenységet végzı katonai erık sem polgári, sem más szerv alárendeltségébe
nem kerülnek, irányításuk a HKR vezetési rendje szerint történik. A katasztrófavédelmi munkák helyszínén
szakmai feladataikat a helyi védelemvezetı határozza meg, a kirendelt erık parancsnokai útján.
(3) A feladatok végrehajtásában csak a kijelölt és felkészített, munkavédelmi oktatásban részesített, a
szükséges egyéni védıeszközökkel, egészségvédelmi felszereléssel ellátott erık vehetnek részt.
(4) Amennyiben a kialakult helyzet az igénybevételt nem indokolja, azonban a fokozott alkalmazási
készség elérése indokolt, a HM államtitkár a kijelölt erık részére ideiglenes készenléti szolgálatot rendelhet
el.
(5)
(6) Az MH geoinformációkat szolgáltató szervezete adatot biztosít a katasztrófák elleni védelem
megszervezéséhez.
(7)
15/A. § Az Ágazati Információs Központ végrehajtja a 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatokat (nukleáris-, vegyi és biológiai veszélyhelyzetben), értékelt adatokat szolgáltat a KOB döntései
elıkészítéséhez, és azonnal értesíti a közvetlenül veszélyeztetett katonai szervezeteket.

Együttmőködés a KKB szerveivel
16. § A KKB védekezési munkabizottságaiban részt vesznek az ágazatok igényének megfelelıen a HM
katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezetének, a KKB Operatív Törzsében a HM
katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezetének és a HM védelmi igazgatás szakmai
elıkészítését és koordinálását végzı szervezetének képviselıi.
17. § A KKB Tudományos Tanácsba, illetve a Mőszaki Tudományos Tanácsba ágazati szakértıt a HM
államtitkár jelöl ki.

Katasztrófavédelmi riasztás
18. § A HKR riasztása történhet
a) az országos katasztrófavédelmi rendszer riasztásra jogosult szervei által,
b) a honvédelmi ágazaton belüli súlyos szerencsétlenség, katasztrófahelyzet, valamint az ágazaton kívüli
katasztrófahelyzet esetén az állományilletékes parancsnok vagy vezetı (a továbbiakban együtt:
állományilletékes parancsnok), illetve az ügyeleti szolgálatok jelentése, valamint
c) az MH nukleáris, vegyi és biológiai veszély elırejelzésére, felmérésére létrehozott szervezet értesítése
alapján.
19. § (1) A KKB-tıl vagy szerveitıl érkezı katasztrófavédelmi feladatokhoz való hozzájárulásra történı
felkérés esetén a HKR vagy annak elemeinek riasztását, aktivizálását a HM államtitkár rendeli el.
(2) A HKR elemeinek riasztására, aktivizálására a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló
szervezet vezetıje, az MH katasztrófavédelmi mőveleti feladatok irányítását végzı szervezet vezetıje és a
HM védelmi igazgatás szakmai elıkészítését és koordinálását végzı szervezet vezetıje egyeztetett közös
javaslatot tesz a HM államtitkár részére.
(3) A felsı- és középszintő katasztrófavédelmi vezetı szervek riasztását, aktivizálását - halasztást nem
tőrı esetben a HM államtitkár egyidejő tájékoztatása mellett - a KOB vezetıje is jogosult elrendelni.
(4) A riasztás rendjét és a bevezetendı rendszabályokat az Ágazati Katasztrófavédelmi Terv (a
továbbiakban: ÁKT) tartalmazza.
(5) A veszélyeztetett szervek, szervezetek riasztását az ágazat központi ügyeleti szerve a KOB vezetı
jóváhagyásával végzi.

A honvédelmi erık ágazaton kívüli igénybevételének rendje
20. § (1) A honvédelmi erık kirendelésének általános rendje szerint az igényre vonatkozó kérést a KKBhoz (vagy a KKB Operatív Törzséhez) kell felterjeszteni. A KKB (vagy a KKB Operatív Törzse) az
igényeket továbbítja az ágazat központi ügyeleti szervének. Amennyiben a KKB nem kerül összehívásra, a
katasztrófa típusa szerint illetékes országos hatáskörő irányító szerv az igénybevételre vonatkozó kérést
közvetlenül az ágazat központi ügyeleti szerv részére küldi meg. A kirendelésrıl a honvédelemi miniszter,
illetve a Honvéd Vezérkar fınöke dönt.
(2) A kirendelésre vonatkozó igényt a kezdeményezınek - a felkészülés érdekében - a KKB-hoz történı
felterjesztéssel egyidejőleg az ágazat központi ügyeleti szervének is meg kell küldeni.
21. § Rendkívüli esetben, amennyiben a HKR nincs aktivizálva, illetve az élet- és vagyonmentés
indokolja az azonnali intézkedést, az érintett katonai szervezet parancsnoka saját hatáskörében dönt a
segítségnyújtásról, és a hadmőveleti ügyeleti szolgálatok útján kezdeményezi annak jóváhagyását a Honvéd
Vezérkar fınökénél. A rendkívüli kirendelésrıl a KKB Veszélyhelyzeti Központját és a KKB Titkárságot a
KOB vezetıje, illetve az MH katasztrófavédelmi mőveleti feladatok irányítását végzı szervezet vezetıje
tájékoztatja.

A HKR mőködési feltételei biztosításának feladatai a védekezésre történı felkészülés
idıszakában
22. § A honvédelmi miniszter a felkészülés és a megelızés idıszakában
a) jóváhagyja a HKR Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ),
b) jóváhagyja az ÁKT-t,
c) jóváhagyja a katasztrófavédelmi elemi költségvetési tervet,
d) szabályozza a HM katasztrófavédelmi készenléti szolgálatai vezénylésének rendjét,
e) felügyeli a katonai felsı- és szakoktatási intézményekben a katasztrófavédelem oktatását.
23. § A HM államtitkár a felkészülés és a megelızés idıszakában
a) a KKB tagjaként képviseli a honvédelmi tárcát a KKB ülésein,
b) gondoskodik a HKR felkészítésérıl,
c) irányítja a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos nemzetközi
együttmőködést,
d) meghatározza a KOB összetételét,
e) kijelöli a KKB szerveibe a honvédelmi tárcát képviselı szakembereket,
f) a katasztrófavédelmi ágazati költségvetés felhasználása irányelveinek jóváhagyásával gondoskodik a
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges eszközök beszerzésérıl, a feladatok végrehajtására
kijelölt állomány védelméhez szükséges technikai és védıeszközök biztosításáról,
g) jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszternek a katasztrófavédelmi elemi költségvetési tervet.
24. § A Honvéd Vezérkar fınöke a felkészülés és a megelızés idıszakában
a) tanácskozási joggal részt vesz a KKB munkájában,
b) szabályozza a középszintő vezetı szervek, végrehajtásban részt vevı katonai szervezetek
Katasztrófavédelmi Alkalmazási Terveinek kidolgozását,
c) kijelöli a KOCS-okat és a tervezett végrehajtó erıket,
d) jóváhagyásra felterjeszti a HM államtitkár útján a honvédelmi miniszter részére az egyes
katasztrófatípusok sajátosságaira kidolgozott ÁKT-t,
e) biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kijelölt erık igénybevételi feltételeinek
folyamatos meglétét,
f) szabályozza az alárendeltségébe tartozó készenléti szolgálatok vezénylésének, ellátásának rendjét, a
HKR riasztási feltételeit,
g) gondoskodik a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges technikai eszközök
hadrafoghatóságáról,
h) kijelöli az MH nukleáris, vegyi és biológiai veszély elırejelzésére, felmérésére létrehozott szervezet
HKR részeként mőködı elemeit, szabályozza a mőködés rendjét.
25. § (1) A HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezete a felkészülés és megelızés
idıszakában
a) felelıs a Kat. 53. § szerinti jogszabály szakmai elıkészítéséért, a HM veszélyes katonai objektum
felügyeleti hatóság bevonásával,
b) elkészíti a HKR SZMSZ-ét,
c) elkészíti a HKR költségvetésének felhasználására vonatkozó irányelveket, valamint a
katasztrófavédelmi elemi költségvetést,

d) koordinálja a HM államtitkár KKB tagságából adódó honvédelmi ágazati katasztrófavédelmi
feladatokat,
e) koordinálja a KKB szerveivel való kapcsolattartást, képviseli a tárcát a katasztrófavédelemmel
kapcsolatos országos és nemzetközi rendezvényeken,
f) javaslatot tesz a HM államtitkár részére a központi államigazgatási szervekkel való szakmai
kapcsolattartás rendjére,
g) végzi a katasztrófavédelmi gyakorlatok minisztériumi szintő koordinációs feladatait.
(2) Az MH katasztrófavédelmi mőveleti feladatok irányítását végzı szervezete a felkészülés és megelızés
idıszakában
a) koordinálja az ÁKT kidolgozását és összeállítja az ÁKT-t,
b) részt vesz a katasztrófavédelmi gyakorlatok elıkészítésében és levezetésében, ennek keretében elkészíti
a gyakorlatok tárcaszintő levezetési tervét,
c) összehangolja a középszintő vezetı szervek és a végrehajtó erık katasztrófavédelemmel kapcsolatos
tervezı és kidolgozó munkáját,
d) biztosítja a KOB riasztási, aktivizálási és mőködési feltételeit,
e) ellenırzi a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erık felkészítését, készenlétét.
(3) A HM védelmi igazgatás szakmai elıkészítését és koordinálását végzı szervezet
a) koordinálja a HM államtitkár KKB tagságából adódó védelmi igazgatási feladatokat,
b) szakmai segítséget nyújt a honvédelmi igazgatás területi szervei részére intézkedési tervek
kidolgozásához,
c) az illetékes katasztrófavédelmi szervekkel együttmőködve részt vesz a megyei (fıvárosi) védelmi
bizottságok elnökei komplex védelmi igazgatási továbbképzésének megszervezésében, végrehajtásában,
d) javaslatot tesz a HM államtitkár részére a központi államigazgatási szervekkel való - védelmi
igazgatással kapcsolatos - szakmai kapcsolattartás rendjére.
(4) A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
a) végzi az ágazati objektumok veszélyességi minısítésének nyilvántartását,
b) mőködteti az ágazati „veszélyes anyag és veszélyes objektum” adatbázist, melynek felhasználhatóságát
biztosítja az MH katasztrófavédelmi mőveleti feladatok irányítását végzı szervezete és az Ágazati
Információs Központot mőködtetı szervezet részére.

Az ágazati létesítmények katasztrófavédelmi tervezése
26. § (1) Az ágazaton belüli engedélyköteles veszélyes tevékenységek, valamint létesítmények körét
külön jogszabály határozza meg.
(2) A veszélyes ipari üzem vagy veszélyes katonai objektum veszélyességi övezetében lévı, külön
jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekre objektumvédelmi tervet kell készíteni.
(3) Az ágazati létesítmény parancsnoka
a) a felkészülés és megelızés idıszakában kidolgozza, legalább három évente, illetve az objektum és
környezetének megváltozását követıen azonnal felülvizsgálja az objektumvédelmi tervet, és arról
tájékoztatja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáért felelıs szervezetet, valamint a segítségnyújtásra
felkért külsı helyi katasztrófavédelmi szerveket,
b) biztosítja az objektumvédelmi terv végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit,
c) a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáért felelıs szervezet bevonásával katasztrófavédelmi
gyakorlatot vezet a létszám 50%-át meghaladó személyi változás esetén, de legalább évente egyszer.
27. §

A honvédelmi szervezet tevékenysége közvetlen katasztrófaveszély esetén
28. § A honvédelmi ágazatot érintı súlyos szerencsétlenség és katasztrófa, illetve katasztrófa veszélye
esetén a veszélyeztetett szervezet állományilletékes parancsnoka (ügyeleti szolgálata)
a) azonnal értesíti a szolgálati elöljárót (elöljáró ügyeleti szolgálatot) és a mentésben közremőködésre
tervezett külsı szerveket,
b) az objektumvédelmi tervben foglaltak, illetve a KOB intézkedése alapján azonnal megkezdi a
személyek mentését, az életveszély elhárítását, a technikai és anyagi eszközök mentését, a következmények
felszámolását.

Segítségnyújtás nemzetközi katasztrófavédelmi feladatokhoz

29. § (1) A katasztrófák elleni védekezés tárgykörében a Kormány döntéseinek és az Országgyőlés
határozatainak elıkészítésével kapcsolatos ágazati feladatokat, valamint a nemzetközi katasztrófavédelmi
feladatok ágazati koordinációját a HM államtitkár végzi.
(2) A HKR nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban közremőködı erıi és eszközei
kijelölésével, felkészítésével és igénybevételével kapcsolatos, a Kormány döntésébıl adódó feladatokat - az
érintett honvédelmi szervezetekkel együttmőködésben - a Honvéd vezérkar fınöke végzi.

A katasztrófavédelemmel kapcsolatos képzés, felkészítés, kiképzés
30. § (1) A HM államtitkár szakirányítja a KOB katasztrófavédelmi felkészítését, kiképzését,
továbbképzését, a HKR elemeinek gyakorlatokon történı részvételét.
(2) A Honvéd Vezérkar fınöke
a) intézkedik a katasztrófavédelemre kijelölt állomány felkészítési rendszere, módszere, tematikája
kidolgozására,
b) irányítja a középszintő vezetı szervek katasztrófavédelmi felkészítését, kiképzését és a gyakorlatok
tervezését,
c) biztosítja az országos katasztrófavédelmi rendszer, nemzetközi katasztrófavédelmi együttmőködés
keretében szervezett közös kiképzéseken, gyakorlatokon történı részvételét.
(3) A KOB vezetıje a HM államtitkárának jóváhagyásra felterjeszti a KOB felkészítési tervét.
(4) A KOCS-ot felállító szervezet megszervezi a védekezésre kijelölt szervezetek állományának
felkészítését.
(5) Az állományilletékes parancsnok végrehajtja az érintett állomány kiképzését és a védelmi tervben
meghatározott feladatok begyakorlását.
(6) A katonai oktatási intézmények az MH igénye szerint megszervezik a tanfolyamrendszerő
katasztrófavédelmi képzést.
(7) A katasztrófavédelmi felkészítés és kiképzés kiterjed a katasztrófavédelmi munkavédelem és balesetelhárítás különös szabályaira is.

Készenléti szolgálatok
31. § (1) A HÁKOT állandó tagjai, a KOB és a KOCS-ok kijelölt állománya, a KKB Operatív Törzsébe
és a KKB Védekezési Munkabizottságba kijelölt szakértık, az Ágazati Információs Központ kijelölt
állománya, valamint a végrehajtásra kijelölt erık meghatározott elemei lakáson eltöltött készenléti
szolgálatot látnak el.
(2) Riasztást követıen a készenléti szolgálatok szolgálati helyükön hajtják végre feladataikat.
(3) A készenléti szolgálatot adók körét alárendeltjeik vonatkozásában a HM államtitkár és a Honvéd
Vezérkar fınöke határozza meg.

A katasztrófavédelmi költségvetési elıirányzatok tervezése, biztosítása és felhasználása
32. § A katasztrófavédelmi költségvetési elıirányzatokat a HM fejezetnél Nukleáris balesetelhárítási
feladatok a végrehajtásában való közremőködés (Katasztrófavédelmi feladatok) címrendkód alatt
elkülönítetten kell tervezni a végleges felhasználás helyének megfelelı alcímen. A katasztrófavédelmi
költségvetési elıirányzatok tervezése, felhasználása a HM államtitkár által jóváhagyott irányelv szerint
történik.
33. § (1) Az irányelvet a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezete készíti, a
katasztrófavédelmi feladatok tervezésében érintett szervek, szervezetek javaslatainak figyelembevételével.
(2) Az irányelvek alapján elkészített erıforrás és költségszükségleti, valamint kiadási igényterv
keretszámaival egyezı elemi költségvetést a HM központi pénzügyi szervezete terjeszti fel jóváhagyásra.
(3) A katasztrófavédelmi elıirányzatot felhasználó szervezetek a felhasználásról a tárgyévet követı
február 15-éig a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezete útján tájékoztatják a HM
államtitkárt.
(4) A jóváhagyott elıirányzatok évközi módosítását a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló
szervezete szakmai elıterjesztése alapján a belsı rendelkezések szerint kell végrehajtani.
34. § (1) A védekezés során felmerülı kiadásokról nyilvántartást kell vezetni.
(2) A tényleges többletköltségek visszapótlására, megtéríttetésére a tárca igényeit az állami költségvetés
általános tartaléka terhére kell benyújtani.

35. § A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követıen haladéktalanul fel kell mérni, és
elkülönítetten kell nyilvántartani a keletkezett károkat, vagyoni hátrányokozást, a védekezésben részt vevık
egészségkárosodását, a balesetet, valamint a felmerült költségtérítési igény mértékét.

A lakosság tájékoztatása
36. § (1) A lakosságtájékoztatási, társadalmi-kapcsolati és a sajtóval való kapcsolattartási feladatok a
HKR rendeltetésének és feladatainak megismertetésére irányul, kiemelt figyelemmel a Magyar Honvédség
azon katasztrófavédelmi feladataira, amelyeket törvényi kötelezettségébıl adódóan, össztársadalmi érdekbıl
végez.
(2) A HKR médiával való kapcsolattartásának feladatait a HM kommunikációs tevékenységéért felelıs
szervezete, valamint az Ágazati Lakossági Tájékoztatási Tervben kijelölt személyek végzik.

Záró és átmeneti rendelkezések
37. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba.
(2)
38. §
39. §

