
ADATLAP 
POLGÁRI VÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítás szóló 2011. évi CXXVIII 

törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott polgári védelmi kötelezettség terheli azt az állampolgárt, 

aki az 54. § (1) bekezdés alapján nem élvez mentességet a polgári védelmi kötelezettség alól, illetve aki 

nem a munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti a polgári védelmi kötelezettségét (54. 

§ (2) bekezdés). 

 

 
Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól: (54. § (1) bekezdés) 

a) a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy, 

b) a terhes nõ, terhességének megállapításától kezdve, 

c) a gyermekét saját háztartásában nevelõ anya, a gyermek 6 éves koráig, 

d) a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelõ szülõ, a gyermek 14 éves koráig, 

e) a szülõ, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza, 

f) aki a vele közös háztartásban élõ, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát 

egyedül látja el, 

g) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség 

teljesítésére alkalmatlan. 

 

Mentességi ok igazolása: (62/2011. (XII.29.) BM rendelet 25. § (1) bekezdés) 

a) terhesség esetén a terhesgondozási könyvvel, 

b) a Kat. 54. §-a (1) bekezdés c)–f) pontjában meghatározott ok a kötelezett lakóhelye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjének – környezettanulmány alapján kiállított – igazolásával, 

c) a munkaképesség 67%-os elvesztése az azt megállapító határozattal, a betegség három hónapnál nem régebbi, szakrendelő 

intézet vagy kórház szakorvosa által kiállított igazolással. 

 

 

A polgári védelmi kötelezettségét munkaköri ellátásával, közmegbizatása gyakorlásával teljesíti: (54. § (2) bekezdés) 

a) az országgyûlési képviselõ, 

b) az európai parlamenti képviselõ, 

c) az állami vezetõ, a vezetõi megbízású, valamint feladatköre szerint katasztrófavédelmi feladatot ellátó 

kormánytisztviselõ, köztisztviselõ és közalkalmazott, 

d) a jegyzõ, 

e) a bíró, az ügyész, a közjegyzõ, a bírósági végrehajtó, 

f) a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja, 

g) az egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselõje, 

h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végzõ orvos és szakképzett szakdolgozó, 

i) az állami mentõszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója, 

j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és létesítményi tûzoltó, az önkéntes tûzoltó egyesület szaktevékenységet 

végzõ tagja, 

k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja, 

l) a közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltetõ személyzete, 

m) a szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi. 

 

Igazoló okmányok: (62/2011. (XII.29.) BM rendelet 25. § (3) bekezdés) 

a) országgyűlési képviselő az erről kiállított megbízólevéllel, illetve képviselői igazolványával, 

b) a munkaviszony fennállása a munkáltató által kiállított igazolással, 

c) készenléti szolgálat a készenlétet elrendelő okmánnyal, 

d) közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja a munkáltató által kiállított igazolással. 

 

 

Ha Önre vonatkozóan mentességi ok merül fel, akkor kérem a mentességét igazoló okmány fajtáját 

aláhúzással jelölje. 

 

Az igazoló iratok másolatát, az adatlapot és az aláírt adatszolgáltató lapot behozhatja személyesen, vagy 

postafordultával címünkre visszaküldheti. 
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ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 
(A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítás szóló 2011. évi CXXVIII törvény 55. § (1) bekezdés) 

 

 

A helyi személyi adat- és lakcímnyilvántartásból rendelkezésre álló adatok 
(71. § (3) bekezdés c) pont) 

 

Neve (leánykori név)__________________________________________________________________________ 

 

Születési helye, ideje (év, hónap, nap)_____________________________________________________________ 

 

Anyja családi és utóneve________________________________________________________________________ 

 

Lakcíme: ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Mentességet élvez a Polgári Védelmi kötelezettség alól?    Igen – Nem 
(54. § (1) bekezdés) 

 

Ha igen, ennek oka: _________________________________________________________________________ 

 

Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Kitöltés dátuma: _________________________________ 

___________________________ 

                   Aláírás 
 

Amennyiben nem mentesül a polgári védelmi kötelezettség alól, kérem, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosítás szóló 2011. évi CXXVIII törvény 55. § (1) bekezdésében meghatározott 

adatszolgáltatási kötelezettsége alapján (nyomtatott nagybetűvel) töltse ki, az adatlap további részét. 
 
(55. § (3) bekezdés) 

 

Szakképzettség: ______________________________________________________________________________ 

 

Foglalkozás: ________________________________________________________________________________ 

 

Munkahely: _________________________________________________________________________________ 

 

Munkahely címe:_____________________________________________________________________________ 

 

Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, azokat kizárólag polgári védelmi 

kötelezettség megállapítására lehet felhasználni, egyidejűleg hozzájárulok, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság a 71. § (1) bekezdés a, és b, pontjai alapján nyilvántartásba vegyen. 
 

Kitöltés dátuma: _________________________________ 

___________________________ 

                   aláírás 

Tisztelt Állampolgár! 

 

A nyomtatványt kitöltve 15 napon belül tegyen eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a felhívásnak nem 

tesz eleget, illetve mulasztását alapos okkal nem menti ki, szabálysértést* követ el és pénzbírsággal sújtható. 

 

A települési Polgári Védelmi Parancsnokságban betöltendő beosztása, a kitöltött adatlap alapján, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítás szóló 2011. évi CXXVIII törvény 60. § 

(2) bekezdés alapján Polgármesteri Határozatban kerül megállapításra. 

___________________________________________________________________________ 
*(Az egyes szabálysértésekről szóló 2012. évi II. tv. 215/A§ alapján, az a polgári védelmi szolgálatra kötelezett személy, aki a katasztrófavédelemről szóló 

törvényben meghatározott bejelentési, megjelenési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható. 

 


