A Nemzeti Segélyvonal tevékenysége aktiválásának
IRÁNYELVEI

A Nemzeti Segélyvonal (NSV) azokban az esetekben kezdi meg működését, amikor a
bekövetkező természeti csapás vagy más káresemény súlyos károkat, veszteségeket és
traumát okoz a társadalom kisebb-nagyobb csoportja, a helyi közösség számára.
Az NSV-t elsősorban konkrét – különösen jogszabályon alapuló – intézkedésekre kell, vagy
más, megfelelő adatokra, információkra lehet aktiválni.
1) Az NSV gyűjtés meghirdetésének mérlegelését aktivitását automatikusan kiváltó
intézkedések:
a) Jogszabályon alapuló intézkedések:
- a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 7.
§ (1) a) pont alapján a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetését igénylő méretű
katasztrófahelyzetben rendeletben kihirdeti a veszélyhelyzetet, és dönt az ország
egész területének vagy meghatározott részének katasztrófa sújtotta területté
nyilvánításáról, a veszélyhelyzetet meghaladó méretű katasztrófa esetén
kezdeményezi a szükségállapot kihirdetését,
- a Kormány a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV.
törvény 6. § a) pont alapján dönt a védekezéshez szükséges külföldi (nemzetközi)
segítség igénybevételéről,
- ha a Kormány a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. §-a (2)
bekezdésének g) pontja szerinti veszélyhelyzet létrejöttét megállapítja.
b) Egyéb konkrét intézkedések:
- a megyei védelmi bizottság elnökének kezdeményezésére, a kérelem indokainak
mérlegelése alapján.
2) Az NSV aktiválását feltételesen kiválthatja:
- a rendkívüli időjárás a település területének legalább 50%-át sújtotta, és a rendkívüli
időjárás tényét az Országos Meteorológiai Szolgálat igazolja,
- a Kormány (sajtóhírekben, közleményben, jogszabályban, az állami irányítás egyéb
jogi eszközében stb.) kinyilvánított szándéka a károsultak támogatására,
- a tartósan (minimum 5 nap) kitelepített lakosság létszáma meghaladja az 50 főt,
- a település, jól körülhatárolt településrész állandó lakosainak legalább 20%-a
szenvedett ingatlan-, ingóság- vagy agrárkárokat,
- a média fokozott érdeklődése egy-egy bekövetkezett esemény iránt, egyértelmű
együttérzése a károsultakkal.
Az NSV Kuratóriumának 2007. május 14-i ülésének 4. napirendi pontjában hozott döntés
alapján véglegesítve.

