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TÁJÉKOZTATÓ  

 
AZ ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGNÉL TELJESÍTHETŐ  

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL 

 

Kedves Diákok! 

 

A nyári szünet alatt is lehetőségetek van a közösségi szolgálat teljesítésére. 

2014. június 26. 09:00 órakor 

koordinációs órát tartunk Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltségen. 

A koordinációs óra során (ez is teljesített órának számít!) tájékoztatást kaptok a katasztrófavédelemnél 

teljesíthető tevékenységi körökről (mellékletként csatolva), a végrehajtás helyszíneiről és időpontjairól, valamint 

a részvételhez szükséges dokumentumok (mellékletként csatolva) kitöltéséről. 

 

2014. június 27. 09:00 – 12:00 óra között 

elméleti tűzvédelmi ismeretek oktatást tartunk. A ppt-s előadás során tájékoztatást kaptok a 

katasztrófavédelmi szervezet felépítéséről, a rendszer kialakulásáról, a veszélyeztető hatásokról, valamint a 

kézi tűzoltó készülék szakszerű használatáról.  

Amennyiben érdekel benneteket a lehetőség, az alábbi e-mail címre kérnék egy üzenetet: 

mentor.erd@katved.gov.hu 

Az üzenetben a következő adatokra lenne szükségem (név, évfolyam, elérhetőség pl. telefonszám és melyik 

előadásra jönnél) 

Ha több információra van szükséged:  

http://pest.katasztrofavedelem.hu/kozossegi-szolgalatteljesites-pest-megyeben 

 

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség közösségi szolgálat koordinátora: 

Selyem Sándor tű. főhadnagy; parancsnok-helyettes 

telefon: 06-23/524-570; 06-70/330-5368 (munkaidőben!!!) 

e-mail: mentor.erd@katved.gov.hu 
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LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK  

(katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot teljesítők részére) 

 

1. Az épület helyiségeit csak rendeltetéseiknek megfelelően lehet használni. 

2. A szolgálatteljesítés időtartamára az objektum vezetője mentori feladatokat ellátó személyt jelöl ki. 

3. A Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott helyiségeket (pl. híradóhelyiség, műhely, szertár stb.) 

csak a kijelölt mentori feladatokat ellátó személlyel lehet látogatni. 

4. Tilos a mászóházat és a tűzoltó csúszdát használni! 

5. Gépjárműben utazni, illetve az emelőkosárban üzem közben tartózkodni csak a mentori feladatokat 

ellátó személy engedélyével és a szükséges egyéni védőeszközök használatával lehet. 

6. A szertárban és az udvaron körültekintően kell közlekedni! A járműmozgások hatókörében tartózkodni 

tilos! 

7. Az épületben történt sérülésről és egészségügyi panaszról a mentori feladatokat ellátó személyt 

haladéktalanul tájékoztatni kell! 

8. Az elsősegélyhely a Szolgálatparancsnoki irodában/helyiségben van. 

9. Csoportos látogatás esetén - a mentori feladatokat ellátó személy engedélye kivételével - a csoportot 

elhagyni tilos! A csoport elhagyásának szándékát a mentori feladatokat ellátó személynek előzetesen jelezni 

kell. 

10. A mentori feladatokat ellátó személy által átadott egyéni védőeszközöket kötelező használni, az 

oktatásban meghatározottak szerint. 

 

Megjegyzés: 

 

Munkavédelmi oktatásban részesültem. 

 

Az objektum a fenti szabályok betartásával biztonságosan látogatható.  

 

Az objektum használat szabályait tudomásul veszem. 

 

Kelt:  

 

…………………………………    ………………………………… 

Nyilatkozó      Nyilatkozó törvényes képviselője 
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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT  

(katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot teljesítők részére) 

1. A  kép- vagy kép- és hangfelvételeken (a továbbiakban: felvétel) történő részvétel kapcsán képmásának 

mint személyes adatnak kezelésére a Ptk. 80.§ (2) bekezdése alapján, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének 

a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor. 

2. Az adatkezelés célja a közvélemény tájékoztatása a katasztrófavédelmi tevékenység körébe tartozó 

eseményekről.  

3. A képfelvétel kapcsán adatkezelő: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

4. A képfelvételt a hivatásos katasztrófavédelmi szervek honlapján, a Katasztrófavédelem 

Médiaszerverén, a Katasztrófavédelem hivatalos Facebook oldalán tesszük közzé, az ott 

meghatározott Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatnak megfelelően, továbbá 

megjelenhetnek a Katasztrófavédelem című folyóiratban is (a közzététel helye megfelelően 

kiválasztandó). A Médiaszerverre feltöltött kép- és hangfelvételeket a sajtó és média képviselői a 

Felhasználási Feltételeknek megfelelően vehetik át.  

5. Az egyes személyeket bemutató, portré vagy életrajzi jellegű, közszereplésnek nem minősülő 

megjelenítés alkalmanként egyedi hozzájárulással történik. 

6. A honlapokon történő közzététel és a Médiaszerver szempontjából a Rádiós Segélyhívó és 

Infokommunikációs Országos Egyesület adatfeldolgozónak minősül, egyéb esetek az adatok 

feldolgozását az adatkezelő saját szervezetén belül, önállóan végzi. 

7. A felvételeket – ha Ön később nem kéri azok törlését – nem selejtezhető iratként őrizzük meg. 

8. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában: 

a) az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél 

 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 személyes adatainak helyesbítését, valamint 

 személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá 

b) az Infotv. 21.§ szerint élhet tiltakozási jogával. 

 

9. Amennyiben az Önt ábrázoló felvétel kezelésével kapcsolatosan sérelem érte, az Infotv. 52.§ (1) 

bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot 

kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

 

 

 



szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, továbbá a Ptk. 84.§-ában meghatározottak szerint 

bírósághoz fordulhat. 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ 

 

Alulírott ............................................................... (16 év felettieknél saját aláírással, 16. életévüket be nem 

töltötteknél törvényes képviselő aláírásával látja el a nyilatkozatot) hozzájárulok, hogy a közösségi szolgálat 

teljesítése során az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség az alábbi személyes adataimat kezelje: 

- név: 

- anyja neve: 

- születési helye, ideje: 

  

Az adatokat az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség kizárólag a közösségi szolgálat ellátásával kapcsolatos 

teljesítésigazolás kiállításához, valamint a közösségi szolgálat ellátása során a szolgálatot ellátó 

azonosítására használja fel, a teljesítésigazolás kiadását követően azokat nyilván nem tartja, a 

teljesítésigazolás Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél maradó példányát a mindenkor hatályos Irattári 

Terv szerint irattározza és selejtezi. 

 

Tudomásul veszem a fenti tájékoztatóban írottakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozathoz 

tartozó tájékoztatóban megjelölt adatkezelő(k) a katasztrófavédelmi tevékenység bemutatása céljából engem 

ábrázoló felvételt készítsen, és azt a tájékoztató szerinti helyeken és feltételek mellett nyilvánosságra hozza.  

 

 

Kelt:  

 

 

…………………………………    ………………………………… 

 

Nyilatkozó      Nyilatkozó törvényes képviselője 

 

  

 

 

 

 

 



1. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében teljesíthető tevékenységi körök: 

fsz. A tevékenység leírása A mentor feladatai Elméleti és gyakorlati feladatok 
Időtartam 

(összesen) 
Létszám 

Végrehajtás 

helyszíne 

1. Tűzmegelőzés, tűzvédelem tevékenységi körök 

 

1.a. Közreműködés az oktatási intézmény 

tűzriadó-tervének kidolgozásában, a terv 

gyakoroltatásának előkészítésében és 

végrehajtásában. 

- Feladat meghatározás 

- Szakmai támogatás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- Jogszabályi háttér 

- Intézmény tűzriadó tervének elkészítése, 

aktualizálása 

- Tűzriadó gyakoroltatása 

3 óra 5fő/ 

intézmény 

Érd HTP  

Sziget HTP  

 

 

1.b. Közreműködés tűzoltóversenyek 

előkészítésében, szervezésében és 

lebonyolításában . 

(Helyi szintű versenyek) 

- Feladat meghatározás 

- Szakmai támogatás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- Verseny szabályzat megismerése 

- Elméleti- és gyakorlati ismeretek megszerzése 

- Állomás-parancsnok tevékenységének segítése 

5 óra 5 – 10 fő  

(a verseny 

állomásainak 

számától függ) 

Érd KvK  

Sziget HTP  

 

1.c. Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási 

tevékenységeiben. 
- Feladat meghatározás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- A karbantartásra kerülő szakfelszerelések 

megismerése 

- Részvétel a karbantartásban 

3 óra 5 fő/ 

alkalom 

Érd HTP  

Sziget HTP  

 

1.d. Részvétel a települési közterületi tűzcsapok 

felmérésében, beazonosításában, hatósági 

ellenőrzésében. 

- Feladat meghatározás 

- Helyszín kijelölése 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- A beazonosításhoz használt eszközök 

használatának bemutatása 

- Helyszín bejárása, adatok rögzítése. 

3 óra 4 fő/ 

alkalom 

Érd KvK 

Érd HTP  

Sziget HTP  

 

1.e. Elméleti tűzvédelmi ismeretek elsajátítása. - Feladat meghatározás; 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- Tűzvédelem története 

- Tűzoltás fejlődése 

- Katasztrófavédelem feladatai 

- Égés- és tűzoltás elmélet 

- Jogszabályi háttér  

3 óra 20 fő vagy 

osztály 

létszám 

Érd HTP  

Sziget HTP  

vagy küldő 

intézmény 

 

1.f. Ügyeleti rendszer megismerése, bejelentések 

fogadása, riasztások végrehajtása, események 

dokumentálása. 

- Feladat meghatározás 

- Szakmai támogatás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- Számítástechnikai háttér megismerése 

- Segélykérő hívások fogadása 

- Riasztások végrehajtása 

- Események dokumentálása 

2 óra 2 fő/ 

alkalom 

Érd HTP  

Sziget HTP  

 

Polgári védelem tevékenységi körök 

2.a. Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek 

bejárásában. 
- Feladat meghatározás 

- Helyszín kijelölése 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- Település kockázati helyszíneinek feltérképezése 

- Helyszín bejárása, adatok rögzítése. 

3 óra 3 fő/ 

alkalom 

Érd KvK 

 

2.b. Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok 

előkészítésében és végrehajtásában. 
- Feladat meghatározás 

- Szakmai támogatás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- Vonatkozó szabályzat megismerése 

- Gyakorlat végrehajtását irányító személy 

tevékenységének segítése 

5 óra 3 fő/ 

alkalom 

Érd KvK 

 



2.c. Közreműködés az ifjúsági versenyek 

előkészítésében. 

(Megyei szintű versenyekre felkészülés) 

- Feladat meghatározás 

- Szakmai támogatás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- Verseny szabályzat megismerése 

- Elméleti- és gyakorlati ismeretek megszerzése 

- A felkészülő csapatok tevékenységének segítése 

5 óra 4 fő Érd KvK 

Sziget HTP  

 

2.d. Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez 

szükséges adatbázisok készítésében. 
- Feladat meghatározás 

- Szakmai támogatás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- Adatvédelmi szabályzat megismerése 

- Adatbázisok készítésének fontossága, lényege 

- Számítógépes adatbázisok frissítése, új 

adatbázisok készítése 

3 óra 2 fő/ 

alkalom 

Érd KvK 

 

2.e. Részvétel lakosságfelkészítési 

tevékenységben. 
- Feladat meghatározás 

- Szakmai támogatás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- Felkészítéshez szükséges ismeretanyag 

elsajátítása 

- Felkészítő személy tevékenységének segítése 

(pl.: óvodások felkészítése) 

3 óra 3 fő/  

alkalom 

Érd KvK 

 

Iparbiztonság tevékenységi kör 

3.a. Közreműködés statisztikai – kivéve az 

ügyfelek üzleti, személyes adatait, valamint a 

nem nyilvános és a minősített adatokat 

tartalmazó – kimutatások készítésében, 

továbbá a szakterülethez kapcsolódó 

adminisztratív tevékenységek 

végrehajtásában. 

- Feladat meghatározás 

- Szakmai támogatás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- Adatvédelmi szabályzat megismerése 

- Adatbázisok készítésének fontossága, lényege 

- Számítógépes adatbázisok frissítése, új 

adatbázisok készítése 

3 óra 2 fő/ 

alkalom 

Érd KvK 

 

További tevékenységi körök 

4.a. A katasztrófavédelmi versenyeken való 

részvétel egyszeri figyelembe vétele. 
- Szakmai támogatás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

 5 óra csapattagok 

4 fő+1 tartalék 

verseny 

helyszíne 

4.b. Kísérő pedagógus irányítása mellett részvétel 

helyi szintű események kezelésében (pl.: 

veszélyhelyzet során teljesített önkéntes 

szolgálat). 

- Feladat meghatározás 

- Szakmai támogatás 

- Feladat végrehajtásának irányítása, 

ellenőrzése 

- a helyi szintű védekezés irányítójának (kijelölt 

katasztrófavédelmi tiszt) feladat meghatározása 

alapján 

3-5 óra/ 

nap 

csoport tagjai esemény 

helyszíne 

4.c. A Magyar Tűzoltó Szövetség tematikája 

alapján 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam 

elvégzése. 

- Tematika alapján a 40 órás 

tanfolyam lebonyolítása 

 40 óra elméleti rész: 

20 fő/ alk. 

gyakorlati 

rész: 10 fő/alk. 

egyeztetés 

szerint 

 

 


