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A Magyar Polgári 

Védelmi Szövetség  

partneri szervezésében 

történik  a „Norvég 

Finanszírozási 

Mechanizmus 2009-

2014.” támogatás 

segítségével folyó 

kapacitásfejlesztés és 

intézményközi 

együttműködési 

projekt megvalósítása 

a védelemben 

résztvevő hivatásos és 

civil szervezetek  

együttműködésének 

erősítésével  a helyi 

szintű 

katasztrófavédelmi 

beavatkozások 

hatékonyságának 

növelése. A vezető 

partner BM Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

irányításával folyó 

nemzetközi 

együttműködés célja, 

hogy intézmény 

fejlesztés keretében 

egy komplex, 

innovatív, helyi 

szinten működő 

integrált katasztrófa 

védelmi rendszer elem 

jöjjön létre.   

Projekt vezető partner: 

Belügyminisztérium Országos Ka-

tasztrófavédelmi Főigazgatóság  

Projekt partnerek: 

 Belügyminisztérium Oktatási, 

Képzési és Tudományszerve-

zési Főigazgatóság  

 Norvégiai Polgári Védelmi és 

Vészhelyzeti Igazgatóság  

 Norvégiai Vízügyi és Energia 

Igazgatóság  

 Magyar Polgári Védelmi      

Szövetség  

mailto:pvszovetseg@katved.gov.hu


A projekt főbb elemei: 
 

  az őrsök állományának teljes körű 

és speciális szakmai képzése 
(tűzoltó alapképzés és többféle 
speciális képzés) 

 az őrsök munkatársai és a helyi 

szervezetek közötti, elsősorban az 
önkormányzatokkal és a 
lakossággal közös tréningek, 
esetmegbeszélések tartása, 
cselekvési tervek kidolgozása és 
annak meghatározása, hogy 
vészhelyzet esetén hogyan 
koordinálható még hatékonyabban a 
polgármesterek, a hivatásos 
szervek, az önkéntesek, civilek és a 
lakosság együttműködése 
(országosan mintegy 100 fórumra 
kerül sor) 

 lakossági tájékoztatók és fórumok 

tartása, széleskörű lakossági 
kampány 

 mintegy 100 MFt értékű 

eszközbeszerzés, melyeket az 
őrsök állománya fog használni 
(tűzoltó és vegyvédelmi ruhák, 
légzőkészülékek, informatikai 
fejlesztés, stb.) 

 az OKF teljes körű 

szervezetfejlesztése, az újonnan 
létrejövő egységek (őrsök) 
működési mechanizmusainak 
kialakítása, azok integrálása a 
katasztrófavédelmi 
intézményrendszerbe és 
munkájának összehangolása a helyi 
igazgatással 

 női esélyegyenlőségi fejlesztések a 

BM OKF-nél és az őrsöknél, 
melynek célja annak feltérképezése, 
hogyan növelhető a nők létszáma a 
katasztrófavédelmi munkában 

 

A Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2013. 
december és 2015. decembere között egy 
kétéves projektet valósít meg. A projekt 
célja a katasztrófavédelmi 
intézményrendszer helyi szintű 
megerősítése, fejlesztése. A program 
támogatja a katasztrófavédelmi - 
különösen a vészhelyzet esetén ellátandó 
feladatok megszervezését, a 
településekkel, a civil szervezetekkel és a 
lakossággal való együttműködés és 
párbeszéd javítását. Az OKF már 2012-
ben megkezdte az ún. "őrs program" 
kialakítását, melynek célja, hogy a 
segítség a lehető legközelebbről érkezzen, 
ezért a tervek szerint a program keretében 
országosan mintegy 65 katasztrófavédelmi 
őrs kerül kialakításra. A projekt nagyrészt 
ezen új egységek fejlesztését, az őrsök 
állományának képzését és felkészítését 
támogatja.  A BM OKF az elmúlt években 
kialakult több vészhelyzet esetén (árvíz, 
viharkárok, vörös iszap, stb.) is 
bizonyította, hogy munkáját és a mentési 
feladatok megszervezését magas 
színvonalon látja el, jelen projekt 
hozzájárul ahhoz, hogy ezt a munkát még 
professzionálisabban, a többi szervvel és a 
lakossággal még aktívabban 
együttműködve láthassa el.  

A bajban jutott embertársaink 

segítése mentése egyik 

legrégebbi kötelesség minden 

közösség életében. A közelmúlt 

eseményeinek tanulsága, hogy 

ha a természet és az ember 

okozta katasztrófa veszélyek 

növekedésével nem tudunk 

szervezéssel és intézmények 

erőforrások növelésével lépést 

tartani, akkor az áldozatok és a 

károk fognak növekedni. Ennek 

érdekében egy nemzetközi 

támogatás felhasználásával 

erősödik a helyi védelem, 


