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Rendészeti Szabályzat 4. sz. melléklete
Hatályba lépett: 2015.

Katasztrófavédelmi terv: a katasztrófa veszélye, illetve a katasztrófa esetére, a mentésre,
valamint

a

károk

enyhítésére

vonatkozó

rendszabályok

bevezetésére

és

a

katasztrófavédelemben résztvevők feladataira vonatkozó terv.
(Az 1999. évi LXXIV. Törvény a Katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről g/ pontja szerint)

I.
Nagykanizsát a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága a városban lévő ipari
nagyüzemek, a város mellett áthaladó főútvonal, más alacsonyabb rendű utak, valamint a
Principális-csatorna okozta árvíz veszélye miatt, katasztrófavédelmi szempontból kiemelten
kezeli.
Az intézetet a felsoroltak miatt, ezek közelsége érintheti, amely potenciális veszélyforrás.
Emellett az intézeten belül is előállhat olyan veszélyhelyzet, mely az intézet dolgozói, az itt
elhelyezett fiatalkorúak életét és testi épségét veszélyeztetheti.
Intézetünkben a fiatalkorúak csoportjai folyamatos felügyelet alatt állnak, így egy esetleges
veszélyhelyzet esetén mindig rendelkezésre áll olyan felnőtt, aki a csoport részére adott
utasítást végre tudja hajtani, irányítani, mozgatni tudja a mentést, védekezést.
A vészhelyzet esetére kidolgozott tervet a gyakorlatban imitálni kell, hogy egy valós
helyzetben a végrehajtás akadálytalanul folyjon.
Nagyon fontos a felnőtt közelsége, higgadtsága, határozottsága, kiegyensúlyozott viselkedése.
Bármennyire is szervezett az intézményi pedagógiai struktúra, számítani kell arra, hogy
vészhelyzetben a fiatalkorúak is másképpen viselkednek.
A csoport vezetésének szabályai vészhelyzet esetén
-

érhetően, röviden, egyértelműen intézkedjünk,

-

leplezzük félelmünket, bizonytalanságunkat,

-

támaszkodjunk a csoport határozottabb, nyugodtabb, erősebb tagjaira,

-

próbáljunk a hangulaton javítani a feszültséget oldani,

-

ne alakuljon ki a csoportban a magára hagyatottság érzése,
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-

a veszély jellegét, mértékét csak szükséges mértékben és körben közöljük,

-

elhúzódó esetekben különösen fontos a fizikai, pszichikai kondíció megőrzése,

-

szüntessük meg a tétlenséget, kössük le a figyelmüket.

II.
Az intézményt érő vészhelyzetben, annak jellegétől függően az alábbiak szerint kell
eljárni
Tűzeset
-

Az intézmény Tűzvédelmi és tűzriadó tervében foglalt utasítások szerint.

Bombariadó
-

A fenyegetés vételekor rögzítsük az időpontot. A bejelentőt próbáljuk minél többet
beszéltetni. Próbáljuk meghatározni nemét, korát, nemzetiségét.

-

A bejelentés vétele után azonnal értesíteni kell a rendőrséget, az intézet igazgatóját,
vagy az őt helyettesítő ügyeletes vezetőt.

-

Rögzíteni kell az intézményben lévő fiatalkorúak és felnőttek számát, pillanatnyi
tartózkodási helyét.

-

Meg kell kezdeni a veszélyeztetett épületrész, vagy ha a bejelentésből ez nem derül ki,
akkor az egész intézet védett helyre való kitelepítését a tűzriadó terv szerint, az
alábbiak figyelembe vételével:

-

Alapelv: a bomba akárhol lehet, a legcsekélyebb mozdításra is robbanhat.

-

Legelőször a kitelepítésre kijelölt helyet kell átvizsgálni, annak biztonságosságáról
meggyőződni.

-

Az évszaknak megfelelő ruházatot, felszerelést mindenki vigye magával.

-

Az ajtókat, ablakokat hagyjuk nyitva az esetleges robbanás hatásának csökkentése
miatt.

-

A csoportok nevelőit és a felnőtt dolgozókat telefonon, adott esetben személyesen
vagy hasábrádión értesítjük a veszélyhelyzetről.

-

Az adott helyzet alapján döntsük el, hogy mit mondunk a fiatalkorúaknak.

-

A csoportok levonulása előtt igazítsuk el a fiatalkorúakat, hogy a levonulás alatt
semmihez ne nyúljanak.
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-

A veszélyeztetett helyzettől függően az érintettek elhelyezésére a sportudvar, valamint
a kertészet áll rendelkezésre.

III.
Infrastrukturális problémák kezelésének terve
-

Áramellátás megszűnése esetén az intézmény kiépített vészvilágító rendszere legalább
6 óra időtartamig biztosít megfelelő fényviszonyokat. Telefonrendszerünk belső
hálózata 8 óra üzemidőt biztosít a tartalék áramforrásról. Meghibásodás esetén
értesítendő: E.ON Észak Dunántúli Áramszolgáltató Rt. (89/510-611, 40/220-220)

-

A városi vezetékes telefonhálózat meghibásodása esetén az intézmény meghatározott
dolgozói rendelkeznek szolgálati rádiótelefonnal, melyek a szükséges kommunikációt
biztosítani tudják. (Használók, melléklet szerint). Meghibásodás esetén értesítendő:
Invitel Távközlési Zrt. (89/324-790 vagy 184)

-

A gázszolgáltatás megszűnése esetén a szolgáltatót, Közép Dunántúli Gázszolgáltató
Rt (93/321-300 vagy 80/301-301) kell keresni.

-

Az ivóvíz szolgáltatás megszűnése, gázszivárgás veszélye esetén a Pápai Víz-és
Csatornamű Zrt. (89/510-641) kell keresni. Veszélyhelyzetben az objektum
biztosítása a biztonsági szolgálat feladata.

-

A bekövetkezett katasztrófahelyzet esetén a biztonságos élet- és vagyonvédelem
érdekében felmerülő különféle energia ellátó rendszerek biztonságos kikapcsolásának
helyeit, az ügyeleten elhelyezett intézeti alaprajzok tartalmazzák.

Katasztrófahelyzet esetén ellátandó teendők
-

A rendkívüli esemény (katasztrófahelyzet) esetén azonnal értesíteni kell az
ügyeletvezetőt, aki rövid úton értesíti az igazgatót, vagy helyetteseit, amennyiben az
intézetben tartózkodnak. Ha nem tartózkodnak az intézetben, akkor az esemény
jellegéről az elhárításban illetékes szervezetet:

-

-

Rendőrség:

107

-

Tűzoltóság:

105

-

Mentők:

104

-

Általános segélyhívó:

112

Az intézet igazgatóját, helyetteseit:
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Telefonon elérhető vezetők:
Név:

Telefonszám:

igazgató
igazgatóhelyettes
otthonvezető I.
otthonvezető II.
munkavédelmi megbízott
gondnok
Az ügyeletvezető készenlétbe helyezi a helyszínrajzokat, melyeket a veszély elhárításában
közreműködő szervezet rendelkezésére bocsát szükség szerint.
-

Az intézkedésre jogosultak valamelyike, illetve az elhárításban közreműködő
szervezet vezetőjének megérkezéséig az ügyeletvezető végrehajtja és végrehajtatja a
kapott utasításokat. Intézkedéseit írásban rögzíti.

-

A káresemény következményeinek enyhítése érdekében az intézetben tartózkodó
valamennyi személy mozgósítandó.

IV.
A katasztrófa- és tűzvédelmi terv végrehajtási fejezete
I. típus akkor alkalmazandó, ha munkanapokon, délelőtt (07.50-12.40) között következett
be az esemény.
Az intézet személyi állapota a következő
-

előzetes iskola

-

javítós iskola,

-

előzetes műhelyek

-

javítós műhelyek

-

igazgatási csoport

-

egészségügyi részleg, mentálhigiénés csoport

-

konyha,

-

karbantartó műhely,

-

mosoda,

-

utógondozói részleg,
4
Nagykanizsai Javítóintézet
Katasztrófavédelmi Terv

-

dráma műhely, könyvtár, tornaterem, kihallgató helység

A riasztás történhet telefonon és személyesen egyaránt. Az intézkedő rendésznél mindig
legyen belső és külső körkulcs áramkimaradás esetére. (Pl.: bombariadó, a bomba elhelyezése
ismeretlen, az egész épületet ki kell üríteni.)
Az ügyeletvezető kiadja az utasítást 2 biztonsági őrnek.
Az egyik az alábbi sorrendben riaszt:

-

irodák

-

kihallgató helység,

-

egészségügyi részleg, pszichológiai részleg

-

tantermek,

-

dráma terem,

-

karbantartók,

-

könyvtár.

A másik rendész riasztási sorrendje:
- tanműhelyek
- irodák,
- konyha
- utógondozói részleg
- mosoda
- tornaterem
- kertészet

A riasztásnak határozottnak, rövidnek és egyértelműnek kell lennie. A rendész kopogtatás
nélkül benyit az ajtón és köszönés, mentegetőzés, stb. nélkül, hangosan az alábbiakat közli:
„Az intézetben vészhelyzet van, mindenki azonnal hagyja el a helyiséget és a tornatermen
keresztül vonuljon a sportpályára!”
A csoport (műhely) minden helyiségét hagyja nyitva, a poroltó készüléket helyezze el a
csoport bejárati ajtajánál.
Ha a riasztás telefonon keresztül történik, ugyanezt a szöveget kell bemondani, szükség esetén
határozott hangvétellel megerősíteni:
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Telefonszámok:

egészségügyi részleg
csoportok
műhelyek
pszichológiai részleg
mosoda
karbantartók
igazgatás
iskola

Ha a rendészetvezetőnek nem áll rendelkezésére 2 biztonsági őr, az eljárás a következő:
Ki kell szólni rádiótelefonon a kertészetbe, hogy az ott dolgozók haladéktalanul siessenek a
sportpályára, a fiatalkorúakkal ott maradnak a szakoktatók, a 2 rendész pedig bejön
intézkedni.
A riasztást végző személynek meg kell győződnie arról is, hogy a levegőzőudvaron, ill. a
hátsó rendészeti bejárat udvarán nem tartózkodnak-e szüneten csoportok.
II.

típus

akkor

alkalmazandó,

ha

munkanapokon

délután

(12.40-20.00)

vagy

munkaszüneti napokon 6.00-takarodóig következett be az esemény.
Ezekben az időintervallumokban nincs tanműhelyi és iskolai oktatás, igazgatás, mosoda,
karbantartó részleg. A fiatalkorúak a napirend szerint a csoportkörletükben, a body-teremben,
a sportpályán, ebédlő, könyvtár, klub terem, pingpongozó vagy a tornateremben tartózkodnak.
Ekkor a riasztás sorrendje:
1. rendész
- ügyeletes vezető, igazgatás:
- egészségügyi részleg:
-

pszichológusok:

-

klub terem:

-

előzetes csoportok:

-

javítós csoportok:

-

kihallgató helység:
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-

csoportok:

-

csoportok,

-

utógondozói részleg

-

mosoda

-

raktár

-

tornaterem

-

konyha

2. rendész

-

Ennél a riasztási típusnál is meg kell győződni arról, hogy a kijelölt dohányzóhelyeken
nem tartózkodik-e valaki.

-

Az intézetben elhelyezett valamennyi fiatalkorút a sportpályára kell levonultatni. A
kertészeti elhelyezést kerülni kell, mert a kertészet területe fokozottan szökésveszélyes
helynek számít. (3-as őrzési fokozatú fiatalkorúak!) Vészhelyzetben az elkülönítési
tilalom felfüggeszthető.

-

Különlegesen veszélyes helyzetben azonban (pl.: olyan erős tűzvész esetén, amikor
északi, északkeleti vagy északnyugati szél fúj, a kitelepítést tovább kell folytatni a
sportpályáról a kertészetbe, oly módon, hogy a sportpályáról a kertészetbe a
fiatalkorúak felnőtt kordon között haladjanak át, a fiatalkorúak a kertben egy
tömegben legyenek, felnőtt záró gyűrű között.

Különleges helyzetnek számít a látogatások időpontja.

Ez esetben:
-

a látogatást haladéktalanul félbe kell szakítani, a látogatókat az intézet területének
azonnali elhagyására felszólítani, egyidejűleg megnyugtatni őket arról, hogy alkalmas
időpontban teljes értékű „kárpótlást” kapnak, vagy

-

ha ez valamilyen októl nem lehetséges, a fiatalkorúakkal együtt kell őket a
sportpályára evakuálni.

III. típusú riasztási tervet kell alkalmazni éjszaka takarodó és ébresztő közötti
időpontokban.
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-

Ekkor a csoportok a csoportkörletükben tartózkodnak (csoportszoba, hálótermek) 1 fő
éjszakás gyermekfelügyelővel. Az egyéb részlegek nem dolgoznak.

-

Éjszaka a csoportokat kell riasztani. Az éjszakás gyermekfelügyelők figyeljenek arra,
hogy a fiatalkorúak meleg ruházatban vonuljanak le, hideg időben a takarót is kapják
magukra. Levonulás ez esetben is a tornatermen keresztül a sportpályára.

Hideg, nyirkos, esős időben vagy erős hóesésben, hóviharban a kertészetben álló nagy
fóliasátorba, kertészet házba kell bevonulni.
Egyéb rendelkezések:
-

Az intézet Katasztrófavédelmi Tervét az intézet valamennyi dolgozójának meg
kell ismernie. Célszerű a kötelező munkavédelmi oktatással összevonni, ahol
lehetőség van arra is, hogy a részlegvezető személyre szólóan értelmezze a
Terv végrehajtási részét.

-

A Katasztrófavédelmi Terv akkor hatékony, ha szakszerűen, gyorsan,
határozottan, de kapkodás nélkül hajtják végre. Ennek érdekében negyedévente
kell katasztrófavédelmi gyakorlatot tartani az intézetben, lehetőleg az adott
évszakra jellemző időjárási viszonyok között.

-

A gyakorlat akkor tekinthető sikeresnek, ha a veszélyhelyzet értékelésétől az
épület teljes kiürítéséig 10 percnél több idő nem telik el. Ha a kiürítés ennél
több időt vesz igénybe vagy egyetlen személy is az épületben maradt, a
gyakorlat sikertelennek minősül és meg kell ismételni.

-

Az ügyeletvezetőnek bármely időpontban pontosan kell tudnia, hogy hány
személy tartózkodik az intézetben. A kiürítés végeztével létszámellenőrzést
kell tartani.

-

Az intézet igazgatója elrendelhet részleges gyakorlatot is. (Pl.: csak a
tanműhelyek+iskola, vagy csak a nevelőotthoni részlegek, vagy csak egyes
csoportok részére). Ebben az esetben a többi részleg tovább folytatja munkáját
a gyakorlat ideje alatt is.

-

A gyakorlat lefújása után a visszavonulás csoportonként, fegyelmezetten
történjen. Az előzetes részlegben elhelyezett fiatalkorúaknak át kell vonulniuk
a fémkereső kapun.
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-

Az intézetben bekövetkezett bármely jelentősebb változás esetén a
Katasztrófavédelmi Tervet szükség szerint át kell dolgozni.

-

Jelen tervezet visszavonásig érvényes.

-

A Katasztrófavédelmi Tervet az intézet valamennyi részlegében, a felnőtt
dolgozók által hozzáférhető helyen kell tartani.
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