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BEVEZETÉS 

Az emberi társadalmak létrejöttének és fejlődésének fontos mozgató rugója a veszé-
lyekkel szembeni közös védelem szükségességének felismerése volt. A társadalmak fejlődésé-
vel, a védekezés tudatos megszervezésével fokozatosan bontakoztak ki a háborús, a civili-
zációs ártalmak, valamint a természeti és az elemi csapások káros hatásaival szembeni vé-
dekezés intézményes formái. Napjainkban a védekezés egyik ilyen intézményes formája a 
Polgári Védelem, amely háborúk vagy a különböző katasztrófák esetén felelős az állampolgá-
rok és az anyagi javak védelmének megszervezéséért, valamint ezzel összefüggésben a védelmi feladatok 
koordinálásáért. 

Közel tíz évvel a rendszerváltás után, még nem szűntek meg a honvédelemmel, a hon-
védség átalakításával és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos politikai és szakmai viták. A 
hazánk védelmi rendszerének kérdéseivel foglalkozó szakemberek munkáját nehezíti az 
előre nem látható nemzetközi események hazánkra gyakorolt hatása, az ország gazdasági 
helyzete, teherbíró képessége, valamint a társadalom széles rétegeiben kialakult pacifista 
szemlélet. Különösen az zavaró, hogy ennek hatására felelős állami és közigazgatási veze-
tők a védelem kérdését esetenként érzelmi alapon közelítik meg. 

Nehezen jön létre egységes álláspont a polgári védelem jövőjéről a szakemberek, az ál-
lamigazgatási vezetők és a védelemmel foglalkozó politikusok között. Ennek több oka van. 

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetének megváltozása 

Az utóbbi évek során Magyarország „külső” biztonsági környezetében meghatározó je-
lentőségű változások következtek be. Ide sorolható a NATO tagság elérése, az Európai 
Unióhoz történő csatlakozási folyamat előrehaladása, valamint a szomszédos országokban 
végbement demokratikus átalakulási folyamatok, illetve a jugoszláviai események negatív 
hatása. 

Magyarország veszélyeztetettségének megváltozása 

A kétpólusú világrendszer megszűnése, valamint az Európában bekövetkezett demok-
ratikus átalakulások miatt jelentősen csökkent egy világméretű konfliktus veszélye, ugyanak-
kor megnőtt és összetettebbé vált a biztonságot veszélyeztető kockázatok és veszélyforrá-
sok köre. 

A biztonságpolitikai szakértők szerint Magyarország biztonságára elsősorban a térsé-
günkben végbemenő politikai, társadalmi, gazdasági folyamatok gyakorolnak hatást, vala-
mint ezzel összefüggésben új kihívásokkal és veszélyforrásokkal kell számolni. (Például a 
migrációval, a nemzetközi terrorizmussal és bűnözéssel, a nemzetközi kábítószer-
kereskedelemmel, illegális fegyverkereskedelemmel, a proliferáció hatásával, a vallási fana-

„Bármely társadalom katonai intézményeit két erő alakítja: 
egy, a társadalom biztonságát veszélyeztető fenyegetésből fakadó 
funkcionális parancs, s egy, a társadalmi erők, ideológiák és a 
társadalomban uralkodó intézmények következményeként 
kialakult társadalmi parancs. A csakis társadalmi érdekeket 
tükröző katonai intézmények esetleg képtelenek hatékonyan 
eleget tenni katonai funkciójuknak. Másrészt, lehetetlennek 
bizonyulhat csakis funkcionális szükségszerűségek által fenn-
állt katonai intézményeket beilleszteni a társadalomba. E két 
erő eltérő kölcsönhatása és együttműködése a civil és a katonai 
szféra viszonya problémájának sarokpontja.” 

Samuel P. Huntington 
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tizmussal, a faji megkülönböztetés terjedésével, a feketegazdaság erősödésével, valamint 
több ország biztonságát veszélyeztető ipari és technológiai katasztrófák bekövetkezésével.) 

Hazánkat fenyegető, közvetlen fegyveres támadással nem számolunk, de nincs kizárva 
térségünkben (környezetünkben) egy fegyveres konfliktus kialakulásának lehetősége. 

Hazánk védelmi rendszerének korszerűsítésével kapcsolatos feladatok 

Ezek a feladatok összefüggenek a fenti okokkal, valamint a NATO tagsággal együtt já-
ró elvárásokkal és kötelezettségekkel, de szükségessé teszi a korszerűsítést és az átalakítást 
az ország gazdasági helyzete és teherbíró képessége is. Ha a honvédség átalakítását és az 
ország védelmi rendszerének korszerűsítését a polgári védelem oldaláról vizsgáljuk, köny-
nyen belátható, hogy ezek egymással összefüggenek, és hatással vannak a polgári védelem 
jövőbeni helyzetére és feladatára is. 

Az emberek érzelmi beállítottsága – pacifista szemlélet, a védelem ügye iránti érzéketlenség – 
mely végül is a honvédséggel és a polgári védelemmel összefüggő feladatok elutasításában, 
az ügy iránti passzivitásban mutatkozik meg. 

Ezen okok miatt nagyon sok – esetenként teljesen szélsőséges – javaslat és elképzelés 
született a polgári védelem feladat- és szervezeti rendszerének korszerűsítésére, de ezek 
közül csak néhány volt szakmailag megalapozott és jövőbe mutató. 

Az előző évekhez képest teljesen új helyzetet teremtett Az új évezred küszöbén című 
1998. évi kormányprogram, melyben a kormány hatékony katasztrófa-elhárító rendszer 
létrehozását tűzte ki célul. A programban meghatározott feladatok végrehajtása megkez-
dődött, melynek első lépéseként 2000. január 1-jével a hivatásos polgári védelem és az 
állami tűzoltóság bázisán létrejöttek a „hivatásos katasztrófavédelmi szervezet” országos 
és területi szintű szervei. 

A témaválasztás indoklása, aktualitása 

Mint arról már korábban szóltam, számtalan koncepció, előterjesztés, értékelő és elem-
ző munka készült a polgári védelem jövőbeni cél- és feladatrendszerének várható alakulá-
sáról, a szervezet átalakításának, korszerűsítésének lehetséges formájáról. Tanulmányaim 
és szakmai munkám során viszont nem találkoztam olyan tudományos munkával, amely 
átfogóan, komplex módon vizsgálta volna a polgári védelem helyét, szerepét hazánk „egy-
séges” védelmi rendszerében és feltárta volna a szervezet mozgásterét a védelmi igazgatás 
rendszerén belül. 

Olyannal sem találkoztam, amely bemutatta volna a gyakorlat és a jogszabályok előírá-
sai között meglévő hiányosságokat, valamint rámutatott volna a békeidőszaki veszélyhely-
zetek és katasztrófák esetén a mentésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel 
történő együttműködés legfontosabb kérdéseire. 

Most, amikor megkezdődött a honvédség reformja, valamint a hazai katasztrófavédelem 
egységes irányítási rendszerének kialakítása, különösen aktuálissá vált hazánk polgári védelmi 
feladat- és szervezeti rendszerének felülvizsgálata, fejlesztésével és korszerűsítésével kap-
csolatos legfontosabb kérdések tisztázása, az átalakítás alapvető követelményinek megha-
tározása. 

A hazai és külföldi tapasztalatok szerint a polgári védelem alaprendeltetése a lakosság életének és 
anyagi javainak védelme, nemcsak katasztrófák, hanem háborúk, illetve bármilyen fegyveres 
cselekmény esetén. Tehát a szervezetnek az alaprendeltetésével összefüggő feladatokat 
minden esetben végre kell hajtania és a követelményeknek valamennyi veszélyhelyzetben 
meg kell felelnie. 
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Ha a polgári védelmi feladatrendszerből csak a katasztrófák elleni védelemmel össze-
függő feladatokat ragadjuk ki, a többi feladatot elhanyagoljuk (háttérbe szorítjuk), a szer-
vezet hosszú távon csak részben felel meg az alaprendeltetésének, és fegyveres cselekmé-
nyek esetén a lakosság védelme utólag nehezen valósítható meg. 

Jelenleg hazánkban hasonló folyamatnak lehetünk tanúi, – az óvóhelyi védelem színvo-
nalának csökkenése, a védett vezetési rendszer részbeni felszámolása, a légi riasztási rend-
szer korszerűtlensége stb. – melyek szintén azt bizonyítják, hogy a polgári védelem jövő-
beni feladatával, szervezeti kialakításával, az ország védelmi rendszerében elfoglalt helyé-
vel, szerepével foglalkozni kell és ez éppen most aktuális. 

Az értekezésben feldolgozott téma időszerűségét a NATO tagsággal összefüggő, a pol-
gári védelemre vonatkozó elvárások és követelmények is bizonyítják. Gondolok itt a Polgá-
ri Veszélyhelyzeti Tervezés hazai rendszerének kialakítására, és ezen belül a polgári védelem he-
lyének és szerepének meghatározására; a NATO-nak a tagállamok és a PfP országok nemze-
ti katasztrófavédelmi rendszerével kapcsolatos elvárásaira, valamint a proliferációnak a lakosság vé-
delmével összefüggő kérdéseire. 

A választott téma aktualitását bizonyítja az is, hogy megváltozott Magyarország bizton-
sági környezete, új kihívásokkal és veszélyforrásokkal kell az országnak szembenéznie. Az 
utóbbi években megnőtt azoknak az ipari baleseteknek és katasztrófáknak a száma, me-
lyek a határon kívül keletkeztek, de hazánkban is súlyos károkat okoztak. (Pl.: a folyók 
élővizeinek a szennyezése, az árvizek kialakulása, a légköri sugár- és vegyi szennyezés, stb.) 

Hazánkra nézve potenciális veszélyforrásoknak kell tekinteni az országon áthaladó ve-
szélyes anyagszállításokat, valamint a szomszédos országokban a határainkhoz közel épült 
ipari és nukleáris létesítményeket is, melyek száma a jövőben csak növekedni fog. 

Komoly fenyegetést jelentenek a környezetre és a lakosság biztonságára a hazai veszély-
források is, mint például a nehezen ellenőrizhető veszélyes tevékenységet folytató vagy 
ilyen anyagokat tároló kis kft-k, a közúton történő vegyi, tűz- és robbanásveszélyes anya-
gok szállítása, illetve a lakótelepek közelében működő vegyi és gyógyszergyárak. 

Végezetül a témaválasztás időszerűségének vizsgálatánál nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt a tényt sem, hogy elérhető közelségbe került Magyarország EU csatlakozásának 
lehetősége. A csatlakozási feltételek között több olyan terület is szerepel, melyek ha köz-
vetve is, de kapcsolódnak a polgári védelemhez. Ilyen terület a jogharmonizáció, a kör-
nyezetvédelem, illetve a lakosság és anyagi javainak biztonságával összefüggő kérdések. 

Az értekezéssel kapcsolatos kutatásaim – melyeket 1999. december 31-ével lezártam – 
elsősorban a polgári védelem cél- és feladatrendszerének elemzésére, a honvédelmi rend-
szer alapvető területeivel való kapcsolatára, a NATO tagság és az EU csatlakozás polgári 
védelemmel összefüggő kérdésének vizsgálatára, valamint a hazai katasztrófavédelmi 
rendszeren belül a polgári védelem helyére és szerepére terjedtek ki. 

A kutatás főbb célkitűzései 

 Áttekintem a polgári védelem – valamint jogelődje, a Légoltalom – kialakulásának és 
fejlődésének történetét, megvizsgálom a szervezet jelenlegi helyzetét, valamint elem-
zem alaprendeltetésének, valamint cél- és feladatrendszerének változását. 

 A katasztrófavédelem célja és legfontosabb jellemzői alapján megvizsgálom hazánk 
katasztrófavédelmi rendszerének jelenlegi helyzetét, feltárom a katasztrófák elleni 
védekezés irányításáról szóló 1999. évi LXXIV. sz. törvény alapvető rendelkezései-
nek hiányosságait. Megvizsgálom, hogy a törvény milyen hatással van a polgári véde-
lem szervezeti kialakítására és irányítási rendjére. 
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 Tanulmányozom a honvédelem és az országvédelem fogalmának hazai értelmezésével 
kapcsolatos ellentmondást, –kísérletet teszek annak feloldására – továbbá megvizs-
gálom a polgári védelem és a honvédelmi rendszer alapvető elemeinek kapcsolatát. 

 Feltárom a polgári védelemnek a védelmi igazgatás rendszerében betöltött helyét és 
szerepét, valamint rámutatok a védelmi bizottságok jelenlegi védelmi feladatai és az 
1993. évi CX. sz. honvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései közötti ellentmon-
dásra. 

 Értelmezem a biztonság korszerű felfogását, meghatározom annak alapvető területeit, 
bemutatom hazánk biztonságát veszélyeztető új kihívásokat és kockázatokat, vala-
mint azok hatását a polgári védelmi feladatokra.  

 Kifejtem álláspontomat a Magyar Honvédség átalakításának szükségességéről, felvá-
zolom a honvédség katasztrófavédelemben való közreműködésének jövőbeni lehe-
tőségeit és korlátait. Megvizsgálom a NATO tagságból adódó elvárások és követel-
mények hatását a polgári védelmi feladatokra vonatkozóan. 

 A szervezet jelenlegi helyzetéből, valamint néhány NATO és semleges ország vé-
delmi igazgatási és polgári védelmi rendszerének bemutatásából kiindulva meghatá-
rozom a fejlesztés legfontosabb alapelveit és követelményeit, javaslatot teszek annak 
céljára, fő irányára és legfontosabb területeire. 

Kutatási módszerek 

Kutatásom fő bázisa a Belügyminisztérium, a Polgári Védelem Országos Parancsnok-
ság irattára, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtára és a Polgári Védelmi Ki-
képző Központ archívuma. Ezen kívül lehetőségem nyílt tanulmányozni a Honvédelmi 
Minisztérium Védelmi Hivatala, a Belügyminisztérium Védelmi Irodája, a Nukleáris Bal-
esetelhárítási Kormánybizottság e témával kapcsolatos dokumentációit. 

A kutatással kapcsolatos módszereim a következők voltak: 

 Az irodalomkutatás keretében feldolgoztam a vonatkozó hazai és külföldi szakirodal-
mat, mely a biztonság korszerű értelmezésével, hazánk biztonsági környezetével, ve-
szélyeztetettségével, a honvédelem és az országvédelem fogalmával, a védelmi igaz-
gatás és a honvédelem hazai rendszerének kialakításával és működésével, a NATO 
elvárásaival, a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési, katasztrófavédelmi és segítségnyúj-
tási rendszerével, valamint a hazai és a nemzetközi polgári védelemmel voltak kap-
csolatosak. Ezek egy részét hivatkozási alapként kezeltem, míg más részével direkt 
vagy indirekt formában vitatkoztam. 

 Jogszabályokat tanulmányoztam, tudományos munkákat, értekezéseket elemeztem, átnéztem – 
15 évre visszamenőleg – a polgári védelem átszervezésével kapcsolatos koncepció-
kat, előterjesztéseket, parancsokat és intézkedéseket, elemeztem a végrehajtás során 
felmerült hiányosságokat és az elért eredményeket. 

 Olyan hazai és nemzetközi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint előadásokon vettem 
részt, melyek témája kapcsolódott a kutatási területeimhez, és az ott elhangzott elő-
adások sok értékes információt adtak az értekezés elkészítéséhez. 

 Konzultációkat folytattam a vizsgált szakterületek elismert képviselőivel, akiktől fontos infor-
mációkat kaptam az események és az összefüggések jobb megismeréséhez. 

 Felhasználtam a témával kapcsolatosan saját parancsnoki munkám tapasztalatait is. 
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A kutatás során alapvető szempont volt számomra a tárgyilagosság, a tudományos 
nyíltság, az analízisekre, szintézisekre épülő következtetések, valamint a szükséges mérté-
kű adaptáció. 

Az értekezés öt fejezetből áll. Az első két fejezetben bemutatom a polgári védelem fogalmát, 
feladatát, nemzetközi szabályozottságát, valamint áttekintem hazai kialakulását, történelmi 
fejlődését, jelenlegi helyzetét, továbbá hazánk katasztrófavédelmi rendszerének főbb jel-
lemzőit. 

A harmadik fejezetben megvizsgálom a polgári védelem helyét és szerepét a Magyar Köz-
társaság védelmi rendszerében és feltárom a honvédelem és az országvédelem eltérő értelmezé-
sét, javaslatot teszek az ellentmondások feloldására. 

A negyedik fejezetben a polgári védelem időszerű feladatait elemzem a honvédség átalakí-
tása és a NATO tagsággal összefüggő elvárások és kötelezettségek tükrében. 

Végezetül, az ötödik fejezetben néhány NATO és semleges ország védelmi igazgatási és 
polgári védelmi rendszerének bemutatása mellett meghatározom a Magyar Polgári Véde-
lem fejlesztésének szükségességét, a végrehajtás alapelveit, és javaslatot teszek a fejlesztés 
lehetséges irányára, működési és védelmi területének jövőbeni formájára. 

Az értekezés befejezéseként összegzem a kutatómunka eredményeit, és ajánlásokat te-
szek a hasznosításra, valamint a további kutatási területekre. 

Az értekezés alapvetően rendszerszemléletű megközelítéssel, döntően objektív tények és 
megközelítések felhasználásával készült, ugyanakkor a szerzői szabadságból kiindulva tar-
talmaz egyéni megállapításokat, megközelítéseket és megoldási javaslatokat. 
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1.  A POLGÁRI VÉDELEM FOGALMA ÉS FELADATA. 
A MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM FEJLŐDÉSÉNEK TÖR-
TÉNETI ÁTTEKINTÉSE, CÉL- ÉS FELADATRENDSZE-
RÉNEK VÁLTOZÁSA NAPJAINKIG 

Az emberek életében mindig központi helyet foglalt el a biztonság kérdése, életük és 
anyagi javaik védelme iránti igény. Kezdetben összefogással védekeztek a különböző ka-
tasztrófák vagy háborúk okozta károk ellen, később a szervezett társadalmak állami fel-
adatként gondoskodtak és gondoskodnak ma is polgáraik védelméről. 

1.1.  A polgári védelem fogalma, a nemzetközi egyezményekben és a ha-
zai jogszabályokban meghatározott feladatai 

Az emberek, a háború okozta szenvedéseket már a korai évszázadokban is szerették 
volna csökkenteni. Így a történelem során bizonyos szabályok alakultak ki annak érdeké-
ben, hogy a háborúk ne okozzanak több bajt és kárt mint amennyit a győzelem kivívása 
szükségessé és elkerülhetetlenné tesz. A nemzetközi „hadijog” kialakulása és elfogadottsá-
ga azonban nehezen és viszonylag lassan valósult meg. 

A hadijog fejlődése lehetővé tette olyan – ma is működő – humanitárius szervezetek 
létrehozását és nemzetközi működését, mint a Vöröskereszt, a Vörös Félhold a Máltai 
Szeretetszolgálat, melyek elsődleges feladata a lakosság és a háború áldozatainak segítése. 
Ma már a polgári védelem szintén a humanitárius szervezetek közé tartozik, de ennek nem-
zetközi jogszabályban való rögzítésére csak a II. világháború után került sor. 

Mellőzve a „nemzetközi hadijog fejlődésének” részletes vizsgálatát, a hadijogi szerző-
dések három alapvető csoportját különböztetjük meg. 

 A hadviselés módjaira és eszközeire vonatkozó szerződések. 1 

 A humanitárius tartalmú hadijogi szerződések. 2 

 Hadijoghoz kapcsolódó humanitárius szerződések. 

A csoportosításokat részleteiben az 1. számú melléklet tartalmazza. 
A humanitárius tartalmú hadijogi szerződések – amelyeket 61 állam 1949. augusztus 12-én 

Genfben elfogadott és aláírt, a különböző hadicselekmények hatásai, valamint a hadsere-
gek garázdálkodása és kegyetlenkedése ellen igyekeznek megvédeni a lakosságot, a hadi-
foglyokat és a sebesülteket. Ezt nevezzük a háború áldozatainak védelméről szóló egyezménynek, 
mely alapvetően négy megállapodást foglal magába. (A továbbiakban: Genfi Egyezmé-
nyek.) Elfogadásukkal megteremtődött a nemzetközi jogszabályi alapja azon humanitárius 
feladatokat ellátó szervezetek létrejöttének és működésének, melyek célja a lakosság men-
tése, védelme, a hadifoglyok és a sebesültek segítése. 

A XX. század második felétől megváltoztak a háborúk jellemzői, a harcok elsősorban a 
hatalom megszerzéséért, a „kormányzat” vagy a „rendszer” megváltoztatásáért folytak 
(folynak), továbbá szaporodnak a törzsi villongások, a nemzetiségi és a vallási háborúk. A 
harcnak olyan új eszközei és formái jelentek meg, amelyek már nem fértek bele a klasszi-
kus hadijog kritériumrendszerébe, így felvetődött egyes hadijogi szerződések felülvizsgála-

                                                           
1
  Ezt a szabálycsoportot nevezzük „hágai jognak”. A hágai típusú előírások címzettjei általában a katonák, kü-

lönösen a parancsnoki felelősséget viselők. 
2
  Ezt a szabálycsoportot röviden „genfi jognak” nevezzük. A genfi szabályok címzettjei a háború áldozatai, 

illetve a róluk gondoskodni köteles katonai és polgári szakszemélyzet. 
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tának, módosításának, illetve kiegészítésének szükségessége. A különböző viták és módo-
sító javaslatok után – a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága kezdeményezésére – 1974-
ben került sor a „humanitárius jog” megerősítésére és továbbfejlesztésére hivatott diplo-
máciai konferenciára. A konferencia eredményeként 1977. december 13-án Bernben 46 állam aláírá-
sával megerősítették a háború áldozatainak védelméről szóló genfi egyezményeket és elfogadták annak két 
kiegészítő jegyzőkönyvét. (A továbbiakban: Genfi Jegyzőkönyvek) 

Az úgynevezett I. Jegyzőkönyv a nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak vé-
delméről szól, míg a II. Jegyzőkönyv a nemzetközi fegyveres összeütközésekre vonatkozik. 
Ezeket a kiegészítő jegyzőkönyveket Magyarország is elfogadta és a Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsának 1989. évi 20. törvényerejű rendelete alapján 1989. október 12-én 
hatályba léptek. 

A polgári védelem szempontjából az I. Jegyzőkönyvnek van kiemelt jelentősége, mivel 
ez az első olyan jogszabály, ahol a szervezet nemzetközi jogi szabályozása megvalósult, és 
a humanitárius szervezetek közé lett besorolva. A jegyzőkönyv rendelkezik a polgári véde-
lem állományának és eszközeinek fegyveres összeütközések időszakában való nemzetközi 
jogi védelméről is.3 

1.1.1.  A polgári védelem fogalma 

Az 1949. augusztus 12-én kötött „Genfi Egyezmények” I. kiegészítő Jegyzőkönyvének 
VI. fejezet 61. cikk, (a) bekezdés szerint: 

„… polgári védelem alatt az alább említett emberbaráti feladatok 4 mindegyikének 
vagy némelyikének az ellátása értendő, amelyek a polgári lakosságnak az ellenségeskedé-
sek vagy katasztrófák veszélyeitől való védelmezésére és közvetlen következményeitől való 
megóvására, valamint életben maradása feltételeinek biztosítására irányulnak…” 

Ezzel a meghatározással összhangban van a Magyar Köztársaság Országgyűlésének a 
polgári védelemről alkotott 1996. évi XXXVII. számú törvényében (továbbiakban: polgári 
védelmi törvény) meghatározott fogalma, mely szerint:5 

„… polgári védelem: a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és in-
tézkedési rendszer, amelynek célja a fegyveres összeütközés, a katasztrófa és más veszély-
helyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, 
valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek 
megteremtése érdekében…” 

A polgári védelmi törvény definíciójának két alapvető sarokpontja van. Az egyik az, 
hogy a polgári védelem a honvédelem része,6 a másik az, hogy a polgári védelem, szervezet, feladat- és 
intézkedési rendszer. Még egyszer kiemelve: rendszer. A kiemelésre azért van szükség, mert a 
honvédelmi miniszter alárendeltségéből a belügyminiszter alárendeltségébe történő áthe-
lyezés óta sokszor tapasztaltam, hogy mind a vezetők, mind a közvélemény nagyobb része 

                                                           
3
  A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. kiegé-

szítő Jegyzőkönyve IV. rész, I. cím, VI. fejezet 62-66. cikk; I. sz. melléklet V. fejezet 14-16. cikk előírásai 

alapján. 
4
  A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények 1. számú 

kiegészítő jegyzőkönyvének VI. fejezet 61. cikk, (a) bekezdésében felsorolt emberbaráti feladatokat az érteke-

zés 1.1.2. pontja tartalmazza. 
5
  Az 1996. évi XXXVII. törvény – mely 1996. május 15-én lett kihirdetve – értelmező rendelkezések rész 2.§ 

(1) a) pontja szerinti idézet. 
6
  Ezt a tényt erősíti az 1993. évi CX. honvédelmi törvény 69.§-a, mely szerint a polgári védelmi kötelezettség a 

honvédelmi kötelezettség része. 
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a polgári védelem és közel 1200 fős létszámmal rendelkező hivatásos polgári védelmi szervek közé 
egyenlőség jelet tesz. Ez gyakran súlyos félreértések előidézője. 

A polgári védelem azonban nemcsak feladat- és intézkedési rendszer, hanem koordiná-
ciós és együttműködési rendszer is és mint ilyen, a polgári védekezés, válságkezelés egyik fon-
tos eleme. 

A polgári védelem tehát egy össztársadalmi feladatrendszer, mely az állampolgárok, 
az önkormányzatok, a gazdálkodó szervek és intézmények, a minisztériumok, önkor-
mányzati szervek, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek együttes tevékenységével valósul 
meg. Megszervezése és irányítása államigazgatási feladat, melyet az államigazgatási, az 
önkormányzati és hivatásos polgári védelmi szervek látnak el. 7  

Egyben sajnálattal kell megállapítani azt, hogy a polgári védelmi törvényből hiányzik az 
állampolgárok önkéntességére és felelősségére való építkezés, amely a nyugat-európai or-
szágok polgári védelmének egyik jellemzője. A jövőt illetően Magyarországon is nyitni kell 
a társadalmi szervezetek felé, építeni az önkéntességben rejlő erőre. 

Véleményem szerint a fentiek alapján, azokat összegezve kijelenthető, hogy a polgári vé-
delem nem más, mint a társadalom önvédelmi reflexe. 8 

1.1.2.  A polgári védelem feladata 

Hasonlítsuk össze az 1996. évi XXXVII. számú polgári védelmi törvényben és a Genfi 
Jegyzőkönyvekben rögzített polgári védelmi feladatokat, és vizsgáljuk meg, hogy van-e 
eltérés közöttük. 

A Genfi Egyezmények I. számú Kiegészítő Jegyzőkönyvének 61. cikk (a) pontja szerint a polgári vé-
delmi feladatok a következők: 

 figyelmeztetés (ez alatt a lakosság riasztását, tájékoztatását kell érteni); 

 kiürítés (magyar terminológia szerint kitelepítés); 

 óvóhelyek kezelése (óvóhelyvédelem); 

 elsötétítési rendszabályok bevezetése; 

 mentés (azaz mentő, mentesítő és halaszthatatlan helyreállító munkák, illetve kárfel-
számolás); 

 orvosi ellátás, az elsősegélynyújtást és a lelki gondozást is ideértve; 

 tűzoltás; 

 veszélyeztetett területek felmérése, megjelölése; 

 fertőtlenítés és hasonló óvintézkedések; 

 szükségelszállásolás és ellátás (hazánkban e feladatot értelemszerűen a kitelepítés, 
kimenekítés, illetve a migrációval kapcsolatos elhelyezés és ellátás); 

 szükségintézkedések az ellenséges csapás vagy katasztrófa által sújtott területek rend-
jének helyreállítására és fenntartására (A Magyar Polgári Védelem gyakorlatában ez a 
feladat a „halaszthatatlan helyreállítás” kategóriájának felel meg.); 

 létfontosságú közművek sürgős megjavítása; 

 a halottak sürgős eltávolítása (azaz a halálos áldozatokkal kapcsolatos intézkedések); 

 közreműködés a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen létesítmények megmentésében; 

 a fenti feladatok végrehajtásához szükséges egyéb tevékenység, ideértve többek kö-
zött a tervezést, a szervezést is. 

                                                           
7
  Az 1996. évi XXXVII. törvény I. fejezet 3.§-ban megfogalmazottak szerint, azzal összhangban. 

8
  A szerző általi megfogalmazás idézése. 



 14 

A Magyar Polgári Védelem törvény szerinti feladatai: 9 

 a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra; 

 a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez 
szükséges anyagi készletek biztosítása; 

 a figyelmeztetés, a tájékoztatás, a riasztás; 

 az egyéni védőeszközökkel történő ellátás; 

 az óvóhelyi védelem; 

 a lakosság kimenekítése és kitelepítése; 

 a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen a víz-, élelmiszer-, takarmány- 
és gyógyszerkészletek, állatállomány) védelme; 

 az elsötétítés, a fényálcázás; 

 a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, 
illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal 
kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések; 

 a polgári védelmi tervezés, szervezés; 

 a szakhatósági tevékenység ellátása; 

 a települések veszélyeztetettségének felmérése; 

 közreműködés a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, a vizek 
kártételei elleni védekezés külön jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátá-
sában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, illetőleg a 
nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladata-
inak ellátásában. 

A összehasonlításból kitűnik, hogy a Magyar Polgári Védelem feladatai magukba foglalják 
a Genfi Jegyzőkönyv által meghatározottakat, sőt bizonyos mértékben bővebbek is. Ez 
azért van, mert a magyar felfogás szerint az emberek túlélésének és az alapvető életfeltéte-
lek biztosításának feladatait a polgári védelemnek kell megszervezni és végrehajtani. Így a 
feladatok között – a közvetlen élet- és anyagi javak védelmén túlmenően – szerepelnek 
még olyanok is, mint az élelmiszer- és ivóvízkészletek védelme, az állatállomány, a takar-
mány- és növényvédelem a nemzetközi szerződésekből eredően a kulturális értékek vé-
delme, valamint a helyreállításban való közreműködés. 

Magyarország euro-atlanti integrációs törekvései közepette és a NATO tagság kapcsán 
különösen fontos, hogy a nyugat-európai országokban és hazánkban egy adott fogalmat és 
annak tartalmát az emberek egyformán értelmezzék, és ugyanazt értsék alatta. 10 

A civil defence fogalma alatt Magyarországon nagyon sokan a polgári védelemre és annak 
kompetenciájába tartozó feladatkörre gondolnak. Ugyanakkor a NATO tagállamok vé-
delmének tanulmányozása arra enged következtetni, hogy a „polgári (civil) védelem” bő-
vebb feladatkörrel rendelkezik, mint a hazai polgári védelmi szervezet. 

A nyugati országokban a civil defence fogalom a minősített helyzetek összes civil tevé-
kenységi és feladatrendszerét, valamint ennek jogszabályi hátterét fedi le, és nem egy szer-
vezet feladatára vonatkozik. (Például ide tartozik az állam és a közigazgatás működőké-
pességének fenntartása, a fegyveres erők polgári biztosítása, a gazdaság erőforrásainak 
mozgósítása, valamint a lakosság és anyagi javainak oltalmazása és mentése.) 

                                                           
9
  Az 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 1. fejezet 4.§-ában meghatározott feladatok. 

10
  A hazai gyakorlatban a „civil defence” kifejezést polgári (civil) védelemnek, míg a „civil protection”-t polgári 

(civil) oltalmazásnak fordítják, de mindkét elnevezést a polgári védelem hazai rendszerével azonosítják. 
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A civil protection fogalma alatt a nyugati országok azon „civil oltalmat” ellátó szervek és 
szervezetek összességét értik, melyek egyrészt a lakosság oltalmazásával és közvetlen ellá-
tásával összefüggő feladatokat, másrészt a katasztrófavédelmi tervező és koordináló tevé-
kenységet hivatottak ellátni. Ezek a feladatok viszont Magyarországon a polgári védelem 
feladatkörébe tartoznak, és a jelenlegi hatályos jogszabályok ezt a polgári védelem feladat-
rendszereként rögzítik. Tehát Magyarországon a polgári védelem fogalma alatt a lakosság életének és 
anyagi javainak védelmét ellátó, azaz a „civil (polgári) oltalmat” megvalósító szervekre és szervezetekre 
kell gondolni, amely természetesen feladatrendszere alapján része a „civil védelemnek”. 

A polgári védelem hazai rendszerének vizsgálata, jövőbeni szerepének és feladatának 
meghatározása előtt szükségesnek tartom bemutatni kialakulásának és fejlődésének törté-
netét, főbb állomásait, valamint cél- és feladatrendszerének változását. 

1.2.  A Magyar Polgári Védelem fejlődésének történeti áttekintése, cél- és 
feladatrendszerének változása napjainkig 

A Magyar Polgári Védelem fejlődése három nagy szakaszra bontható. 

 A két világháború közötti időszak (1917-1945) 

 A második világháborút követő időszak (1945-1990) 

 A rendszerváltást követő időszak (1990- 1999) 

Ezen időszakok főbb történéseit és jellemzőit a 2. számú melléklet tartalmazza. 

1.2.1.  A légoltalom kialakulása, a két világháború közötti fejlődési időszak 
(1917-1945) 

Az első világháborúban jelent meg először katonai fegyverként a léghajó és a repülő-
gép, ami lehetővé tette, hogy a harcoló felek egymás hátországát is támadják, bombázzák. 
Ezt a tényt felismerve, közvetlenül ez első légitámadásokat követően megszületett a szer-
vezett védelem, a légoltalom is. Angliában és Németországban például már 1915-ben el-
rendelték az elsötétítést, a lakosságot pedig falragaszokon tájékoztatták, hogy mit csinálja-
nak légitámadás esetén. A háború tapasztalatai nyomán új elméletek születtek a hadtudo-
mányban is. Közöttük elsőként kell megemlíteni az olasz Giulio Douhet tábornokot a 
„korlátlan légi háború” elméletének megalkotóját.11 

Az 1920-30-as években a világháborús tapasztalatok és az új hadtudományi elméletek 
egyre nagyobb hatást gyakoroltak a hadászatra, és megkezdődött a „passzív védelem”12 
elméleti meghatározása. A különböző tanulmányok megfogalmazták, hogy a légoltalomnak 
az a feladata, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a lakosság és az ipari, kommunális létesítmények 
veszteségeit. Azt is kimondták, hogy a légoltalom csak úgy képes feladatait hatékonyan meg-
oldani, ha intézkedései összehangoltak és fontossági sorrendbe vannak sorolva. 

A húszas évek végén, a harmincas évek elején minden jelentős európai országban létre-
hozták az első „légoltalmi szervezeteket”. Ezek közös jellemzője volt, hogy a hatósági 
intézkedéseket egyrészt központi irányítású szervezetekkel, másrészt széles tömegekre 
támaszkodó társadalmi szervezetekkel hajtották végre. 

                                                           
11

  Douhet, Giulio: A légi uralom. Válogatás burzsoá hadtudományi írásokból. Budapest, 1985. Zrínyi Katonai 

Kiadó (577-629. oldal) A szerző már ebben a művében kitér a polgári lakosság védelmére, kiáll annak erkölcsi 

felvértezése mellett és kimondja, hogy az erkölcsi és anyagi felkészülés együtt alkotja a passzív légvédelmet, 

amelyet nemcsak hasznosnak, hanem egyenesen szükségesnek tart. 
12

  Passzív védelem alatt értendő mindazon feladat, intézkedés és rendelet, mely az aktív - fegyveres, katonai - 

védelem mellett a lakosság életének és anyagi javainak védelmét hivatott szolgálni. 
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Hazánkban a Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1917. áprilisában kiadott rendele-
tével intézkedett a légi figyelő és riasztó szolgálat megszervezésére és meghatározta a légolta-
lom feladatait, vezetési rendszerét.13 A légoltalmi feladatokat – a tűzoltást, az épületek védelmét, a 
rendfenntartást, a segítségnyújtást – a helyi polgári szervek hajtották végre a polgármesterek vezetésével.  

Ebben az időben Magyarországon is fellendült a légoltalom tudományos kutatása, 
amely a német, francia, olasz elméletekből kiindulva kereste a választ a hazai kérdésekre. 
Az elméleti megközelítések és tanulmányok 14 egybehangzó véleménye szerint a légoltalmat – az irányítás 
központi, lehetőleg katonai kézben tartása mellett – a polgári intézményeknek (városi, községi elöljáró-
ságok, vállalatok, lakosság) kell megvalósítani és működtetni. A légoltalom pedig akkor lesz igazán 
hatékony, ha a védelmi intézkedéseket (óvóhelyek építését, felszerelését, a légoltalmi szer-
vezetek kiképzését, a lakosság felkészítését) még békében megvalósítják. Ezek az alapelvek 
napjainkig helytállóak. 

A magyar légoltalom teljes kiépítése az 1935-1938 közötti időszakra tehető, melynek alapjául a 
német és az olasz minta szolgált. Döntő befolyásra a német minta tett szert, melynek lé-
nyege, hogy az úgynevezett hatósági (azaz az állam által irányított) és társadalmi légoltalmi 
szervezeteket egymásra építve, egymást követően hozták létre. Hazánkban a hatósági légolta-
lom kiépítésére vonatkozó jogszabály 1935-ben jelent meg,15 a társadalmi szervezetet, a Légoltalmi Ligát 
pedig 1937-ben alapították meg.16 

Az 1935. évi XII. tc. pontosan meghatározza a légoltalom fogalmát, feladatát, vezetési 
rendszerét, és irányítását országos szinten a honvédelmi miniszterre ruházza, aki ezt a fel-
adatot az Országos Légvédelmi Parancsnok útján látta el. 

A hatósági légoltalmi szervezetek, valamint a Légoltalmi Liga feladatai a kor igényeinek 
megfelelően és reálisan lettek meghatározva. Legtöbbjük – ha más szavakkal is – még ma 
is él a polgári védelem alapvető feladatai között. 

A légoltalom fejlesztésének egy intenzív szakasza a háborús készülődésre és a második világháború 
időszakára, azaz 1938 és 1945 közé tehető. A honvédelem átfogó és gyors fejlesztésének 
programját Darányi Kálmán miniszterelnök 1938. március 5-én Győrben mondott beszé-
dében jelentette be. A gyors fejlesztés és a mind nyilvánvalóbb háborús veszély szükséges-
sé tette a honvédelem átfogó, új jogi szabályozását.17 Az új honvédelmi törvény (1939. évi 
II. tc./131.§-a) újból szabályozta a légvédelem célját, míg a légoltalom feladatait ugyanezen 
törvény 4.§-a foglalta össze. Ezek a feladatok már egyértelműen a háborúra történő felké-
szüléssel és a légitámadások elleni védekezéssel függtek össze. A légoltalom kiépítésének 
és fejlesztésének elve a lokális védelem volt. A vármegyéknek csak korlátozott irányítási és 
ellenőrzési jogkör állt rendelkezésre. Ez a felépítés megfelelt a légitámadó eszközök kora-
beli lehetőségeinek. 

1938 őszétől jelentős óvóhelyépítés kezdődött, elsősorban a veszélyeztetett üzemekben 
és a fővárosban. 1940-ben a korábbi Országos Légvédelmi Parancsnokság megszűnt, de 

                                                           
13

  M. kir. HM 6810 sz. rendelet 1-1917 „légitámadások elleni védekezés mögöttes országrészekben” Budapest, 

1917. IV. hó 
14

  Ilyen munkák többek között: Petróczy István: „Légvédelmi képes Káté” Budapest, 1935. és „Légvédelmi 

parancsolatok” Budapest, 1936. dr. Talbisz Albert: „Harcgázbetegségek kórtana és gyógytana” Budapest, 1934. 
15

  A légoltalom felállításának és működésének jogszabályi alapját a légvédelemről szóló 1935. évi XII. tc., a 

végrehajtására kiadott 15/1936 számú HM rendelet, valamint az ezt követően kiadott „Légoltalmi utasítás” 

képezte. 
16

  A Légoltalmi Liga megalakításának gondolata az 1935. XII. 10. tc. megjelenése után fogalmazódott meg. Az 

alakuló ülést 1937. december 5-én tartották. A liga elnökévé József főherceg tábornagyot választották, ügyve-

zető igazgatója Petróczy István ny. repülő ezredes lett. 
17

  1939. évi II. tc. számú új honvédelmi törvény, amely megerősíti, és tovább részletezi, egyben új vonásokkal 

egészíti ki a légoltalommal összefüggő feladatokat. 
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feladatát a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium VI. Csoportfőnök néven tovább végezte. A 
légoltalom ügyei – ezt követően – közvetlenül a HM 35. légoltalmi osztályhoz tartoztak. 

A többi európai országhoz képest Magyarországon a bombázások áldozatainak száma 
aránylag alacsony volt, ami az akkori légoltalom hatékony működésének, a városok ala-
csony beépítettségének, valamint a megfelelő óvóhelyi ellátottságnak volt köszönhető. 
Tehát ebben az időben a légoltalom megfelelt az elvárásoknak, egészen 1944 elejéig teljesí-
tette feladatát és csak a nyilas hatalomátvétel után omlott össze. 

1.2.2.  A légoltalom újjászervezése, a II. világháborút követő időszak 
(1945-1990) 

A magyar légoltalom újjászervezése 1949-től 1953-ig tartott. A háború utolsó éveinek néhány 
tapasztalata - különösen Drezda és Tokió bombázása, valamint a Hirosimára és Nagasza-
kira ledobott két atombomba - bebizonyította, hogy a légoltalomnak át kell értékelnie ed-
digi lokális védelmi elveit és módszereit. Napirendre került tehát – ha elméleti síkon is – a légol-
talom új védelmi elve, a területi védelem, ahol a megye gyakorolja az alapvető vezetési jogo-
kat, szemben a lokális védelemben szerepet játszó várossal. Ennek ellenére az újjászerve-
zést – a mintául szolgáló szovjet légoltalom tapasztalatai alapján – a lokális (helyi) védelem 
elveinek megfelelően hajtották végre.18 

A Minisztertanács 1949. október 18-án megbízta a belügyminisztert, hogy haladéktala-
nul kezdje meg a légoltalom újjászervezését, alakítsa meg szervezetét, melynek jogi alapját 
továbbra is az 1939. évi II. törvény adta.19 Az Üzemgazdasági Tanács 20 25/4/1950. XII. 
4. sz. határozatában megfogalmazta a légoltalom célját: „Az állampolgárok előkészítése az 
emberi élet, a nemzeti vagyon oltalmazására, valamint a légitámadások és egyéb ellenséges támadó fegyve-
rek által okozott károk csökkentésére és felszámolására.” 

1953. augusztus 23-án megalakult a BM Légoltalmi Országos Parancsnokság, és ezzel lezárult a 
szervezet újjászervezésének folyamata. 

Az ezt követő időszakban a légoltalom cél- és feladatrendszere nem változott, a szervezet 1956-
ig egyenletesen fejlődött, és felzárkózott a közép-európai országok élvonalához. Meg kell 
állapítani viszont azt is, hogy –  bár jogszabályokban ez feladatként nem lett rögzítve – 
már ebben az időszakban bekapcsolódott a katasztrófák elleni védekezésbe és részt vett az 
1956. február 12-ei dunaharaszti földrengés, valamint a Győr, Szolnok és Tolna megyei 
árvizek mentési, kárfelszámolási feladataiban. Tehát a légoltalom és jogutódja a polgári védelem 
közreműködése a katasztrófák elleni védelemben több mint négy évtizedes múltra tekint 
vissza.  

Az 1956-os forradalom után21 – az atomfegyverek rendszerbe állítása miatt – a légoltalom 
feladatrendszerében előtérbe került a nukleáris fegyverek elleni védelem, valamint ezzel összefüggés-
ben „területi védelmi elve” fejlesztésének fontossága. Így 1958-ban – már új feladatként – 
a tömegpusztító fegyverek elleni védelemre való felkészülés került napirendre. Ezzel a légol-
talom átlépett új fejlődési szakaszába az atomfegyverek elleni védekezés korszakába. 

                                                           
18

  A szovjet befolyás döntő jellegét mutatja az a tény is, hogy az újonnan alakuló légoltalmat, a magyar hagyo-

mányoktól eltérően nem a honvédelem, hanem a Belügyminisztérium vezetése alá rendelik. 
19

  A Minisztertanács irattára. MT ülések jegyzőkönyvei. 1949. október 18. 108371/1949. I. 7. MB sz. előterjesz-

tés. 
20

  Az Üzemgazdasági Tanács az ország védelmi kérdéseivel foglalkozott, jogutódja 1953. május 11-től a Honvé-

delmi Tanács lett. 
21

 Az 1956-os forradalom során a légoltalom szervezete szétesett, raktárai felszámolódtak és a készletek veszen-

dőbe mentek. 
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Az ötvenes évek végére a polgári védelem jelentősége világszerte felértékelődött, és 
mindenütt megindult egy minőségi változás.22 Hazánkban is bekövetkezett egy szemlélet-
váltás melynek lényege, hogy a „helyi védelemre” létrehozott légoltalmat - a szovjet minta 
alapján - az egész országot átfogó, a nukleáris fegyverek hatása elleni védekezésre alkalmas 
szervezetté kellett átalakítani. Hasonló volt a helyzet a NATO országokban is, sőt a sem-
leges Svájc és Svédország fejlesztette talán legintenzívebben a polgári védelmét. 

Az MSZMP Politikai Bizottságának 1958. október 14-ei határozata kimondta, hogy a 
légoltalom akkori rendszere nem volt alkalmas a hatékony védelemre, mivel a nukleáris 
veszéllyel kapcsolatban minden feladat központi szabályozást, irányítást, ugyankkor ru-
galmas, önálló és öntevékeny területi megoldást igényelt volna. Ezt a légoltalom akkori 
szervezeti kialakítása és irányítási rendszere nem biztosította. 

A megkezdett korszerűsítés (fejlesztés) során átalakították a légoltalom szervezeti fel-
építését, alá- és fölérendeltségét, mellyel már szigorúan igazodott az ország államigazgatási 
és népgazdasági irányítási rendszeréhez. A szervezéssel párhuzamosan elkészültek az átfo-
gó légoltalmi tervek, elrendelték a légoltalmi katonai ezredek, zászlóaljak központosított 
fölhasználását, továbbá új óvóhelyi építési követelményeket dolgoztak ki. 

Időközben a költséges és hosszantartó óvóhelyépítés helyett világszerte előtérbe került 
a lakosságnak a veszélyeztetett területekről történő ki- és széttelepítési elve és ennek hatá-
sára 1961-től hazánkban is megszűnt a kötelező óvóhelyépítés.23 

1962. november 1-jével új fejezet kezdődött a légoltalom történetében, mivel a kormány 
Honvédelmi Bizottsága átrendelte a belügyi tárcától a honvédelmi miniszterhez az egész feladatkomple-
xumot és szervezetet. 24 A bekövetkezett változásokat jogilag az 1964. évi Elnöki Tanács 1.sz. 
törvényerejű rendelete szabályozta, mely kimondta, hogy a „légoltalom” helyett a jövőben a „polgá-
ri védelem” nevet és fogalmat kell használni. Az új helyzetnek megfelelően lettek kidolgozva a 
6/1994. (II.21.), valamint 2002/1966. (I.23.) számú korányhatározatok, melyek meghatá-
rozták, hogy a polgári védelemnek három nagy feladatra kell fokozatosan alkalmassá válnia: 

 megszervezni a lakosság védelmét, megteremteni a túlélés feltételeit egy lehetséges nukleáris rakéta-
háború esetére; 

 a népgazdaság állóképességének biztosítása érdekében megvalósítani a létesítmények (ipari, szolgál-
tatás, kereskedelem) védelmével kapcsolatos feladatokat, az anyagi javak védelmét; 

 a tömegpusztító vagy hagyományos fegyverek csapásai által veszélyeztetett körzetekben megszervez-
ni és végrehajtani a mentő, mentesítő és halaszthatatlan helyreállító munkákat.  

A néphadsereg rendszerébe történő beilleszkedéssel egy időben megkezdődött az egész 
országot átfogó polgári védelmi rendszer kiépítése, a kiképzés és felkészítés minőségileg új 

                                                           
22

  A polgári védelmet a szovjet hadtudomány és erre építkezve a szovjet katonai doktrína az ötvenes évek végé-

től a hadászati biztosítás egyik jelentős elemének tekintette, majd a hatvanas évek közepétől már hadászati té-

nyezőként fogta fel. 
23

  A megszüntetés az MSZMP PB 1960. október 23-ai és a MT 1961. január 19-ei határozata alapján történt. Ma 

az ország lakosságának mindösszesen 2,3%-a részére van biztosítva óvóhely. Ha figyelembe vesszük az e cél-

ra átalakítható építményeket, akkor is csak 7%-ra tehető ez az érték. A budapesti METRO kivételével 1976-

1988 között – bár jelentősen elmaradva a tervezési adatoktól – csak 15 000 fő részére épült minősített óvó-

hely. (Forrás: Ambris József: A polgári védelem helye, szerepe és lehetséges feladatai a különböző válságok 

kezelése és a katasztrófák következményeinek felszámolása során a NATO tagság tükrében. Tanulmány 1999. 

Budapest, a BM PVOP belső kiadványa). 
24

  A honvédelmi miniszteri alárendeltség nem jelentette azt, hogy a polgári védelem egyúttal a Magyar Néphad-

sereg része lett. Jogilag egészen 1988. június 1-jéig a Hátországi- és Polgári Védelmi Parancsnokságba történő 

beintegrálásáig megőrizte önállóságát. (A polgári védelem a HM államtitkár közvetlen irányítása alatt műkö-

dött.) 



 19 

szakaszba lépett, továbbá megkezdődtek a nagyméretű megyei polgári védelmi gyakorla-
tok.25 

Az ország honvédelmi rendszerének fejlesztése keretében 1964-ben létrehozták a fővá-
rosi és megyei Honvédelmi Bizottságokat, – melyeknek a polgári védelem megyei (fővárosi) 
parancsnokai is tagjai voltak – és folyamatosan kiépült a közigazgatás védett vezetési rendszere.  

Már a hatvanas évek közepére egyértelművé vált, hogy a hátország egységes védelme 
egy rakéta-nukleáris háborúban össztársadalmi érdek, mivel a háborút nem csak az ország 
hadereje vívja, érintett benne a hátország és a teljes lakosság. Ezért az ország vezetése cé-
lul tűzte ki az „egységes hátországvédelem” kialakítását, mely magába foglalta volna a hát-
ország katonai (fegyveres) jellegű védelmét és a polgári védelem „össztársadalmi feladat” 
jellegének megvalósítását. 

Az MSZMP PB 1970. november 20-ai ülésén elrendelte a Hátországvédelmi Alakulatok 
Parancsnoksága létrehozását,26 ami egyben azt is jelentette, hogy a polgári védelem működé-
si formájában csökkent a katonai jelleg, mivel az összes katonai alakulatát – egy 
kommendánsszázadot kivéve – átadta a Hátországvédelmi Alakulatok Parancsnokságának.  

A Magyar Polgári Védelem számára egy új fejlődési lehetőséget és perspektívát az 1973. 
évi 3489/MT számú kormányhatározat biztosított, mely a következő célokat és feladato-
kat határozta meg: 

 A polgári védelemnek – alapvető feladatainak változatlanul hagyásával – el kell érnie, hogy egé-
szen rövid idő alatt szervesen épüljön be mint feladatrendszer és mint szervezet egyaránt, az állam-
igazgatás és a gazdaságirányítás rendszerébe, valamint a jövőben minden változáshoz rugalmasan 
igazodjon. 

 A lakosságvédelem minden módszerét – óvóhelyépítés, kitelepítés, befogadás és egyéni védelem – 
egymással szorosan, kölcsönhatásban, arányosan kell fejleszteni. 

Ezzel összefüggésben a kormányhatározat rögzítette a legfontosabb feladatokat is, me-
lyek a következők: 

 folytatni kell a differenciált 27 és kettős célú óvóhelyépítést; 

 a lakosság kitelepítését továbbra is tervezni kell, felül kell vizsgálni a kitelepítés rendszerét, szá-
molni kell a spontán mozgással is; 

 meg kell tervezni az üzemi dolgozók és a lakosság egyéni védőeszköz ellátását és azt folyamatosan 
végre kell hajtani; 

 fel kell készíteni a lakosságot, hogy képes legyen a rendelkezésére álló eszközökkel életét, anyagi 
javait, eszközeit megvédeni; 

 végre kell hajtani a polgári védelmi szervezetek átalakítását, létszámát le kell csökkenteni a nem-
zetközileg elfogadott 5%-os szintre. 

A fentiek végrehajtáshoz a jogi keretet az 1974. évi polgári védelemről szóló 
2041/1974 (XII.11.) MT számú határozat, az 1976. évi I. számú honvédelmi törvény 
4/1974 (XII.11.) HM utasítás, valamint az 5/1976 (III.16.) számú pénzügyminiszteri 
rendelet adta meg. Az átszervezés után a fejlődés ezen időszaka alatt a háborús feladatok 

                                                           
25

  1967-ben Borsod megye: 17 000 fő részvételével, 1968-ben Fejér megye: 25 000 fővel, Bács-Kiskun megye 

38 000 fővel és 1969-ben Hajdú-Bihar megye 80 000 fővel hajtott végre gyakorlatot. 
26

  Az MH Hátországvédelmi Alakulatok Parancsnoksága 1972. január 1-15. között alakult meg, teljes működő-

képességét 1972. december 31-én érte el. 
27

  Ebben az esetben a differenciáltság azt jelentette, hogy az építés sorrendjét és a létesítmények védőképességét 

az építés helyéül kijelölt városok és üzemek veszélyeztetettsége alapján kellett meghatározni. 
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tervezése és az arra történő felkészülés mellett a polgári védelem egyre nagyobb figye l-
met fordított a katasztrófák elleni védelem feladataiban való közreműködésre is. 28 

Az 1980-as évek végére megváltoztak a nemzetközi viszonyok, napirendre került a  
fegyverzetcsökkentés és a leszerelés kérdése, a nukleáris fegyverek korlátozása, valamint 
Nyugat-Európában a katasztrófák elleni védelem a lakosság érdeklődésének középpont-
jába került. Hazánkban is felerősödtek a demokratikus törekvések, továbbá az ország  
biztonsági környezetének megváltozása, valamint az atomháború veszélyének csökkené-
se miatt a hadsereggel és polgári védelemmel szemben új követelmények kezdtek meg-
fogalmazódni. 

A Magyar Néphadsereg rendszerváltás előtti átalakításának keretében született meg az 
MSZMP PB 1987. november 17-i határozata, mely kimondta a Hátországvédelmi Parancsnokság és 
a Polgári Védelem Országos Parancsnokság integrálását. Egyetlen, biztosan érzékelhető oka 
volt ennek az átszervezésnek, hogy kimutatható létszámcsökkentést lehetett vele bizo-
nyítani, ugyanakkor a Honvédelmi Minisztérium akkori vezetése már nem tudott mit 
kezdeni a polgári védelemmel. Így jutottunk el 1989-ig, amikor hazánk kihirdette az 1949. évi 
Genfi Egyezmények I. és II. Kiegészítő Jegyzőkönyveit, ami kimondja a polgári védelem humanitárius 
jellegét és azt határozottan elkülöníti a fegyveres erőktől. 

1.2.3.  A rendszerváltást követő időszak polgári védelme  
(1990-1999) 

Az 1990-es esztendő döntő jelentőségű volt a polgári védelem számára. Az 1989. nov-
ember 30-i 3344/1989. számú Minisztertanácsi határozat értelmében a szervezet 1990. július 1 -jével 
a honvédelmi tárcától átkerült a belügyminisztérium irányítása alá. Az átkerülés nem volt zökkenő-
mentes, a kialakult bizonytalanságok miatt sokan kiváltak a szervezetből. Az 1990 előtt meg-
lévő polgári védelmi szervezetek - a gazdasági szféra átalakulásával - szétestek, az eszközrend-
szer gyors amortizálódásnak indult, jelentős készleteket értékesítettek (pl. az Öböl háború 
kapcsán közel félmillió gázálarcot eladtak és a készletek lenullázódtak). Ekkor mindenki – 
érthető módon – a feladatrendszer teljes átstrukturálásában gondolkodott, és a háborús fel-
adatot már senki sem merte felvállalni. Az országban „békehangulat” uralkodott, még a pol-
gári védelem szükségessége is megkérdőjeleződött. 

Rendkívül nehezen, de 1992-ben megszületett a polgári védelemről szóló 15/1992. (I.27.) kor-
mányrendelet, és annak végrehajtására kiadott 7/1992. (V.19.) BM rendelet, amely jogilag legitimmé 
tette a szervezetet, azonban a problémákat teljességben ez sem oldotta meg. Közben történt egy 
kísérlet a tűzoltósággal való integrációra, azonban mindez csak egy évvel később, 1993. július 
1-jével következett be. 

A költségvetési támogatás csökkenése, a hiányos jogszabályi alapok, a szervezet jövőjével 
kapcsolatos egymásnak ellentmondó politikai és kormányzati szándékok miatt a polgári véde-
lem korszerűsítése lelassult, a túlélés és a szinten tartás stratégiája került előtérbe. Az „útkeresés-
nek” és a polgári védelmi szakemberek tenni akarásának egyik bizonyítéka, hogy 1991. február 
27-én megalakult a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban MPVSZ), mely jogelődjének a 
Légoltalmi Ligát tekinti. A szervezet ma is működik, és alapvető célja a polgári védelmi felada-
tok önkéntes vállalásával közreműködni a Magyar Köztársaság állampolgárainak felkészítésé-
ben és saját védelmük megszervezésében. 

                                                           
28

 Ilyen eseményként lehet megemlíteni az 1982. évi gázkitörést (Csongrád); az 1985. évi veszélyes anyagok 

szállítása közbeni vasúti balesetet (Tolna megye), az 1986-ban a Mikroelektronikai Vállalatnál bekövetkezett 

tűzkatasztrófát (Budapest); az 1986-ban a csernobili atomerőműi baleset következményeinek hazai mérése és 

előrejelzése. 
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A bekövetkezett délszláv események bizonyították, hogy a jövő biztonsági kockázatai nemcsak tűzről, 
árvízről, balesetekről szólnak, a lakosság védelmének megszervezésénél számolni kell a fegyveres cselekmé-
nyekkel is. 

1995-ben az alkotmányellenes jogszabályi döntések miatt az integrációt az Alkotmánybíró-
ság határozata értelmében meg kellett szüntetni,29 és a polgári védelem 1996. január 1-jével 
ismét önállóvá vált.30 

1996. május 15-én hatályba lépett a polgári védelmi törvény, mely alapjaiban szabályozta a 
polgári védelem cél- és feladatrendszerét, szervezeti kialakítását és irányítási rendszerét. A há-
borús feladatok mellett prioritást kapott a katasztrófák elleni védelem kérdése, illetve a hazánk 
biztonsági környezetével összefüggő új kihívások és veszélyforrások elleni védelem megszer-
vezésében való közreműködés. 

A NATO és EU csatlakozással kapcsolatos feladatok előtérbe kerülése hatással volt a pol-
gári védelemre is. A szervezet komoly sikereket ért el a NATO PfP együttműködési feladatai-
ban, és széles körű nemzetközi kapcsolatot alakított ki a katasztrófa-elhárítás és a kölcsönös 
segítségnyújtás területén. 

Felgyorsult és befejeződött a polgári védelmi szervek és szervezetek korszerűsítése, elké-
szültek és hatályba léptek a működéshez szükséges jogszabályok – melyek már megfeleltek a 
nemzetközi előírásoknak és követelményeknek – valamint megkezdődött az önkormányzati 
vezetők és a polgári védelmi szervezetek felkészítése. Az egyenletes fejlődésnek ugyanakkor 
határt szabott a fejlesztésre fordítható költségvetés. A jugoszláviai polgárháborús események 
ugyan ismét rávilágítottak a lakosság fegyveres konfliktusok elleni védelmének fontosságára, 
de mélyreható változást a feladatok prioritásában nem okozott. 

Hosszú előkészítő munka után elkészült és kihirdetésre került A katasztrófák elleni védekezés 
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 
1999. évi LXXIV. számú törvény, melynek értelmében – összhangban a kormányprogrammal – 
2000. január 1-jével létrejön és megkezdi működését a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet. Ha-
zánk polgári védelme tehát egy újabb átalakítás és irányváltás előtt áll, melyre a későbbiekben 
még visszatérek. 

1.2.4. A polgári védelem tevékenységének főbb jellemzői 1962-1990 között 

Ahhoz, hogy napjaink polgári védelmének helyzetét reálisan tudjuk megítélni, szüksé-
gesnek tartom röviden áttekinteni a Honvédelmi Minisztérium irányítása alatti időszakban 
a szervezet tevékenységének főbb jellemzőit. 

Ezen időszak vizsgálatánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy Magyarország a Var-
sói Szerződés tagja volt, és az ország honvédelmi rendszerének, a polgári védelem fejlesz-
tésének irányelveit a VSZ katonai doktrínája, illetve annak változása határozta meg. A 
nemzeti feladatokat az MSZMP Politikai Bizottság határozatai írták elő, és azokat minisz-
tertanácsi, illetve kormányhatározatok, valamint miniszteri rendeletek konkretizálták. 

A polgári védelem feladatrendszerét és tevékenységét közel két évtizeden keresztül egy 
minisztertanácsi határozat, 31 valamint az akkor hatályban lévő honvédelmi törvény 32 és 

                                                           
29

  A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 18/1995. (II.28.) AB határozata az integráció jogszabályi alapjait 

alkotmányellenesnek nyilvánította és a helyzet megszüntetésére türelmi időt biztosított 1995. december 31-ig. 
30

  A Kormány a 140/1995. (IX.11.) számú rendeletében 1996. január 01-i hatállyal önálló szervezetként ismét 

létrehozta a Polgári Védelem Országos Parancsnokságot. 
31

 2041/1974. (XII.11.) Minisztertanácsi Határozat a polgári védelemről, valamint a 4/1974. (XII.11.) HM számú 

végrehajtási utasítás. 
32

 A Honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény. 
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annak végrehajtási rendeletei 33 szabályozták. Ebben az időszakban a polgári védelem alapvető 
célja az atomháború és a tömegpusztító fegyverek elleni védekezés megszervezése és a túlélés feltételeinek 
megteremtése volt.  

Az atomháború veszélyei miatt kiemelt polgári védelmi feladat volt a lakosság egyéni védőfelszere-
léssel történő ellátása és a riasztórendszer teljes kiépítése. Ezen feladatok elsősorban terv szintjén 
léteztek, végrehajtásukra nem volt költségfedezet. Így a felnőtt lakosság részére egyáltalán 
nem, a gyerekek és csecsemők részére elenyésző számú gázálarcot szereztek be és raktá-
roztak. A lakosság riasztására pedig az ország légvédelmi szirénarendszere szolgált, a 80-as 
évek végére elavult berendezésekkel és vezérlő központokkal. 

A másik ilyen jelentős feladat a polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése, egyéni védő fel-
szerelésekkel és technikai eszközökkel történő ellátása volt. A polgári védelmi szervezetek a polgári 
védelmi kötelezettség alapján kerültek megalakításra, elsősorban a nagyvállalatok és a gazdál-
kodó szervezetek bázisán. A központi rendeltetésű „szakszolgálatok” kiképzésére és a 
feladatok begyakoroltatására nagy gondot fordítottak, de a települési és üzemi szervezetek 
esetében ez nem volt jellemző.34 A polgári védelmi szakszolgálati erők felszerelésekkel és 
technikai eszközökkel alapvetően el voltak látva, melyek korszerűsége és műszaki színvo-
nala azonos volt a Magyar Néphadseregben rendszeresített eszközök korszerűségével és a 
népgazdaságban alkalmazott gépek és technikai eszközök műszaki színvonalával. Összes-
ségében a polgári védelmi szervezetekre a túlméretezettség, valamint a különböző rendel-
tetésű (központi, területi, üzemi) szervezetek között eltérő szintű kiképzettség és begyako-
roltság volt a jellemző. 

Fontos feladat volt továbbá a lakosság és az ifjúság polgári védelmi felkészítése. Az a módszer, 
hogy nagy tömegeket szervezetten készítsenek fel, nem bizonyult hatékonynak. Ezért a 
70-es és a 80-as években a lakosság tájékoztatását elsősorban az írott és az elektronikus 
média útján valósították meg, váltakozó eredményességgel. Az ifjúság körében végzett 
felkészítés sikeresebb volt, ami a különböző versenyeknek, vetélkedőknek és a szervezett 
iskolai oktatásnak volt köszönhető. A tájékoztatás hibájával magyarázható az a tény, hogy 
a lakosság szemében a polgári védelemmel összefüggő feladatokat az 50-es és a 60-as 
években a titokzatosság mítosza lengte körül. 

Kiépült a kormány és a közigazgatás egységes védett vezetési és hírrendszere, melynek szigorú 
„hadrafoghatósági” és üzemeltetési követelményei voltak. A közigazgatás vezetési és hír-
rendszerének üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatok és ennek felelős-
sége a polgári védelemre hárult. 

Sajátságosan alakult a polgári védelem viszonya az önkéntes szerveződésekhez. Ebben az időszak-
ban nem létezett a „Légoltalmi Liga” mintájára szerveződött „Magyar Polgári Védelmi 
Szövetség”, hivatalosan csak a Vöröskereszt és a Magyar Honvédelmi Szövetség műkö-
dött. Velük az együttműködés és a közös munka, elsősorban a polgári védelmi szakállo-
mány híradó és elsősegélynyújtó szervezeteinek felkészítésére, valamint más speciális 
szakmai területekre korlátozódott. 

Utólag értékelve a rendszerváltás előtti időszakban a polgári védelem tevékenységét - mellőzve a 
stratégiai célok kritikáját - megállapítható, hogy a szervezet az akkori követelményeknek 
megfelelt, rendelkezett a működéséhez szükséges alapvető erőforrásokkal, valamint jogilag 
is szabályozott rendszerben működött. 

 

                                                           
33

 A 6/1976. (III.31.) MT rendelet és a 4/1976. (V.10.) HM rendelet. 
34

 Sok esetben az üzemekben kötelezően létrehozott „önvédelmi szervezetek” megegyeztek az üzemi polgári 

védelmi szervezetekkel, így a kiképzés és a felkészítés komolytalanná vált. 
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Következtetések: 

A nemzetközi és hazai jogszabályok alapján kijelenthető, hogy a polgári védelem egy olyan fel-
adat- és intézkedési rendszer, melynek célja a lakosság életének és anyagi javainak védelme a háborúk, a 
katasztrófák és más veszélyhelyzetek esetén, és az állampolgárok, az önkormányzati szervek, a fegyveres 
erők és rendvédelmi szervek együttes tevékenységével valósul meg. 

Azt a szervezetet, mely a lakosság védelme érdekében végzi a polgári védelmi feladato-
kat, a nemzetközi jogszabályok védik, és biztosítják részére a „humanitárius szervezeteknek” 
járó védelmet. 

A Magyar Légoltalmat – ugyanúgy, mint a világ valamennyi országában hasonló céllal lét-
rehozott szervezetet – a háború, és ezen belül is a repülőgépek megjelenése hívta életre. 
Elsődleges feladata volt a hátország és a lakosság légitámadások elleni védelmének megszervezése, valamint 
a lakosság felkészítése a védekezésre. Ez a cél és feladat ma is aktuális, hisz a polgári védelmi feladatokat 
ellátó szervezetek feladatai között ez a tevékenység napjainkban is szerepel. 

A légoltalom – és azt követően a polgári védelem – fejlődésének történeti áttekintéséből 
látható, hogy a szervezet cél- és feladatrendszere szorosan összefügg az ország biztonsági környezetével és 
veszélyeztetettségével, az adott társadalmi rendszer biztonságpolitikai célkitűzéseivel, honvédelmi rendszeré-
vel, az adott ország gazdasági teherbíró képességével, valamint az ország szövetségi politikájával. 

A Magyar Polgári Védelem – és annak jogelődje a Légoltalom – közel 80 éves múltra te-
kint vissza. Ez alatt cél- és feladatrendszere a fentiekkel összhangban folyamatosan változott, de alapren-
deltetése a lakosság és az anyagai javak védelme, változatlan maradt. A különböző fejlődési szaka-
szok jól tükrözik a prioritásokat, a béke és a háborús időszak közötti feladatokat, a tömeg-
pusztító fegyverek elleni védekezésre való felkészülés követelményeit, valamint napjaink új 
kihívásaira és veszélyforrásaira való felkészülés fontosságát. 

Végezetül, a szervezet fejlődésével kapcsolatban általános jellemzőként megállapítható, 
hogy a védelmi feladatok prioritása, valamint a végrehajtást tervező, szervező és koordiná-
ló szervezet neve, szervezeti kialakítása és irányítási rendszere többször is változott, de 
alaprendeltetése – az állampolgárok életének és anyagai javainak védelme és megóvása úgy 
háborúban, mint békeidejű katasztrófákkal vagy más veszélyekkel szemben – mindvégig 
változatlan maradt. 
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2.  A MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM JELENLEGI HELY-
ZETÉNEK MEGÍTÉLÉSE, A KATASZTRÓFÁK ELLENI 

VÉDEKEZÉS IRÁNYÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXIV. 

TÖRVÉNY HATÁSA SZERVEZETI KIALAKÍTÁSÁRA ÉS 
IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE 

Az elmúlt évtized során jelentős változások történtek hazánk társadalmi, politikai és 
jogrendszerében, a gazdaság szerkezetében és működőképességében, valamint az ország 
biztonságpolitikai környezetében. Ez az átalakulás hatással volt a polgári védelem feladat-
rendszerére, működésének jogi szabályozottságára is. Megszűnt a katonai feladatok meg-
határozó szerepe, és megnövekedett a közúti, ipari balesetek, káresetek és a katasztrófák 
jelentősége. A szervezet kilépett a zárt katonai rendszerből, jelentős sikereket ért el a hazai 
és külföldi együttműködés területein is. 

Mielőtt rátérnék a polgári védelem jelenlegi helyzetének vizsgálatára, szeretném aláhúz-
ni, hogy a szervezet tevékenységét és annak jogi szabályozottságát a rendszerváltástól 1999. december 
31-ig terjedő időszakra vonatkozóan értékelem. 

2.1.  A polgári védelem jelenlegi helyzetének megítélése 

Ahhoz, hogy egy szervezet adott időszakra vonatkozó helyzetét vizsgálni lehessen, meg 
kell határozni a vizsgálandó területek alapvető csoportjait, és elemezni kell a működésével 
kapcsolatos jogszabályi előírásokat. A polgári védelem hazai helyzetének vizsgálata során 
négy alapvető területet kívánok értékelni: 

 A törvények, jogszabályok helyzete, a polgári védelem működésének jogszabályi alapjai; 

 A Magyar Polgári Védelem szervezeti kialakítása, vezetési és irányítási rendszerének jelenlegi 
helyzete; 

 A polgári védelmi szervek és szervezetek felkészültsége, készenlétének és a szakfeladatok végrehaj-
tásának helyzete; 

 A hazai és külföldi együttműködés helyzete, a megvalósítás színvonala. 

E négy terület mögött rendkívül széles, részterületeket tartalmazó feladatsorok húzód-
nak meg, amelyek összességében átfogják a nemzeti polgári védelem helyzetének teljes 
vertikumát. 

2.1.1.  A törvények és jogszabályok helyzete, a polgári védelem működésé-
nek jogszabályi alapjai 

A polgári védelem életében a jogalkotás fordulati éve 1989-re és 1996-ra tehető, amikor 
az MT. 1989. évi törvényerejű rendeletével kihirdetett a háború áldozatainak védelmére 
vonatkozó Genfi Egyezmények és annak I. és II. Kiegészítő Jegyzőkönyvei, valamint ki-
adták a polgári védelmi törvényt és annak végrehajtási rendeletét. Ezt követően sorra je-
lentek meg a belügyminisztériumi és az ágazati miniszterek polgári védelemmel kapcsola-
tos jogszabályai. A polgári védelmi feladatok jogi szabályozásának legfontosabb területeit 
és azok kapcsolódását a 3. számú melléklet tartalmazza. 

Ezzel együtt vannak még hiányzó jogszabályok, illetve néhány hatályos rendelkezés - az 
időközben bekövetkezett változások miatt - módosításra szorul. A teljesség igénye nélkül 
áttekintem a téma szempontjából meghatározó, legfontosabb rendelkezéseket. 
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 Az Alkotmány, mint a Magyar Köztársaság alaptörvénye kimondja, hogy az állampolgá-
roknak joguk van a szabad és biztonságos élethez, melynek érdekében a kormány köteles 
az állampolgárok életét és anyagi javait veszélyeztető helyzetekben a védekezéshez szüksé-
ges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Ennek biztosítása érdekében az Alkotmány 
rögzíti a különböző „minősített időszakokkal” kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, és 
lehetőséget ad olyan szervezetek létrehozására, melyek alaprendeltetése a haza védelme, az 
állampolgárok életének és anyagi javainak megóvása. 

A hatályos Alkotmány vizsgálata alapján megállapítható, hogy a minősített időszakok 
tényállásai egymást átfedik, kezelésük az államhatalmi ágak között szükségszerűen feladat- 
és hatáskörök összehangolásával, átcsoportosításával jár. Ezért indokolt, hogy az Alkot-
mány „tervezett” módosítása, térjen ki a minősített helyzet fogalmára is, és pontosan defi-
niálja az egyes időszakok tartalmát, feladatait, a jogokat és kötelezettségeket.35 Az hogy az 
Alkotmány módosítására mikor kerül sor, elsősorban politikai és nem szakmai kérdés. 

 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1989. évi 20. törvényerejű rendelete a háború 
áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. 
kiegészítő Jegyzőkönyvének célját, tartalmát és a polgári lakosság életének és anyagi javainak 
védelmével kapcsolatos legfontosabb nemzetközi szabályokat az első fejezetben már is-
mertettem. 

Véleményem szerint a genfi konvenció mind a mai napig nem lett a politikai, a jogi és a 
közigazgatás vezetői által - a szakmai területükkel összefüggésben – kellő mélységben ér-
telmezve és feldolgozva. Előírásait, szellemiségét a polgári védekezés hazai rendszerének 
kialakítása során ritkán veszik figyelembe, gyakran csak hivatkozási alapként szolgál. 

Az I. kiegészítő Jegyzőkönyv tartalmazza a polgári védelmi feladatokat ellátó szemé-
lyek, személyzetek nemzetközi hadijogi védettségét, továbbá előírja, hogy a polgári védel-
mi szervezetek a fegyveres összeütközés időszakában olyan feladatokkal, melyek a harc 
közvetlen megvívásával kapcsolatosak, nem bízhatók meg. Összességében megállapítható, hogy 
a polgári védelmi feladatokat ellátó szervezetek ezzel a Jegyzőkönyvvel váltak humanitárius szervezetté. 

 A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelveit az elmúlt 10 év alatt több-
ször pontosították, de minden alkalommal meghatározták (rögzítették) a polgári védelem 
alaprendeltetését és a vele szembeni elvárásokat. Például a 27/1993. (IV.23.) OGY hatá-
rozat, – mely 1998-ig volt hatályos – kimondta, hogy a polgári védelem a honvédelem ré-
sze, 36 és meghatározta a szervezettel szembeni követelményeket és elvárásokat.37 

1998-ban főként a NATO és az EU csatlakozás kapcsán szükségessé vált egy új bizton-
sági és védelempolitikai alapelvek kidolgozása, melyet az Országgyűlés 1998. XII. 28-án, a 
94/1998. (XII.29) OGY határozatával elfogadott. Ebben már jóval szélesebb körű elemzés 
alapján, - a hangsúlyt a környezetbiztonságra, a válságokra, a katasztrófák elleni védelemre 
fektetve - lettek a feladatok meghatározva. Lényegében a polgári védelmet továbbra is a 
honvédelem rendszerébe tartozónak tekinti, és azt a „védelmi rendszer” egy pilléreként 

                                                           
35

  A természeti, illetve civilizációs (ipari, technológiai eredetű) katasztrófák kezelésével kapcsolatban jelenleg 

két „minősített helyzet” bevezetése tételezhető fel. A katonai és polgári védelmi szakemberek egyetértésével a 

módosítás alapján a következő minősített helyzeteket rögzítené az alkotmány: „védelmi helyzet”; „szükség-

helyzet”; „katasztrófa helyzet”. 
36

 A 27/1993. (IV.23.) OGY határozat IV. fejezet 19. pontja szerint „… A honvédelem rendszere az ország vé-

delmi igényeit tudatosan elfogadó társadalomra, a fegyveres erők és a lakosság anyagi szükségleteit kielégíte-

ni képes gazdaságra, a védelemre felkészült és működőképes államszervezetre, a lakosság és az anyagi javak 

védelmét szolgáló polgári védelmi szervezetekre, valamint a katonai védelmet ellátni képes fegyveres erők-

re épül…”. 
37

 A 27/1993. (IV.23.) OGY határozat IV. fejezet 23. pontja szerint. 
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fogja fel.38 A határozat kimondja, hogy: „…A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon 
(komplexen) értelmezi…”. 39 Ebből kiindulva a biztonság- és védelempolitikai alapelvek jó 
alapot teremtenek egy egységes elveken alapuló válságkezelési és integrált mentési rend-
szer létrehozására. 

 Az 1993. évi CX. honvédelmi törvény (továbbiakban: honvédelmi törvény; Hvt.) meg-
határozza a honvédelem rendszerét, rögzíti a különböző szervek és szervezetek honvédelem-
mel kapcsolatos feladatait, valamint azok végrehajtásával összefüggő jogokat és kötelezett-
ségeket. A polgári védelmet a „honvédelmi rendszer” részének tekinti, szabályozza a szervezet honvé-
delmi feladatait és kimondja, hogy a polgári védelmi kötelezettség a honvédelmi kötelezettség része.40 Az 
időközben bekövetkezett változások, valamint az új biztonság- és védelempolitikai alapelvek 
miatt végre kell hajtani a törvény felülvizsgálatát és pontosítását. A biztonság komplex 
értelmezéséből kiindulva, azzal összhangban kívánatos lenne rögzíteni a honvédelem és az 
országvédelem fogalmainak korszerű definícióját. A NATO tagságunkkal összefüggésben 
bekövetkezett változások miatt újra kellene szabályozni a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel 
kapcsolatos feladatokat, valamint annak szervezési és felelősségi területeit. Továbbá cél-
szerű lenne megvizsgálni annak lehetőségét - tudomásom szerint erre már történt kezde-
ményezés - hogy a Magyar Honvédségről külön törvény készüljön, amely nem lenne része 
a honvédelmi törvénynek. 

 A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. számú törvény kiadása és hatályba lépése 
létfontosságú volt a hazai polgári védelmi feladatok végrehajtása és a Magyar Polgári Vé-
delem szervezeti átalakítása szempontjából. Meghatározza a polgári védelmi feladatokat, a 
végrehajtással kapcsolatos kötelezettségeket, továbbá szabályozza szervezeti kialakítását és 
irányítási rendjét. 

A jogalkotók nem másolták le a nyugat-európai országok megoldásait, elsősorban a 
nemzeti sajátosságokra támaszkodtak, figyelembe vették a hazai közigazgatás rendszerét, a 
szervezet történelmi hagyományait, valamint a hazánkban végbement társadalmi és gazda-
sági változásokból adódó új követelményeket. A jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy a 
kormány és az ágazati miniszterek saját hatáskörben szabályozzák feladatukkal és szakte-
rületükkel összefüggő polgári védelmi kérdéseket. 

A törvény megjelenését követően a kormány három végrehajtási rendeletet, a Belügy-
miniszter öt, míg más miniszterek további négy rendeletet adtak ki, de néhány minisztéri-
um ezzel a jogával és lehetőségével eddig nem élt. Különösen a honvédelmi tárca jogsza-
bály alkotási kötelezettségének teljesítése lenne fontos, mivel ez a polgári védelemnek a 
honvédelemmel összefüggő feladatok tervezése szempontjából rendkívül lényeges. 

A hiányzó jogszabályokkal kapcsolatban fontosnak tartom kiemelni a Magyar Köztár-
saság Nemzeti biztonsági stratégiájának, valamint a katonai területtel összefüggő Nemzeti kato-
nai stratégiájának hiányát. Azon túl, hogy szorosan kapcsolódnak a hazai jogalkotás terüle-
téhez, hatással vannak (lesznek) a polgári védelem tevékenységi rendszerére is. Mindkét 
stratégia a 94/1998. (XII.29.) OGY határozatban elfogadott, a Magyar Köztársaság biz-
tonság- és védelempolitikájának alapelvére kell, hogy épüljön.41 

Itt csupán a jelzés szándékával szeretném felvetni – kapcsolódva a Nemzeti biztonsági 
stratégia meghatározó szerepéhez – célszerű lenne kidolgozni a Nemzeti Polgári Védelmi Irányel-

                                                           
38

 A 94/1998. (XII.29.) OGY határozat 13. pontja (2) bek. szerint, azt értelmezve. 
39

 A 94/1998. (XII.29.) OGY határozat 1. pontja szerint (részidézet). 
40

 Az 1993. évi CX. honvédelmi törvény VI. fejezet 69 § (2) bek. szerint. 
41

 A „Nemzeti biztonsági stratégia” – melynek kidolgozása folyamatban van – a „Nemzeti katonai stratégia” 

alapjául kell, hogy szolgáljon. 
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veket is.42 Biztos vagyok abban, hogy ma még sokan vannak, akik ennek még a gondolatá-
tól is idegenkednek, de kidolgozását - véleményem szerint nem is olyan soká - a „polgári 
védekezés rendszerének” (katasztrófák elleni védekezés, válságok kezelése, humanitárius 
segítségnyújtás stb.) hazai erősödése, ki fogja kényszeríteni. 

 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény elsősorban a katasztrófák 
elleni védekezés irányítását, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet 
szabályozza és nem a katasztrófák elleni védekezés egységes rendszerének kialakításával foglalkozik.  

A jogszabály nem rögzíti a hazai polgári veszélyhelyzeti tervezéssel és a válságkezeléssel 
kapcsolatos alapelveket és követelményeket, nem szabályozza teljes körűen - csak lehetővé 
teszi - az önkéntes és karitatív szervezeteknek a katasztrófák elleni védelembe történő be-
vonását, valamint a humanitárius segélyek állami szintű feladatainak végrehajtását. 

A NATO országok a saját katasztrófa törvényüket – ott, ahol van - egyben a polgári veszélyhelyzeti 
tervezés alaptörvényeként fogják fel. Meghatározó szerepe van a polgári válságkezelési és a ka-
tasztrófavédelmi rendszerek kialakításában, valamint ebben szabályozzák a nemzetközi 
segítségnyújtási eljárásokat is. 

A törvény 2000. január 1-jével lép hatályba, rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek 
létrehozásáról, mely alapvetően a polgári védelem és az állami tűzoltóság országos és megyei szintű szerve-
zeteinek bázisán jön létre. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy hazánkban a polgári védelmet érintő törvények és 
jogszabályok - a jelzett hiányosságokkal együtt is - alapvetően rendezettek, megfelelnek az 
általános értelemben vett európai követelményeknek és elvárásoknak.43 

2.1.2.  A Magyar Polgári Védelem szervezeti kialakítása, vezetési és irányí-
tási rendszerének jelenlegi helyzete 

A rendszerváltást követő években a polgári védelem életében „mérföldkő” volt az 
1996. évi XXXVII. sz. polgári védelmi törvény megjelenése, melynek hatására - néhány 
évre - stabilizálódott a szervezet nemzeti struktúrája, irányításai rendszere és a végrehajtás-
sal összefüggő felelősségi szintek. 

2.1.2.1. A polgári védelem szervezeti felépítése 

A polgári védelmi törvényben megfogalmazott szakmai feladatok végrehajtására létre-
hozott szervezeti struktúra a polgári védelem hivatásos szerveiből, továbbá az állampolgárok 
polgári védelmi kötelezettségén alapuló polgári védelmi szervezetekből tevődik össze.44 A pol-
gári védelmi szervezetek létrehozásának szükségességét, a szervezetek típusát az ország és 

                                                           
42

 Az elnevezést illetően lehetne „polgári védelmi stratégia” is, de úgy gondolom a „civil szféra” jobban elfogad-

ja az „irányelvek” kifejezést. 
43

 Ezt a megállapítást támasztják alá a nemzetközi vélemények is. Így például a közelmúltban - az EU csatlako-

zással összefüggésben – ezt a területet megvizsgálták és megállapították, hogy a szabályozás megfelel a csat-

lakozási követelményeknek. A NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottság - az 1998. áprili-

sában hazánk által is kitöltött Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Kérdőív (CEPQ) törvénykezésre vonatkozó 

kérdések alapján - szintén kedvező véleményt adott a polgári védelem hazai szabályozásáról. (A kérdőív a 

négyéves felülvizsgálati ciklus keretében, a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés és Kezelés helyzetét méri fel 

nemzetenként.) 
44

 A polgári védelmi szervezetek létrehozásának szabályairól az 55/1997. (IX.21.) BM rendelet és a 1010/1998. 

(I.30.) kormányhatározat rendelkezik. Figyelemmel az ország területi veszélyeztetettségére, valamint a „szük-

séges és elégséges védelem” elvére, a létszámuk úgy van meghatározva, hogy az nem lehet több mint az or-

szág összlakosságának 3%-a. 
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egyes területeinek veszélyeztetettsége,45 valamint az elégséges védekezési szint határozza 
meg. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nem az általános, mindenre kiterjedő, a maximális veszélyre 
történő védekezési szint megvalósítása a cél, hanem a legjellemzőbb veszélyforrás konkrét 
feladataira orientált „szükséges” védekezési rendszert kell kiépíteni (megvalósítani). 

Ha összehasonlítjuk a különböző országok polgári védelmének nemzeti szervezeti 
struktúráit, rendkívül változatos képet kapunk. Az eltérő szervezeti kialakítások a történe-
lem során a nemzeti sajátosságoknak megfelelően alakultak ki. Viszont mindegyikben közös a 
közigazgatás rendszeréhez való erős és egyértelmű kapcsolódás, a legalább két szintes - esetenként három 
szintes - szervezeti kialakítás. Sem a NATO, sem az EU nem kíván „beleszólni” a nemzeti 
struktúrák rendszerének kialakításába, ha azok egyébként megfelelnek a demokratikus 
állam alapvető elveinek és értékeinek. 

Magyarországon a polgári védelem hivatásos szerveinek struktúrája – 1999. dec-
ember 1-jei állapotnak megfelelően - háromszintes elrendezésű: 

Országos szint:  a Polgári Védelmi Országos Parancsnokság (PVOP); 
Területi szint:  a 19 megyei, illetve a fővárosi polgári védelmi parancsnokság; 
Helyi szint: körzeti polgári védelmi parancsnokság (70), polgári védelmi kirendelt-

ségek (84) és a fővárosi kerületi polgári védelmi parancsnokságok (23). 

A polgári védelem országos hatáskörű központi irányító szerve a Belügyminisztérium Polgári Vé-
delmi Országos Parancsnokság (BM PVOP) magába foglalja a megyei és fővárosi védelmi iro-
dákhoz vezényelt BM referenseket, valamint a központi oktatási intézmény állományát. 
Szervezeti kialakítása megfelel a Belügyminisztérium szervezési előírásainak, de működé-
sének hatékonysága a létszámhoz 46 és a működési feltételekhez képest alacsony. Ennek 
oka a szervezeti egységek közötti túlbürokratizált ügyintézés és a személyi állomány ese-
tenkénti hiányos szakmai felkészültsége. 

A területi szervek az országos parancsnokság közvetlen alárendeltségébe tartoznak és 
szorosan együttműködnek a megyei önkormányzatokkal, a területi társszervekkel és szer-
vezetekkel. 

A polgári védelem helyi szervei a megyei és fővárosi polgári védelmi parancsnokságok 
közvetlen irányításával végzik munkájukat, és közreműködnek a polgármesterek polgári 
védelmi feladatainak ellátásában. A területi és helyi szintű polgári védelmi szervek munká-
jának sikere, működésének támogatottsága attól függ, hogy mennyire tudnak beilleszkedni 
az adott terület, (város) életébe, közigazgatási és védelmi rendszerébe, valamint milyen 
személyes kapcsolatot tudnak kialakítani az állami intézmények és a gazdálkodó szerveze-
tek vezetőivel. 

A polgári védelmi feladatok végrehajtásának, szervezeti kialakításának, irányításának 
rendszerét és szintjeit a 4. számú melléklet tartalmazza. 

A polgári védelmi kötelezettségen 47 alapuló polgári védelmi szervezetek 1990-ig 
alapvetően a nagyüzemekre épültek, ott lettek megalakítva. A privatizáció, valamint a gaz-
daság szerkezetének átalakulása miatt a 90-es évek elejére zömében megszűntek. 
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  A 114/1995. (IX.27.) sz. kormányrendelet és a 18/1996. (VII.25.) BM rendelet alapján az ország 3148 telepü-

lése közül I-III. veszélyeztetettségi kategóriába 1280 lett besorolva, ahol a lakosság kb. 60%-a él. 
46

  A hivatásos polgári védelem összlétszáma 1017 fő, melyből 378 fő tiszt, 51 fő tiszthelyettes és 588 fő közal-

kalmazott. A BM PVOP létszáma 160 fő, a fővárosi parancsnokságé 175 fő, míg a megyei polgári védelmi pa-

rancsnokságok létszáma 18-22 fő és a kirendeltségeké 1-6 fő. 
47

  Az 1993. évi CX. honvédelmi törvény VI. fejezet 69. § (2) bek. b) pontja alapján az állampolgárokat polgári 

védelmi kötelezettség terheli - mely a honvédelmi kötelezettség része - és az 1996. évi XXXVII. sz. polgári 

védelmi törvény IV. fejezet 20-32. §-ban meghatározott feltételekkel a kijelölt személyek annak kötelesek ele-

get tenni. 
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A polgári védelmi törvény új alapokra helyezte a szervezetek létrehozását. Kimondja, 
hogy kötelezettség alapján csak azokra a szakfeladatokra hozhatók létre, melyek más szer-
vezetek rendeltetésszerű tevékenységével nem biztosíthatók. 

Újjászervezésük megtörtént, aminek az volt a célja, hogy az eddig atomháborús felada-
tokra létrehozott nagy létszámú szervezetek helyett elsősorban a helyi polgári védelmi fel-
adatok végrehajtására szolgáló kisebb, komplexebb szervezetek jöjjenek létre.48 

Megkülönböztetünk területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezeteket. A terüle-
ti polgári védelmi szervezeteket azoknak a feladatoknak a végrehajtására hozták létre, me-
lyeket a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni. A települési és a munka-
helyi polgári védelmi szervezetek jellegüknél fogva önvédelmi feladatokat látnak el, létszá-
muk megközelítően az összlétszám mintegy 2/3-át teszik ki. 

A szervezetek kiképzése és felkészítése, anyagi-technikai eszközökkel történő felszere-
lése a szükséges pénzügyi források hiánya miatt csak részben valósult meg. A területi pol-
gári védelmi szervezetek vezető állománya (parancsnoki állomány) felkészítése megtör-
tént, de a beosztott állomány kiképzésére és összekovácsolására még nem került sor.49 
Hasonló a helyzet a települési polgári védelmi szervezetek vonatkozásában is. Vannak 
viszont olyan települések és gazdálkodó szervek, ahol a védelemre kiemelt figyelmet fordí-
tanak és a települési, valamint a munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészültsége és 
felszerelése megfelel a követelményeknek.50 

2.1.2.2. A polgári védelem vezetési- és irányítási rendszere 

Azzal, hogy a polgári védelem 1990-ben átkerült a Belügyminisztériumhoz, a szervezet 
„civil” irányítása megerősödött, ami a nyugat-európai és a NATO országok gyakorlatában 
már általánossá vált. A civil irányítást illetően tehát helyén van a szervezet. 

A 4. számú mellékletből jól látható, hogy a polgári védelem irányítása több csatornán va-
lósul meg, és az irányítási formák szorosan kapcsolódnak a szervezeti kialakítás hármas 
szintű tagozódásához. 

A honvédelmi igazgatási rendszer—mely a HM Védelmi Hivatal, a BM Védelmi Iroda, va-
lamint megyei (fővárosi) és a helyi védelmi bizottságok útján valósul meg – a „centrális 
irányítás” elvén működik, csak minősített időszakokban vagy súlyos katasztrófa esetén 
vezetik be. 

A közvetlen szakmai irányítás - melyre szintén a „centrális irányítás” elve a jellemző - az 
országos, a megyei, a fővárosi és a körzeti parancsnokságok, valamint a kirendeltségek 
útján valósul meg. Ez elsősorban a polgári védelem hivatásos szerveinek működését hiva-
tott szolgálni, továbbá azt, hogy a végrehajtási területeken a szakmai feladatok követel-
ményrendszere mindenhol egységesen érvényesüljön. 
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  1990 előtt a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek összlétszáma 715 000 fő 

volt. Az új szervezési elveknek megfelelően létrehozott szervezetek létszáma jelenleg 240 000 fő. Ebből béke-

időszakban a katasztrófák elleni védelemre csak 72 000 főt jelöltek ki, a többi szervezet keretjellegű és csak 

minősített időszakban töltik fel. (Forrás: BM PVOP adat) 
49

  Ez alól kivételt képeznek az árvízvédelmi szervezetek, valamint a „Központi Rendeltetésű Mentő Szerveze-

tek”, melyek személyi állománya ki lett képezve a mentési feladatok végrehajtására. 
50

  Ilyen pl. Paks; a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI); Százhalombatta; a Tiszai Vegyi Kombinát; a MÁV 

mentő szervezete; a Metró pv.szolgálata stb. 
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Az állami és önkormányzati felügyeleti rendszer a polgári védelem civil irányításának megva-
lósulása szempontjából a legfontosabb. Országos szinten a belügyminiszter,51 felelősségi 
körükben az ágazati miniszterek, országos hatáskörű szervek vezetői, míg területi szinten 
a megyei közgyűlés elnökei, a fővárosban a főpolgármester irányítják a polgári védelmet. A 
helyi szinteken – mivel több település alkot egy polgári védelmi körzetet – a helyi védelmi 
bizottság elnökeként megjelenő települési polgármester útján valósul meg a civil irányítás. 
Ennek viszont az a feltétele, hogy a polgári védelmi körzetek és a védelmi bizottságok 
működési körzetei azonosak legyenek. 

Hazánkban a polgári védelmi szakemberek még ma is a háromszintes szervezeti kialakí-
tást és irányítási rendszert részesítik előnyben, hatékonyabbnak tartják a kétszintesnél. 
Ennek igazolására a csehországi és a lengyelországi 1997-es árvizet hozzák fel példának, 
ugyanis ezekben az országokban a kétszintű szervezeti kialakítás és irányítási rendszer a 
mentés során nem működött.52 

Véleményem szerint - ha figyelembe vesszük hazánk EU csatlakozási törekvéseit, 
melynek egyik feltétele az erős önkormányzatiság kialakítása – nincs kizárva, hogy a távo-
labbi jövőt illetően hazánkban is a kétszintű struktúra és irányítási rendszer 53 fog kiala-
kulni. Úgy gondolom, hogy erre rövid távon nincs esély, hisz az önkormányzatok önálló-
ságának erősödését a jelenlegi kormányzati gyakorlat nem segíti, és nagy a lemaradás a 
helyi önkormányzati, valamint az államigazgatási szervek vezetőinek, munkatársainak pol-
gári védelmi felkészítésben. Továbbá nagyfokú passzivitás tapasztalható az állampolgárok 
önkéntessége és felelősségvállalása területén. 

A polgári védelmi feladatok végrehajtásának felelősségi kérdései alapvetően a települési 
önkormányzatoknál jelenik meg. Természetesen a „minősített időszakokban” a feladatok 
végrehajtása jelentős központi irányítás mellett történik, és ez a helyi felelősség kérdését is 
más megközelítésbe helyezi. 

2.1.3.  A polgári védelmi szervek és szervezetek felkészültségének, készen-
létének és a szakfeladatok végrehajtásának helyzete 

Az elmúlt 15 év alatt jelentősen átalakult hazánk és a környező szomszédos országok 
veszélyeztetettsége, melyek kezelése más tervezési és szervezési tevékenységet igényel. 
Általánosságban igaz az, hogy a biztonságot veszélyeztető tendenciák ismertek, de a mö-
göttük megjelenő események, következmények kiszámíthatatlanabbak, ezekre a reagáló 
tervezést nehezebb elvégezni. 

A védekezés és ezen belül a mentés sikerének egyik fontos feltétele a jó tervezés, vala-
mint a gyors és szakszerű beavatkozás. Éppen ezért a polgári védelemnek nagy gondot 
kell fordítania a szervezetek készenlétére, a tervezésre és a felkészítésre. 

 

                                                           
51

  A jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Belügyminisztérium a polgári védelem irányításával 

kapcsolatos jogköröket átadja más államigazgatási vezetőnek. Az 1999. október 1-jéig a polgári védelem irá-

nyítását - miniszteri felhatalmazás alapján - a BM Önkormányzati Helyettes Államtitkára látta el, jelenleg pe-

dig a BM Közigazgatási Államtitkár végzi. 
52

  Véleményem szerint elsősorban a területi és helyi szintek önkormányzati és államigazgatási vezetőinek a 

„védekezés” szervezésével és vezetésével kapcsolatos ismereteinek hiánya, a mentésben részt vevő szerveze-

tek felkészületlensége, a nem megfelelő technikai felszerelés, valamint a rossz együttműködés és információ-

csere volt a kudarc oka. 
53

  A kétszintű irányítás lényege, hogy megszűnik a helyi „központi” irányítási szint, és így az önkormányzatok 

felelősségi körébe tartozik saját területük biztonságának megszervezése. Ezáltal nagyobb lehetőség nyílik 

számukra az önkéntes szerveződésre, az állampolgári kezdeményezések megvalósítására, valamint az önkén-

tes és humanitárius szervezeteknek a mentési feladatok végrehajtásában történő bevonására. 
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2.1.3.1.  A polgári védelmi szervek és szervezetek készenléte 

A polgári védelem hivatásos szervei, valamint a polgári védelmi kötelezettség alapján 
létrehozott szervezetek működési készségüket egy meghatározott idő alatt el kell, hogy 
érjék és ezt az időt a szervezetek „készenléti” - a jogszabályok helytelenül „készültségbe 
helyezés” - idejének nevezzük.54 A hivatásos polgári védelmi szervek állománya a készenléttel 
kapcsolatos követelményeket ismeri, képes az ezzel összefüggő feladatokat normaidőn 
belül végrehajtani. 

A riasztás gyors és szakszerű végrehajtása érdekében a PVOP és területi szervei (me-
gyei, fővárosi parancsnokságok) állandó jelleggel központi ügyeleti szolgálatot működtet-
nek. Ezek a szolgálatok a szervezetek „készenlétbe helyezésén” túl alkalmasak a különbö-
ző információk gyűjtésére, gyors feldolgozására és továbbítására, valamint egyéb koordi-
nációs feladatok végrehajtására. 

A polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott szervezetek készenlétbe helyezése területén 
komoly lemaradások tapasztalhatók. Bár elkészültek a gyors és a rövid készenlétű szerveze-
tek riasztási tervei, a riasztó állományt kijelölték, de begyakoroltatásuk már nem történt 
meg. A hosszú készenlétű szervezetek - tekintve, hogy ezek keretjellegűek, és megalakítá-
sukra csak rendkívüli időszakban kerül sor - esetében a riasztási és készenlétbe helyezési fel-
adatok tervezése sem kezdődött el.  

2.1.3.2.  A polgári védelmi szervezetek felkészültsége, a polgári védelmi 
feladatok végrehajtásának helyzete 

A polgári védelmi feladatok tételes és részletes vizsgálatát mellőzve, a polgári védelmi 
szervezetek felkészültségének vizsgálatát az alábbi területre vonatkozóan végeztem el. 

A kiképzés és a lakosság felkészítésének helyzete 

A hivatásos polgári védelmi szervek személyi állományának felkészítése folyamatos, mely az éves 
továbbképzések, valamint a szakmai tanfolyamok (alap, közép és felsőfok) keretében va-
lósul meg. Alacsony a nyelvismerettel rendelkezők száma, és kevés lehetőség volt arra, 
hogy fiatal, kellő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek külföldi oktatási intézmé-
nyekben tanulhassanak.  

A polgármesterek, az állami intézmények és a polgári szervek vezetőinek felkészítését – 1-2 éves 
rendszerességgel - végrehajtották, viszont a polgári védelmi szervezetek személyi állomá-
nyának kiképzése terén nagy a lemaradás. 

A lakosság irányába végzett felvilágosító tevékenység elsősorban különböző rendezvények, kiál-
lítások, bemutatók keretében valósult meg, csekély eredménnyel. Tömegkommunikációs 
eszközök igénybevételére és tájékoztató kiadványokra a magas költségek miatt csak korlá-
tozott mértékben került sor. A fiatalok felkészítése terén jelentős eredménynek tudható 
be, hogy az Oktatási Minisztérium a Nemzeti Alaptantervbe beillesztette a felkészítés leg-
fontosabb tárgyköreit. 

                                                           
54

  A hivatásos polgári védelmi szervek „készenlétbe” készültségbe helyezésének szabályait és idejét a 6/1993. 

(IV.29.), a 11/1996., valamint a 12/1996. számú BM utasítások rögzítik. A szervezetek készenlétével kapcso-

latos szabályok a „Szakutasítás a területi, települési és a munkahelyi polgári védelmi szervezetek alkalmazási 

készenlétének szabályai” című Polgári Védelmi Országos Parancsnokság intézkedésében találhatók, mely 

1998. augusztus 5-én lépett hatályba. Ez alapján megkülönböztetünk „gyors” (3-6-12 órás), „rövid” (16-24 

órás) és „hosszú” (36-48-72 órás) készenlétű szervezeteket. Az időnormák annak függvényei, hogy a szerve-

zetek munkaidőben vagy munkaidőn kívül kerülnek riasztásra, valamint annak, hogy a vezető szervekre vagy 

a beosztotti állományra rendelték el. A hivatkozott rendelkezések átdolgozása, módosítása folyamatban van. 
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A lakosságvédelmi feladatok helyzete 

A lakosság légi- és katasztrófariasztásának helyzete ellentmondásosan alakult, mivel az ér-
vényes jogszabályok alapján,55 a lakosság légi riasztásáért a Honvédelmi Minisztérium, míg 
a katasztrófariasztás megszervezésért - a Belügyminisztériumon belül - a polgári védelem a 
felelős. Magyarországon nem épült ki külön katasztrófariasztási rendszer. A különböző 
veszélyek esetén a lakosság riasztása az ország légi riasztórendszerén keresztül történik. Ez 
alól kivételt képez Paks 30 km-es körzetének riasztórendszere, valamint a Nógrád megyé-
ben kiépített új, központi lakossági riasztási és tájékoztatási rendszer. 

A lakosság kitelepítési és elhelyezési feladatai napjainkban sem veszítették el aktualitásukat, 
de a tömeges, több millió személyt érintő kitelepítés helyett csak a veszélyeztetett terüle-
tekről történő részleges és ideiglenes kitelepítés, kimenekítés tervezése jöhet számításba. 

Az óvóhelyi védelem területén csak lassú előrehaladás tapasztalható, komoly lemaradás van a 
létesítmények felújítása és karbantartása terén. A privatizáció következtében 56 - mely pá-
rosult a tervszerű, rendszeres ellenőrzés hiányával - a létesítményeket sok esetben átépítet-
ték, lebontották, így tovább csökkent az amúgy is alacsony óvóhelyi férőhelyek száma. Az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Minisztérium – jelenleg Környezetvédelmi Minisztérium 
– irányításával új óvóhely építési követelmény lett kiadva, továbbá elkészült az ország óvó-
helyi katasztere és annak számítógépes nyilvántartása. 1998-ban a minisztériumok közötti 
feladatmegosztás során az életvédelmi létesítményekkel kapcsolatos terület átkerült a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. A hiányzó szakmai háttér miatt a 
minisztérium még nem kezdte meg az ezen feladatok végrehajtását és a vonatkozó doku-
mentumok, nyilvántartások, illetve okmányrendszerek átadása folyamatban van.57 

A lakosság teljes körű védőeszköz ellátása, mint elérendő cél megszűnt, központilag csak az 
atomerőmű 9 km-es zónájában és a különösen veszélyes ipari övezetekben kell védőfel-
szerelést biztosítani. 

A polgári védelem katasztrófavédelmi feladatainak helyzete 

A polgári védelem ezzel összefüggésben elsősorban tervezési feladatokat végez, szerve-
zi és koordinálja a részt vevő erők és eszközök tevékenységét, részt vesz a nemzetközi 
segítségnyújtás megvalósításában. Ennek érdekében működteti és fejleszti a központi rendel-
tetésű mentőszervezeteit, veszélyhelyzeti felderítő csoportjait, a PVOP Veszélyhelyzet Kezelési Központ-
ját. Sikerült kiépíteni és egységesíteni a híradó (rádió és vezetékes) országos rendszerét, 
folyamatban van a nukleáris felderítő és előrejelző rendszer kialakítása. Elkészült az ország 
katasztrófa veszélyeztetettségének felmérése, a települések veszélyeztetettségi besorolása,58 
melyek karbantartása folyamatos és naprakész. 

 

                                                           
55

  A lakosság légi riasztásával kapcsolatos feladatokat a 133/1994. (X.21.) sz., míg a katasztrófariasztással ösz-

szefüggő „követelményeket” a 60/1997. (IV.18.) kormányrendeletek rögzítik. A kormányrendeletek a polgári 

védelemnek határozzák meg feladatként az ország légi riasztó rendszerének üzemeltetését, a központok, esz-

közök és berendezések karbantartását.  
56

  A privatizáció következtében az óvóhelyek 50%-a önkormányzati, 35%-a állami és 15%-a magántulajdonba 

került. (Forrás: BM PVOP) 
57

 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium időközben megkereste a BM OKF illetékeseit azzal a céllal, 

hogy a lakosság óvóhelyi védelemmel összefüggő szakterületet a kapcsolódó hatás- és jogkörökkel szándékában 

áll a Főigazgatóságnak átadni. Tudomásom szerint a felek között döntés eddig még nem született. 
58

  A települések veszélyeztetettségének besorolási szabályait, valamint azok besorolásának végrehajtását a 

114/1995. (IX.27.) sz. kormányrendelet és a 18/1996. (VII.25.) BM rendelet szabályozza. 
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A kormányzás folyamatosságának és a gazdaság működőképességének biztosí-
tása 

A kormányzás folyamatosságának biztosítása érdekében a polgári védelem híradó és informá-
ciós rendszere úgy épült ki, hogy az szorosan kapcsolódik a közigazgatás és a BM által 
fenntartott távközlési rendszerhez, valamint ügyeleti és információs rendszere segíti a kü-
lönböző közigazgatási vezetési szintek (országos, megyei és helyi) döntéselőkészítő rend-
szereinek működését és tevékenységét. A fentieken túl a polgári védelem feladata a megyei 
közigazgatás „védett vezetési rendszere” működőképességének biztosítása is. 59 

A polgári védelem a gazdaság működőképességének biztosítása érdekében - a lakosság és az 
anyagi javak védelmével összefüggésben - kockázatelemzést végez és eljárási szabályokat, 
terveket dolgoz ki, melyek a nemzetgazdaság és a lakosság életkörülményeit biztosító fon-
tos ellátási rendszerek (közművek, energia ellátás, alapellátást biztosító üzemek, intézmé-
nyek) védelmét és folyamatos működését hivatottak szolgálni. Továbbá összesíti a rendkí-
vüli állapotra 60 való felkészülés időszakában a szükséges polgári védelmi beruházásokra, 
beszerzésekre vonatkozó igényeket, és azokat a BM összesített gazdaságmozgósítási tervében 
megjeleníti. Ez utóbbival kapcsolatban sok a hiányosság, az adatok pontatlanok, a tervek 
hiányosak és nem naprakészek. 

2.1.4. A hazai és külföldi együttműködés helyzete, a megvalósítás színvona-
la 

A polgári védelem hazai együttműködési területe rendkívül összetett és szerteágazó. 
Anélkül, hogy az együttműködés fejlődésének körülményeit részletesen vizsgálnám, a 

jelenlegi helyzet az alábbiakban ítélhető meg. 
Az önkormányzatokkal és a polgári szervekkel az együttműködés jó, a közös munka ki-

egyensúlyozottan folyik, aminek oka, hogy a polgári védelmi feladatok elsősorban itt, ezen 
a szinten valósulnak meg. Jónak mondható az együttműködés a társadalmi és karitatív szerve-
zetekkel is. Ez elsősorban a területi és helyi szervekre igaz, országos szinten - mint sok más 
dolog - ez is zavarokkal terhelt. 

Változó hatékonyságú az együttműködés a minisztériumokkal és az országos hatáskörű szer-
vekkel, folyamatos „kompetencia elemzések” és „presztizs alapú viták” jellemzik a terüle-
tet. A polgári védelem és a védelmi igazgatás területi szerveinek együttműködése hatékony, 
de országos szinten már ellentmondásos a kép. Ezen a szinten nincs folyamatos együtt-
működés az állandó szakmai viták miatt.61  

A fegyveres erőkkel és a rendvédelmi szervekkel területi szinten a szakmai együttműködés jó, 
de országos szinten annak színvonala elsősorban a vezetők személyes kapcsolatától függ, 
arra vezethető vissza. Fejleszteni kellene az információcsere hatékonyságát, az ügyeleti és 
vezetési rendszerek közötti kapcsolatot. Hiányoznak a folyamatos közös konzultációk, 
tervezések, annak ellenére, hogy a lakosság védelme érdekében a feladatokat közösen, szo-

                                                           
59

 A közigazgatás „védett vezetési rendszerének” egysége 1990-ben megbomlott, mivel a polgári védelemmel 

együtt a „megyei létesítmények” átkerültek a BM-hez és a „Kormány védett objektumai” továbbra is a HM 

kezelésében maradtak. A „városi vezetési pontok” zömében megszűntek, a polgári védelem által üzemeltetett 

megyei objektumok karbantartása anyagi források miatt évek óta elmaradt. A létesítmények műszaki állapota 

leromlott, túlnyomó részük hadrafoghatatlan. 
60

 Az Alkotmány a „minősített időszakok” alatt három állapotot rögzít: „rendkívüli állapot”, „szükségállapot” és 

a „veszélyhelyzet”. A „rendkívüli állapot” az Alkotmány 19 § (3) bek. H) pontja alapján - a hadiállapot és a 

háborús veszély esetére vonatkozik. 
61

 A viták elsősorban a polgári veszélyhelyzeti tervezés koordinációja, a NATO tagsággal összefüggő feladatok 

hovatartozásával, a végrehajtás felügyeletével, valamint a védelmi bizottságok jogkörével kapcsolatosak. 
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ros együttműködésben hajtják végre. Az együttműködés jelenlegi helyzetét és a fejlesztés 
érdekében végrehajtandó feladatokat az 5. számú melléklet tartalmazza. 

A lakossággal való együttműködés az elmúlt tíz év alatt meglehetős hullámzással bírt, azon-
ban alapvetően pozitív irányultságú volt. Napjainkban - ha még kismértékben is -, de már 
érezhető a lakosság támogatása és az az igény, hogy szükség van egy megváltozott feladat-
rendszerű és hatékonyan működő polgári védelemre.  

A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatban rendkívül kedvező kép és megítélés 
állapítható meg. A kapcsolatok 1994-ben kerültek intenzív szakaszba, és alapvetően há-
rom területre vonatkoznak:  

 a NATO-val, az EU-val és a közép-európai kezdeményezéssel kialakított kapcsolatok; 

 a multilaterális és regionális kapcsolatok; 

 a bilateriális és határ menti kapcsolatok. 

A BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság a NATO békepartnerségi feladatok 
végrehajtása során eredményes szakmai kapcsolatokat alakított ki mind a NATO orszá-
gok, mind pedig más békepartner ország polgári és katasztrófavédelmi szervezeteivel. 
Részt vett a polgári védelem szinte valamennyi szakterületéhez tartozó NATO békepart-
nerségi rendezvényen, 62 és aktív tevékenységével, jó szakmai felkészültségével hozzájárult 
ezek sikeréhez. A nemzetközi katasztrófa-megelőzés és segítségnyújtás területén több fel-
ajánlást is tett, melyek közül a legjelentősebb az 1997. évi lengyelországi és csehországi 
árvíz és az 1999. évi törökországi földrengés volt. Jó kapcsolatot alakított ki az EU-IX. 
Főigazgatóságával, mely a környezetvédelemmel, nukleáris baleset-elhárításával, a kataszt-
rófavédelemmel és a polgári védelemmel foglalkozik.  

Széles körű és jól működő kapcsolatot alakított ki az Alpok-Adria Együttműködési 
Munkacsoportjában, valamint számos európai országgal. 63 Jugoszlávia kivételével az ösz-
szes szomszédos országgal élő és működő kapcsolatot tart fenn, melyek alapja a területi 
határ menti megállapodások. A jó együttműködést bizonyítja az 1998/99. évi tiszai árvíz, 
melynek során szoros munkakapcsolat alakult ki Magyarország; Ukrajna; Szlovákia és 
Románia polgári védelmi szervezeti között.  

Hazánknak rendkívül fontos, hogy hosszú távon jó együttműködést alakítson ki a szomszédos orszá-
gokkal, hisz a természeti és ökológiai katasztrófák túlnyomórészt a szomszédos országokban alakulnak 
ki, de alapvetően nálunk fejtik ki hatásukat itt kulminálódnak. 

Jellemző e területre az a megállapítás, hogy a Magyar Polgári Védelem elismertsége az 
elmúlt években jobb volt külföldön, mint saját országában.  

2.2. A Magyar Köztársaság katasztrófavédelmi helyzete a Katasztrófák el-
leni védekezés irányításáról szóló 1999. évi LXXIV. törvény hatása a 
Magyar Polgári Védelem szervezeti kialakítására és irányítási rendjére 

A Kormány 1998-ban, Az új évezred küszöbén című kormányprogramjában célul tűzte ki, 
hogy hazánkban megvalósítja a hatékony katasztrófa-elhárítási rendszert 64, melynek érdeké-
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  A polgári védelem 1996 óta 16 nemzetközi - többnyire PfP vagy PfP szellemű - gyakorlaton vett részt, és több 

hazai NATO rendezvény szervezője volt. 
63

  Azon országok száma, amelyekkel a Magyar Polgári Védelem kétoldalú kapcsolatokat alakított ki, mintegy 

35-re tehető. Különösen jó a kapcsolata Hollandiával, Svédországgal, Kanadával, Lengyelországgal, Németor-

szággal, Angliával és az USA-val. 
64

  A FIDESZ Magyar Polgári Párt 1998-ban elkészítette „Az új évezred küszöbén” című, a polgári Magyaror-

szágért kormányprogramot, melynek 62. oldalán, a „Hatékony katasztrófa-elhárító rendszer” címszó alatt vál-

lalja a hazai „katasztrófavédelmi rendszer” kialakítását, és ennek érdekében a polgári védelem és a tűzoltóság 

bázisán egységes szervezetet hoz létre, és azt működtetni fogja. 
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ben a tűzoltóság és a polgári védelem integrációjával egy egységes szervezetet hoz létre. A 
végrehajtás első lépése a jogszabályi alapok megteremtése volt. Ennek keretében elkészült 
és kiadásra került A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagok-
kal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: 
katasztrófatörvény), annak végrehajtását szabályozó 179/1999. (XII.10.) kormányrendelet, 
valamint a belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatait 
rögzítő 48/1999. (XII.15.) BM rendelet. 

A katasztrófatörvény és ezzel összefüggésben kiadott kormány- és miniszteri rendele-
tek célja, hogy szabályozzák a veszélyhelyzetekben, illetve a katasztrófa sújtotta területe-
ken alkalmazható intézkedések és rendszabályok bevezetését, biztosítsák annak jogszerű-
ségét. 

Ahhoz, hogy egy ország katasztrófavédelmi helyzetéről reális képet kapjunk ismerni 
kell az adott ország katasztrófavédelmének célját, valamint azokat a legfontosabb jellemzőket és 
szempontokat, melyek betartása egy ország katasztrófavédelmi rendszerének kialakítása so-
rán szükséges és indokolt. 

2.2.1. A katasztrófavédelem célja, főbb jellemzői, kialakításának alapvető 
szempontjai 

A biztonsághoz és a biztonságos életfeltételekhez való jog alapvető emberi jog, amit a 
Magyar Köztársaság Alkotmánya is garantál az állampolgárai számára. A katasztrófatör-
vény I. fejezet 1. § (2) szerint: „Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy meg-
ismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá 
joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.” Maga a katasztrófavédelem a 
társadalom egyfajta reagáló képességét jelenti a természeti és civilizációs kihívásokkal (ka-
tasztrófákkal) szemben. 

Véleményem szerint egy társadalom „intelligenciája” annak katasztrófavédelmi tevé-
kenységében mérhető le, hisz állampolgárainak biztonságáról való gondoskodása abban 
visszatükröződik. Ennek szellemiségét az adott ország katasztrófavédelmével kapcsolatos 
jogszabályoknak tartalmaznia kell. 

2.2.1.1. A katasztrófavédelem célja 

Hazánk katasztrófavédelmének irányítását szabályozó katasztrófatörvény értelmező 
rendelkezése a katasztrófavédelem fogalmát rögzíti,65 de nem határozza meg a katasztrófa-
védelem célját, melynek ismerete fontos a védekezés feladatainak és ezzel összefüggésben a 
védelem megszervezésének és irányításának szempontjából. 

Tanulmányozva a katasztrófavédelemmel kapcsolatos irodalmat és jogszabályokat, a 
katasztrófavédelem céljának megfogalmazására az alábbi javaslatot teszem: 

„A katasztrófavédelem célja nem más, mint a védekezés egységes rendszerének lét-
rehozásával és működtetésével, a mindenkor rendelkezésre álló erők hatékony felhasználá-
sával az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának fokozása, a nemzeti vagyon védelme, 
az emberi környezet kritikus események következménye elleni megóvása, valamint az em-
berek biztonságtudatának formálása.” 
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  A katasztrófavédelem fogalmát az 1999. évi LXXIV. törvény 3 § j) pontja az értelmező rendelkezések fejeze-

tében rögzíti, azt részletesen meghatározza. Általánosságban felfedezhetők benne a „céllal” összefüggő szem-

pontok, de a „cél” egységes és teljes meghatározására nem alkalmas. 
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Mielőtt rátérnék Magyarország katasztrófavédelmi helyzetének vizsgálatára szükséges-
nek tartom meghatározni a katasztrófavédelem legfontosabb általános jellemzőit és kialakításának 
alapvető szempontjait. Az alábbiakban kísérletet teszek ezen jellemzők és szempontok össze-
gyűjtésére és rendszerezésére. 

2.2.1.2. A katasztrófavédelem legfontosabb jellemzői az alábbiakban 
foglalhatók össze 

 A katasztrófavédelem minden állam (ország) teljes (átfogó) biztonsági és védelmi 
rendszerének szerves része. 

 A katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. 

 A katasztrófavédelem az állampolgárok, a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, 
állami intézmények, valamint az önkéntes és karitatív szervezetek jogszabályban 
meghatározott kötelezettségein, önkéntes áldozatvállalásain keresztül megvalósítan-
dó társadalmilag kiemelt fontosságú feladat. 

 A katasztrófavédelem négy alapvető területre bontható - részletesen a 75. oldalon ta-
lálható, - melyek egymással szoros kapcsolatban vannak.66 

 A hatékony katasztrófavédelem érdekében a részt vevő szervek, szervezetek és az ál-
lampolgárok önkéntes áldozatvállalásán túl az államnak meg kell határozni mindenki 
számára a kötelezettségek körét is. 

 A katasztrófavédelem területén rendkívül fontos kihangsúlyozni – a kötelezettségek 
mellett – a felelősség kérdését és meghatározni az ezzel kapcsolatos elveket. 

 Hatékony katasztrófavédelem csak akkor jön létre, ha az jogilag jól szabályozott, a 
jogszabályok összhangban vannak a nemzetközi előírásokkal, a védelemmel kapcso-
latos jogok és kötelezettségek mindenki számára egyértelműek és világosak. 

A katasztrófavédelem alapvető jellemzőit és azok tartalmát részleteiben a 6. számú mel-
léklet tartalmazza. 

2.2.1.3. A katasztrófavédelmi rendszer kialakításával és a védekezés 
irányításával kapcsolatos szakmai javaslatok és szempontok 

Az összeállításnál figyelembe vettem az elméleti alapokon túl a gyakorlatban történő 
megoldásokat és azok tapasztalatait. 

 Célszerű a katasztrófavédelmi rendszert úgy kialakítani, hogy az hosszabb távon az 
egységes biztonsági és védelmi rendszer elemeként teremtse meg az egységes mentési rendszer 
létrehozásának alapjait is. 

 A nemzeti katasztrófavédelmi rendszer kialakításakor (fejlesztésekor) – a hatékony 
együttműködés érdekében – figyelembe kell venni a nemzetközi elvárásokat, köve-
telményeket, továbbá javasolt a gyakorlattá vált nemzetközi szervezési megoldások 
és szervezeti kialakítások nemzeti viszonyokra történő adaptálása a hazai sajátossá-
gok figyelembe vétele mellett. 

 A hatékonyabb katasztrófa-elhárítás szakmai alapokon nyugvó döntést igényel, ezért 
biztosítani kell az abban részt vevő szervek és szervezetek egyenértékű feladatválla-
lását és felelősségét. 
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 A katasztrófatörvény és végrehajtási rendeletei – 179/1999. (XII.10.) kormányrendelet; 48/1999. (XII.15.) BM 

rendelet – a katasztrófavédelmet három területre bontják fel, és a felkészülést a megelőzés területéhez sorolják. 

Véleményem szerint a felkészülés célját és tartalmát tekintve, annak feladatai nem illeszkednek a katasztrófa-

törvényben a megelőzésre vonatkozó definícióban meghatározottakhoz. 
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 A katasztrófavédelem rendszerének működtetését az állami, közigazgatási és ön-
kormányzati szervek államigazgatási felelősségi és védelmi igazgatási jogkörük, va-
lamint hatáskörük útján valósítják meg. 

 Az állami, közigazgatási és önkormányzati szervek, gazdálkodó szervezetek vezetői 
felelősek a megtett intézkedésért, illetve a szükséges intézkedések elmulasztásáért. 

 A védekezés irányítási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az illeszkedjen az állam-
igazgatás rendszeréhez, és vegye figyelembe a már működő rendszereket. 

 A jogszabályoknak biztosítaniuk kell – az egységes irányítási rendszer érdekében –  a 
védekezésben érintett valamennyi irányító szervnek az irányításhoz szükséges hatás- 
és jogkörét. 

Ha a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során több szervezet (szerv) dolgozik 
együtt, akkor a sikeres végrehajtás alapvető feltétele az egyértelmű irányítás, ahol az irányí-
tó és az irányított szerepe tisztázva van, az együttműködés szereplői, területei és feladatai 
mindenki számára világosak. Egy nemzet katasztrófavédelmének működése szempontjá-
ból az egyik legfontosabb kérdés az egységes irányítás. Bár erre nincs egyértelmű szabály és 
kötelezettség, de a legtöbb országban – így hazánkban is – annak kialakítása állami feladat. 

2.2.2.  A Magyar Köztársaság katasztrófavédelmének helyzete, a katasztrófa-
törvény alapvető rendelkezéseinek áttekintése 

Napjainkban egyre több országban – így hazánkban is – elterjedt az a szemlélet és gon-
dolkodásmód, hogy egy jól működő demokráciában az állampolgárok, a nemzeti javak 
védelme érdekében az állampolgárok aktív közreműködése mellett szükség van a kataszt-
rófák elleni védekezés intézményrendszereire, valamint azok hatékony működtetését biz-
tosító jogszabályi alapokra is. 

2.2.2.1. A Magyar Köztársaság katasztrófavédelmének helyzete 

Magyarország nem tartozik a katasztrófák által súlyosan veszélyeztetett országok közé, 
de földrajzi elhelyezkedése miatt gyakran meg kellett küzdenie a természeti erők és a kör-
nyezeti szennyezések romboló, pusztító hatásaival. Hazánkban az árvizek elleni védekezés 
hosszú múltra tekint vissza, és az országot veszélyeztető katasztrófák között mindig első 
helyen szerepelt. Az 1960-as évek végén az első atomerőművekkel, ezzel együtt egy új 
veszélytípussal, a nukleáris veszéllyel kerültünk szembe. Az 1980-as évek közepétől viszont a 
környezetvédelem és az ökológiai katasztrófák jelentettek kihívást. 

A fentieknek megfelelően változott és fejlődött az ország katasztrófavédelmi helyzete 
és védekezési eljárások, módszerek. Fokozatosan kiépültek a különböző védelmi rendsze-
rek, létrejöttek a védelmi szervezetek és megteremtődtek a védekezés jogszabályi alapjai. 

Az elmúlt 10 évre visszamenően – 1990-től 1999. december 31-éig terjedő időszak – 
megvizsgáltam és értékeltem hazánk katasztrófavédelmi rendszerét és jogi szabályozottságát, mely-
nek során a következőket állapítottam meg: 

 Elkészültek és hatályosak a különböző környezetszennyezésre és katasztrófa helyzetek-
re vonatkozó jogszabályok, (árvíz, nukleáris baleset, járványok, fertőzések, környezetvéde-
lem, stb.) melyek elsősorban a védekezésben részt vevő szervezetek katasztrófa elhárító 
tevékenységére vonatkoznak, feltételezve a különböző szervezetek szoros együttműködését. Ezek a 
jogszabályok már euro-konformak, és figyelembe veszik az adott területre vonatkozó 
nemzetközi előírásokat és követelményeket. 
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 Szabályozták az állami és önkormányzati szervek katasztrófa - elhárítással kapcsola-
tos feladatait, valamint a védelemben részt vevő szervek és szervezetek (pl. polgári véde-
lem, tűzoltóság, honvédség, ÁNTSZ, Vízügyi Hivatal, stb.) kötelezettségeit. Viszont az 
állampolgárok, az önkéntes és karitatív szervezetek felelősségét és kötelességét a jogszabályok nem rögzí-
tették, továbbá nem lettek tisztázva a kötelességmulasztással kapcsolatos felelősségi kérdé-
sek sem. 

 A tűzoltók, a mentők és a polgári védelem mellett felkészült és jól működő mentő 
szervezetek jöttek létre, de nem alakult ki ezek egységes irányítási rendszere. A különböző 
szintű szervek (országos, megyei, helyi) horizontálisan jól működő, felkészült rendszert 
alkottak, vertikálisan azonban nem épült ki az egységes irányítási rendszer. Továbbá nem lett 
megállapítva a központi irányító szerv hatás- és jogköre, valamint illetékességi területe. 
Ennek hiánya akkor jelentett gondot, amikor a katasztrófa nem helyi jellegű volt, vagy 
különböző veszélyhelyzetek együttes kombinációja jelentkezett. 

 Az a gyakorlat alakult ki, hogy több területen külön teremtették meg az irányítási rendszert, 
melynek keretében különböző munkabizottságok, operatív törzsek, valamint végrehajtó 
szervezetek egymással nem koordinált rendszere működött.  

 Nem dolgozták ki a katasztrófákkal összefüggésben azon veszélyhelyzeti intézkedések 
körét, amit a Kormány csak felhatalmazás alapján vezethet be. 

 A meglévő és érvényes jogszabályok nem tartalmazták a katasztrófa sújtotta területté 
nyilvánítás szabályait, valamint a költségviseléssel kapcsolatos kötelezettségeket. Továbbá 
nem rögzítették egyértelműen az állami kötelezettségvállalások körét sem, így a végrehaj-
tók igyekeztek a védekezés költségeit az államra áthárítani.  

 A fentieken túl sok zavart okozott még a katasztrófák különböző módon való értelmezése is. 
A média által a balesetek és szerencsétlenségek katasztrófaként való beállítása a közvéle-
ményt sok esetben a mentésben részt vevő szervezetek ellen hangolta. Az eltérő módon 
való értelmezés gyakran okozott a mentő erők, továbbá a különböző szintű államigazgatá-
si, önkormányzati, valamint a tűzoltó és a polgári védelmi vezetők között szakmai vitát, 
illetve hatásköri problémát. 

 Nincsenek kidolgozva az „önkéntes szervezetek” mentésbe történő bevonásával és a „humanitá-
rius” segítségnyújtással összefüggő eljárási szabályok, valamint az önkéntességet segítő, a helyi 
közösségek, vállalatok nagyobb kezdeményező képességét és szerepvállalását ösztönző 
megoldások. 

 Hatékony katasztrófavédelem elképzelhetetlen központilag tárolt mentő és mentesítő készletek, 
elhelyezési anyagok, védőfelszerelések nélkül. Magyarországon ilyen készletek nem lettek kialakít-
va, és ennek hazai megvalósításáról, működtetéséről, valamint költségfedezetéről a jelenle-
gi jogszabályok nem is rendelkeznek. 

 Sajnos hazánk katasztrófavédelmi rendszere nem az „okozói felelősségi rendszer” 
elve alapján lett kialakítva, ami különösen fontos lenne - a nyugat-európai országok gya-
korlatához hasonlóan - a biztosító társaságok bevonása szempontjából. 

 Hazánk NATO és EU csatlakozási törekvéseivel összefüggésben új követelmények 
és feladatok is megjelentek. Pl.: 

 1999. január 1-jével lépett hatályba az Európai Unió tagjai számára kötelező jo-
gi normaként az Európai Unió 96/82/EEC/(SEVESO II.) Irányelvek a súlyos 
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ipari balesetek elleni védekezésről. Magyarország vállalta, hogy ezt a nemzeti jogsza-
bályok közé beilleszti.  

 Várhatóan 2000. első félévében – a 16-ik ország aláírásával – életbe lép az Ipari 
balesetek határon túli hatásairól szóló ENSZ EGB egyezmény – amely azonos az 
1992-ben 23 tagország által elfogadott Helsinki egyezménnyel –, ami a 
SEVESO II-vel összhangban rögzíti a veszélyes létesítményekre és technológi-
ákra vonatkozó szabályozást. (Ezzel összhangban kell lennie a katasztrófatör-
vény IV. fejezet szabályainak.) 

 A fentieken túl az EU csatlakozás egyik feltételeként jelent meg, hogy a joghar-
monizációt a katasztrófavédelem területén is végre kellett hajtani. 

Ezek rendezése, valamint a katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási rendszeré-
nek kialakítása volt a célja a 2000. január 1-jével hatályba lépett katasztrófatörvénynek és 
végrehajtási rendeletének.67 

2.2.2.2. A katasztrófatörvény fontosabb rendelkezéseinek áttekintése 

A törvényi szabályozás alapvetően három területre vonatkozik: 

 a katasztrófák elleni védekezés irányítási rendjére; 

 a veszélyhelyzetekben alkalmazható intézkedésekre; 

 a katasztrófaveszélyes tevékenységekkel összefüggő előírásokra és követelményekre. 

Anélkül, hogy a három terület jogszabályi előírásait részletesen elemezném, szükséges-
nek tartom a törvény néhány olyan rendelkezését bemutatni, amelyek alapjaiban határoz-
zák meg hazánk jövőbeni nemzeti katasztrófavédelmi rendszerét és a védekezés irányítását.  

 A törvény kimondja, hogy a katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés 
nemzeti ügy és a védekezés „egységes” irányítása állami feladat.68 Nagyon lényeges annak kieme-
lése, hogy a védekezés irányítási rendszerének kialakításért, a rendszer működtetéséért az 
állam a felelős, de a védekezés egészének megvalósítása és a költségek viselése maradékta-
lanul csak társadalmi összefogással valósítható meg. 

 A katasztrófavédelemben részt vevők feladataikat a polgári védelmi kötelezettség keretében - 
vagy ha jogszabály másként nem rendelkezik - a katasztrófavédelmi törvény alapján látják el. 69 Ez a 
jogszabályi rendelkezés rendkívül fontos hiszen kimondja, hogy a polgári védelmi kötele-
zettség nemcsak háborús időszakra és háborús feladatok ellátására vonatkozik. 

 A törvény meghatározza a védelemben és a következmények felszámolásában részt 
vevő és közreműködő szervek és szervezetek körét, és lehetőséget ad a különböző önkén-
tes szervezeteknek a mentésbe történő bevonásába.70 Itt elsősorban a polgári védelmi tör-
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 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagok-

kal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. 
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 1999. évi LXXIV. törvény I. fejezet 1.§ (1) bekezdés szerint. 
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 1999. évi LXXIV. törvény I. fejezet 2. § (2) bekezdés alapján. 
70

 1999. évi LXXIV. törvény I. fejezet 2. § (1) bekezdésben felsoroltak szerint, valamint a 23. § (1-3) pontja 

alapján. 
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vény alapján létrehozott polgári védelmi szervezeteket, valamint a katasztrófatörvény rendelke-
zései alapján felállított hivatásos katasztrófavédelmi szervezetet emelem ki.71  

 A kormány felhatalmazást kapott arra, hogy veszélyhelyzet kihirdetését igénylő ka-
tasztrófák esetén a veszélyhelyzetet rendeletben kihirdesse, bevezesse a veszélyhelyzetben 
alkalmazandó rendszabályokat, és gondoskodjon az átmenetileg szükséges intézkedések 
megtételéről.72 

 A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rögzíti a katasztrófa sújtotta terület-
té nyilvánítás szabályait, ezzel kapcsolatban jogokat és kötelezettségeket határoz meg a kor-
mány, a miniszterek, a polgármesterek és a védelmi bizottságok számára 73 

 A katasztrófák elleni védelem egységes irányítási rendszerének kialakításában fon-
tos szerepet játszik a Kormányzati Koordinációs Bizottság (továbbiakban: KKB) melynek fel-
adatát, szervezeti és működési rendszerét, hatás- és jogkörét a törvény és végrehajtási ren-
delete egyértelműen rögzíti.74 

 Az EU csatlakozás és jogharmonizáció szempontjából kiemelt szerepe van a tör-
vény IV. fejezetének, melyben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek és ve-
szélyes tevékenységeket szabályozták. Ezzel sikerült rendezni a határon túli balesetek, va-
lamint a SEVESO II követelmények hazai teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek kér-
dését. 

 Rendezi a védekezés költségeinek megtérítésével és a védekezés anyagi fedezetének 
biztosításával kapcsolatos kérdéseket is.75 Bár a szabályozás nem teljes körű, az alapvető 
szabályokat azonban meghatározza, és ez alapján a feladatok már végrehajthatók.  

Mindez arra utal, hogy a katasztrófatörvény és végrehajtási rendeletei nem fogalmaznak 
egyértelműen a feladatok végrehajtása, valamint a hatás- és jogkörök vonatkozásában és ez 
a védekezés irányítási rendszerében részt vevő szervek között kompetencia zavarokat 
okozhat. 

Annak ellenére, hogy a katasztrófavédelem jogi szabályozásának gyakorlati alkalmazha-
tóságáról még nincsenek tapasztalatok, néhány hiányossága máris érezhető. A teljesség 
igénye nélkül csak az alábbiakat emelem ki. 

A nemzetközi együttműködés, a kommunikációs és információs rendszer kialakításának 
és működtetésének feladatai ugyanazon feltételekkel szerepelnek mind a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mind pedig a Kormányközi Koordinációs Bizottság 
feladatai között. 

A 48/1999. (XII.15.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a katasztrófavédelem egy-
séges szakmai irányítását országos szinten a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság, megyei szinten a megyei igazgatóságok végzik. Ehhez viszont sem a törvény, sem a 
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 1999. évi LXXIV. törvény III. fejezet 25. §-ában meghatározottak alapján a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervezet az állami tűzoltóság és a polgári védelem bázisán kerül kialakításra. 
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 Az 1999. évi LXXIV. törvény II. fejezet 7. § alapján. 
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179/1999. (XII.10.) kormányrendelet nem biztosít hatás- és jogköröket. Különösen 
szembetűnő ez a megelőzéssel kapcsolatos feladatok vonatkozásában. 

A veszélyes anyagokkal és tevékenységekkel kapcsolatos, súlyos balesetek elleni véde-
kezéssel összefüggésben a törvény a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, 
valamint a védelmi bizottságokat és azok elnökeit ruházza fel olyan jogkörökkel, melyek 
elsősorban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokat, mint elsőfokú szakhatóságot 
illetnék meg. (Pl. veszélyes üzemek belső védelmi terveinek ellenőrzése, időszakos felül-
vizsgálatok, szakhatósági ellenőrzések végrehajtása.) Elképzelhető, hogy ezen a helyzeten 
a katasztrófatörvény IV. fejezetének végrehajtására vonatkozó kormányrendelet – melyet 
később adnak ki – változtatni fog. 

2.2.3.  A polgári védelem helye, szerepe a katasztrófák elleni védekezés irá-
nyításának egységes rendszerében, a katasztrófatörvény hatása szer-
vezeti kialakítására és irányítási rendszerére 

Az elmúlt közel 15 év alatt a polgári védelmet többször átszervezték, vezetési és irányí-
tási rendszerét megváltoztatták. A katasztrófatörvény hatályba lépése és a védekezés egy-
séges irányítási rendszerének kialakítása egy újabb szervezeti átalakítást vont maga után. A 
továbbiakban az átszervezés után kialakult új szervezeti formát és irányítási rendszert a 
2000. március 1-jei helyzetnek megfelelően vizsgálom. 

2.2.3.1. A katasztrófatörvény hatása a polgári védelem szervezeti kiala-
kítására és irányítási rendjére 

A törvény megjelenését követően gyorsan kialakult azoknak a tábora, akik azt vallották, 
hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet létrejöttével a polgári védelem megszűnik, és 
ilyen jellegű kötelezettség a jövőben az állampolgárokat nem fogja terhelni. Ennek ellent-
mond a polgári védelmi törvény 76 értelmező rendelkezése, amely kimondja, hogy „…a 
polgári védelem a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési rendszer,…”. A 
fogalmi meghatározásból kitűnik, hogy maga a polgári védelem nem szervezetfüggő do-
log. Szolgáljon erre példának az tény, hogy korábban a lakosság védelmével összefüggő 
feladatok szervezését, koordinálását, a követelmények meghatározását - természetesen az 
akkori céloknak és követelményeknek megfelelő stratégiával - kezdetben a Légoltalom, majd 
később a Polgári Védelem végezte. 

Tehát a szervezetek alaprendeltetése, a lakosság életének és anyagi javainak védelme mindkét esetben 
ugyanaz maradt, csak a végrehajtásért felelős szerv (szervezet) struktúrája, irányítási rend-
szere változott a kormányzati szándék és a gazdasági lehetőségek függvényében. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 77 országos szintű szerve a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF), területi szervei a megyei igazgatósá-
gok, melyek a polgári védelem és a tűzoltóság megyei parancsnokságainak összevonásával 
alakultak meg. A fővárosi tűzoltóság önkormányzati kialakítása miatt nem jött létre a fővárosi 
polgári védelemmel való integrációja, így a két szervezet megtartotta önállóságát. Helyi 
szinten a helyzet hasonlóan alakult, a polgári védelmi kirendeltségek és az önkormányzati tűzoltó-
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ságok összevonására nem került sor, viszont megszűntek a körzeti polgári védelmi pa-
rancsnokságok. 

A BM OKF és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok szervezeti kialakítását a 7. 
és 8. számú melléklet szemlélteti. 

A létrehozott hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek irányítási rendszere háromszintű, 
országos, területi és helyi szintre tagozódik. A BM OKF irányítása a belügyminiszter, illetve az 
általa felhatalmazott vezető útján valósul meg. A megyei igazgatóságok a Főigazgatóság köz-
vetlen alárendeltségében működnek, míg a polgári védelmi kirendeltségek a megyei igazgatósá-
gok irányításával végzik feladataikat. A helyi önkormányzati tűzoltóság szakmai felügyele-
tét szintén a megyei igazgatóságok látják el. Ez alól kivétel a Fővárosi Tűzoltó Parancs-
nokság, amelynek felügyeletét a BM OKF végzi. 

A katasztrófatörvény 25 § (2) bekezdésének rendelkezése alapján a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak területi szervei ellátják a hivatásos állami tűzoltó-
ság, valamint a polgári védelmi szervek jogszabályban meghatározott feladatait is. Ugyan-
ezen § (4) bekezdése viszont arról rendelkezik, hogy a megyei igazgatóságok alárendeltsé-
gében továbbra is működnek a polgári védelmi kirendeltségek, valamint a 2 § (1) bekezdés 
szerint nem szűnnek meg a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári vé-
delmi szervezetek sem. 

Ezek a törvényi rendelkezések azt bizonyítják, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet létrejöt-
tével a polgári védelem, mint feladat- és intézkedési rendszer nem szűnt meg. Továbbra is érvényben ma-
radtak a polgári védelmi törvény, valamint a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltó-
ságról szóló 1996. évi XXXI. számú törvény (továbbiakban: tűzvédelmi törvény) azon rendelkezései, 
melyek a feladatok végrehajtásával kapcsolatosak. 

Végső soron az, hogy a polgári védelmi, tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok mi-
lyen szervezettel és irányítási rendszerben valósulnak meg a védekezés szempontjából kö-
zömbös, a megvalósítás hatékonysága és gazdaságossága a meghatározó. 

Az új szervezet feladatrendszere nem korlátozódik csupán a katasztrófavédelmi felada-
tokra, hanem kibővült, jog- és hatásköre megnőtt. Ennek oka, hogy a jogszabályokban 
meghatározott polgári védelmi, tűzvédelmi és műszaki mentési feladatokon túl végre kell 
hajtania a katasztrófavédelemmel kapcsolatos más feladatokat is (kárfelmérés, helyreállítási 
és rehabilitációs feladatok), valamint el kell látni ezzel összefüggésben egyéb szakhatósági 
feladatokat. 

Az eddigi vizsgálati és kutatási eredményeim alapján bebizonyosodott, hogy erre az in-
tegrációra szükség volt, hisz ez teremtette meg az alapját a távlatokban kialakítandó egységes 
nemzeti katasztrófavédelmi rendszernek. Ahhoz viszont, hogy ez a szervezet hosszú távon ele-
get tudjon tenni alaprendeltetésének, csak folyamatos fejlesztéssel és korszerűsítéssel, va-
lamint jól képzett szakemberekkel képzelhető el. (És itt már rég nem a tűzoltó és polgári 
védelmi kérdésekkel foglalkozó előadókra, ügyintézőkre gondolok, hanem a polgári vé-
delmi, tűzvédelmi és a katasztrófavédelmi feladatokat jól ismerő védelmi szakemberekre.) 

2.2.3.2.  A polgári védelem helye, szerepe a katasztrófák elleni védeke-
zés irányításának egységes rendszerében 

A katasztrófatörvény rendelkezései alapján megkezdődött Magyarország katasztrófavé-
delmi rendszerének korszerűsítése és a védekezés egységes irányításának megvalósítása. 
Ennek célja, hogy az irányító és irányított szerepe, hatás- és jogköre tisztázva legyen, min-
denki számára váljon világossá a beavatkozások és az együttműködők köre, az együttmű-
ködés területei, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek. 
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A hazai katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának és irányítási rendszerének kialakí-
tását a 9. számú melléklet szemlélteti. 

A katasztrófavédelem irányítása - hasonlóan a polgári védelem irányításának korábbi 
rendszereihez – három csatornás (formájú), szervezeti kialakítása országos, területi, és helyi szint-
re bontható. A honvédelmi igazgatási, a polgári védelmi feladatok szakmai irányítása, valamint az 
önkormányzati felügyelet a korábbi irányítási rendszerhez hasonlóan valósul meg. A kivétel 
csak annyi, hogy az országos és megyei polgári védelmi parancsnokságok helyett az alá-
rendeltek közvetlen irányítását a BM OKF és megyei (fővárosi) igazgatóságai látják el. 

A 9. sz. mellékletben új szervezeti elemként látható a Kormányzati Koordinációs Bizottság (to-
vábbiakban: KKB), valamint a BM Védelmi és Koordinációs Hivatala (továbbiakban: Hivatal; 
BM VKH). A Hivatal magába foglalja a KKB Titkárság, a BM Védelmi Iroda és a NATO 
polgári veszélyhelyzeti tervezés koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti 
egységeket. 

A védekezés egységes irányításának kialakításában lényeges és meghatározó szerepe van a Kormány-
zati Koordinációs Bizottságnak. A KKB feladata, hogy a védekezésre való felkészülésben és a 
megelőzésben kialakítsa és érvényesítse a kormány katasztrófavédelemmel összefüggő 
döntéseinek előkészítése során a „felkészülés”, valamint a „védekezés” egységes követel-
ményeit. A védekezés irányítása során koordinálja a minisztériumok, az országos hatáskö-
rű szervek, a fegyveres és rendvédelmi szervek, a fővárosi és megyei védelmi bizottságok 
elnökeinek a védekezéssel kapcsolatos tevékenységét, továbbá kezdeményezi a nemzetkö-
zi segítség igénybevételét, és összehangolja a védekezésben résztvevő magyar és külföldi 
szervek, szervezetek munkáját. 78 

A KKB vezetőjét a miniszterelnök nevezi ki, tagjai a katasztrófa elleni védekezésben 
közvetlenül érintett minisztériumok államtitkárai, valamint az országos hatáskörű szervek 
vezetői. A KKB, – mivel a bizottságban minden érintett terület képviselteti magát – képes 
az adott katasztrófa jellegének megfelelő döntéseket előkészíteni és azt a Kormány részére 
előterjeszteni. 

Természetesen ebben a döntéselőkészítő munkában különböző munkabizottságok, ope-
ratív törzsek és szakértői tudományos testületek is részt vesznek, továbbá állandó jelleggel 
működik a KKB Titkársága is. Ez az irányítási rendszer kiküszöböli a védekezés során, az 
eddigi gyakorlatban kialakult anomáliákat, - mely szerint a különböző katasztrófák esetén 
különböző kormánybizottságok és kormánybiztosok irányították a védekezést - de egyben 
meghagyta a rendszer rugalmasságát is. Ezzel lehetőség adódik a katasztrófa jellegének 
megfelelő szakirányításra és munkabizottságok működésére. 

A katasztrófatörvény egyértelműen rendelkezik arról is, hogy a védekezés területi és he-
lyi irányítása a védelmi bizottságok elnökeinek irányításával a védelmi bizottságokra, és a polgármeste-
rekre hárul. Munkájukat a döntéselőkészítő, és operatív munkacsoportok segítik. A törvény 
egyértelművé teszi azt is, hogy ha a védekezésben egyidejűleg több szerv együttműködése 
szükséges, akkor az irányításért helyi és területi szinten ki a felelős. 

Magyarország katasztrófavédelmében a polgári védelem mindig kiemelkedő szerepet 
játszott és ez így van napjainkban is. 79 
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követelményeknek megfelelően kell kialakítani a jogszabályi rendelkezéséket. 
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 Pl.: A védekezés egységes irányítási rendszerének kialakítása szorosan kapcsolódik a 
polgári védelmi feladatokért felelős szervekhez és szervezetekhez. (A továbbiakban 
ez alatt a BM OKF, valamint területi és helyi szervei és szervezetei értendő.) 

 Nem szűntek meg a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védel-
mi szervezetek sem, amelyek ugyan nem azonnal bevethető erők, de jól alkalmazha-
tók a hosszan elnyúló mentési és helyreállítási munkák során. 

 Végezetül ki kell emelni a katasztrófatörvény 2. § (2) bek. rendelkezését, mely ki-
mondja, hogy a katasztrófák elleni védekezésbe bevont szervek, szervezetek és az ál-
lampolgárok – ha jogszabály másként nem rendelkezik – feladataikat a polgári vé-
delmi kötelezettség keretében látják el. 

Következtetések: 

Magyarország polgári védelmének jelenlegi helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy a 
szervezet működését meghatározó törvények és jogszabályok alapvetően rendezettek és 
megfelelnek az általános értelemben vett európai követelményeknek, elvárásoknak. Szer-
vezeti kialakítása, vezetési és irányítási rendje egymáshoz illeszkedik, a végrehajtás felelős-
ségi szintje velük harmonizál. Megvalósul a szervezet „civil” irányítása anélkül, hogy a kü-
lönböző vezetési szintek hatás- és jogkörei sérülnének. Viszont rendkívül alacsony a polgári 
védelmi feladatokat segítő „helyi kezdeményezések” és „önkéntes szerveződések” száma, valamint ezek 
segítésének és támogatásának színvonala. 

A hivatásos polgári védelmi szervek felkészültsége és kiképzettsége jó, ellenben a köte-
lezettség alapján létrehozott szervezetek felkészítése terén nagy a lemaradás. A személyi 
állomány védőfelszereléssel és technikai eszközökkel való ellátottsága is hiányos. A szerve-
zet nem rendelkezik olyan raktári készletekkel, melyek a lakosság elhelyezése és ellátása érdekében 
azonnal felhasználhatók, vagy a védekezési munkák során azonnal bevethetők lennének. (Pl.: élelme-
zési, elhelyezési anyagok, gyógyszerek, technikai eszközök, gépek, szivattyúk, stb.) 

A Magyar Polgári Védelem kiváló eredményeket ért el a nemzetközi kapcsolatok és 
együttműködések terén, különösen a NATO PfP munkájában, valamint a katasztrófa-
elhárítás és a NATO polgári veszélyhelyzeti tervezéssel kapcsolatos feladatok területén. 

A Magyarországot sújtó, határon túli balesetek és katasztrófák gyakorisága miatt tovább 
kell szélesíteni és mélyíteni az együttműködés területeit a szomszédos országok polgári védelmi és kataszt-
rófa - elhárítási szervezeteivel. 

A katasztrófatörvény és végrehajtási rendeletei alapvetően szabályozzák a hazai kataszt-
rófa - elhárítási anomáliákat és megteremtik egy hatékony „nemzeti katasztrófavédelmi 
rendszer” jogszabályi alapjait. A jogszabályok meghatározzák a védekezés egységes irányítá-
sának kialakításával kapcsolatos alapvető elveket, de nem fogalmaznak egyértelműen a végrehaj-
tás irányításában résztvevő szervek feladatainak, hatás- és jogköreinek vonatkozásában. 

A katasztrófatörvény arról is rendelkezik, hogy a polgári védelmi és tűzvédelmi tör-
vényben meghatározott szakmai feladatok tervezésével, szervezésével, és a végrehajtás 
ellenőrzésével kapcsolatos hatás- és jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet ( BM 
OKF és területi szervei )hatáskörébe kerültek, amely felelős azok megvalósításáért. Ez azt 
bizonyítja, hogy a „polgári védelem”, mint feladat- és intézkedési rendszer továbbra is megmaradt, - 
tehát nem szervezetfüggő dolog -, a lakosság életének és anyagi javainak védelmét megvalósító „szervezet” 
struktúrája, irányítási rendszere változhat, valamint a cél- és feladatrendszerét befolyásoló prioritások 
módosulhatnak. 

A polgári védelem és a katasztrófavédelem egymással szorosan összefüggő feladat- és szervezeti rendszer, 
hisz a katasztrófavédelemben résztvevők feladataikat a polgári védelmi kötelezettség keretében látják el. 
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3.  A POLGÁRI VÉDELEM HELYE ÉS SZEREPE A MA-
GYAR KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI RENDSZERÉBEN 

A biztonság kérdését minden demokratikus társadalomban, jogállamban kiemelten ke-
zelik és elsősorban állami feladatként tartják számon. Egy ország függetlenségének és szu-
verenitásának védelme, valamint az állampolgárok élet-, vagyon- és szociális biztonságá-
nak megteremetéséhez, a nemzeti értékek megőrzéséhez szükséges feltételek biztosítása az 
állam alapvető feladatai közé tartozik. A védekezés megszervezésében és végrehajtásában 
viszont számolnak az „önkéntességgel” és a „civil kezdeményezésekkel” is. 

Egy ország védelmi rendszerének kialakítását elsősorban az adott ország veszélyezte-
tettsége, valamint biztonságpolitikai és védelmi célkitűzései határozzák meg. Mai felfogás 
szerint úgy kell az ország védelmi rendszerét kialakítani, hogy az az ország területének 
védelmén túl nyújtson biztonságot az állampolgárainak is. Vagyis tartalmazzon garanciákat 
és biztosítson megfelelő feltételeket a lakosság életének és anyagi javainak megóvásához. 
Ezt a garanciát részben a polgári védelem valósítja meg, amely az ország fegyveres védelmével összefüggő, 
valamint katasztrófák és különböző békeidőszaki veszélyhelyzetek esetén a lakosság életének és anyagi 
javainak védelmét hivatott biztosítani. 

Célom, hogy a fejezet további részében megvizsgáljam a polgári védelem helyét hazánk 
védelmi (honvédelmi) rendszerében és meghatározzam a védelmi rendszer legfontosabb 
területeivel való kapcsolatát. Továbbá megkísérlem feltárni a honvédelem és az országvédelem 
fogalmával kapcsolatos hazai anomáliákat, és javaslatot tegyek az ellentmondások feloldá-
sára. 

3.1.  A Magyar Köztársaság védelmi rendszerének célja, feladata, kialakí-
tásának komplexitása, alapvető területei 

A biztonság és a védelem valamennyi kérdésének meghatározásánál első helyen áll an-
nak eldöntése, hogy milyen külső és belső veszélyek ellen kell az országot felkészíteni. Lé-
nyegében az ezekre vonatkozó nézetekből, állásfoglalásokból következik a biztonság és a 
védelem összes többi alapvető kérdése, ezek határozzák meg a felkészülés és az alkalma-
zás alapvető tételeit. Már itt előre kell bocsátani, hogy a veszélyforrások és a belőlük szár-
mazó veszélyek igen sokrétűek, szerteágazóak, így az ellenük való védekezés széles körű 
elemzést, értékelést és komoly, mindenre kiterjedő tervezést igényel. 

Az elmúlt évtizedek során az ország védelmi rendszerében a fegyveres védelem volt a meg-
határozó, ennek rendelték alá az ország teljes védelmi potenciálját, védelmi képességét és a 
jogszabályok is ezt erősítették meg. Részben ez is oka volt annak, hogy a 60-as évek végé-
től a 80-as évek elejéig a honvédelem szempontjából a polgári védelmet bizonyos mértékig 
hadászati tényezőnek tekintették, és a lakosság védelmével összefüggő feladatokon túl 
közreműködött a hadsereg védelmi feladatainak végrehajtásához szükséges feltételek meg-
teremtésében. 

Napjainkra a helyzet megváltozott, a Genfi Egyezmény és kiegészítő Jegyzőkönyveinek a hazai 
jogrendszerben való beemelésével a polgári védelem tevékenységében nem szerepel a 
fegyveres küzdelemmel közvetlenül és közvetve összefüggő semmilyen feladat. 
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3.1.1. A Magyar Köztársaság védelmi rendszerének fogalmával kapcsolatos 
anomáliák, a honvédelem és az országvédelem értelmezése napjaink-
ban. Javaslat a honvédelem fogalmának és céljának kiterjesztésére 

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ma már hazánkban is általánossá vált az a 
szemléletmód, hogy számolni kell az Alkotmányban rögzített minősített időszakokban jelent-
kező belső rendvédelmi, katasztrófa-elhárítási, illetve egyéb válságkezelési feladatokkal, 
melyek a honvédelmi rendszer elemeinek felhasználását is megkövetelik. A védelemben részt vevő 
szervek és szervezetek feladatai nem korlátozhatók csak az idegen hatalom által, állami szinten indított 
agresszió elhárítására, hanem figyelembe kell venni a „nem háborús” jellegű és szintű válságok kezelésé-
ben betöltött szerepüket is. (Itt elsősorban a nemzetközi terrorizmus és bűnözés felerősödésé-
re valamint a migrációval összefüggő feladatokra gondolok.)és elterjedésére, a lakosság 
katasztrófák elleni védelmére, súlyos környezetszennyezésre,  

Tehát egy ország védelmi rendszere magába foglalja a védelem valamennyi területét, átfogja 
annak teljes vertikumát és magát a „védelmi rendszert” komplexen kell kezelni. Egy ország 
védelmi rendszerére vonatkozóan különböző elnevezéseket használnak. Ha megvizsgáljuk 
egyes nyugat-európai országok védelmi rendszerére használt fogalmakat, változatos képet 
kapunk. Németországban az ország védelmi rendszere alatt olyan összvédelmet értenek, 
amely katonai és polgári védelemből áll. Franciaországban ugyanezen fogalom alatt nemzetvé-
delmet értenek, amely katonai védelemből, polgári védelemből és gazdasági védelemből tevődik össze. 
Ausztriában ezen fogalommal összefüggésben átfogó védelemről beszélnek, amely katonai, 
polgári, gazdasági és szellemi (morális, ideológiai, oktatási és tájékoztatási) védelemre tagozódik. 

Hazánk védelmi rendszerének fogalmára a szakirodalom két elnevezést használ, a honvédel-
met és az országvédelmet. Sajnos, ez a kettős elnevezés a gyakorlatban sokszor okoz értelme-
zési problémát, és a köztudatban is zavaróan hat. Annak ellenére, hogy mindkettőt hazánk 
védelmi rendszere komplexitásának kifejezésére használják, tartalmukat tekintve bizonyos 
különbség van közöttük. 

3.1.1.1. A honvédelem fogalma, értelmezése napjainkban 

A „hon”, a „haza” védelme különös helyet foglal el a magyar történelemben, és így a 
honvédelem kifejezés mély tartalmú szavaink közé tartozik. A honvédelem fogalmára a kü-
lönböző lexikonok, értelmező szótárak, tudományos munkák közel hasonló meghatározá-
sokat adnak. Példaként az alábbiakat említem meg. 

A Révai Nagy Lexikona szerint:  

„Honvédelem azon ügyek összessége, melyek az államnak külső ellenség elleni megvé-
désére vonatkoznak. Némely államban ezen ügyeknek magasabb szempontból való megbe-
szélésére s az államfőnek teendő javaslatok kidolgozására honvédelmi bizottságok állítat-
nak össze, melyekbe az ország legmagasabb rangú katonái, vezéregyéniségek és egyéb kivá-
ló katonai tehetségű tábornokok hívatnak meg.” 80 

A Magyar Nyelv Értelmező szótár definíciója alapján: 

„Honvédelem: A haza védelmére létesült állami szervezet (hadsereg, intézmények, fel-
szerelés stb) és az ezt irányító hivatalos tevékenység.” 81 
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 Révai Nagy Lexikona, X. kötet 251. oldal (részidézet) Woodstone Interactive KFT CD Budapest, 1998. 
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 A Magyar Nyelv Értelmező szótára, Akadémia kiadó, Budapest, 1960. III. kötet 333. oldal. 
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A Hadtudományi Lexikon a honvédelemre az alábbi meghatározást adja: 

„A honvédelem fogalma: az ország külső fegyveres támadástól való megvédésével 
kapcsolatos elvek, szervezetek, tevékenységek és azt meghatározó tényezők összessége.” 82 

A fenti meghatározások – melyek a korábbi években (időszakokban) lettek definiálva – 
jól szemléltetik, hogy hosszú időn át az ország biztonsági kérdéseit a honvédelem ügyével 
azonosították, továbbá az ország fegyveres védelme és a honvédelem közé egyenlőségjelet 
tettek. 

Ezt a szemléletet és gondolkodásmódot tükrözi az 1993. évi CX honvédelmi törvény 
is, melynek 2. §-a kimondja: 

„A honvédelem célja: idegen hatalom fegyveres támadása ellen a Magyar Köztársaság 
függetlensége, területi sérthetetlensége, a lakosság és az anyagi javak katonai erővel való 
megvédése, illetőleg az államszervezet, ezen belül a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, 
továbbá a nemzetgazdaság, a társadalmi szervezetek és az érintett állampolgárok erre való 
összehangolt felkészítése.” 

A honvédelmi törvény 1. § (2) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a honvédelem cél-
jának megvalósítására elsősorban a fegyveres erők hivatottak, melyek békében és háború-
ban egyaránt folyamatos polgári irányítás alatt állnak. 

Ha a honvédelmet, mint fogalmat a tartalmi oldaláról vizsgáljuk meg, a következtetéseket az 
alábbiakban foglalhatjuk össze: 

A honvédelem össznemzeti ügy, rendeltetése az ország függetlenségének, területi épségének, 
alkotmányos rendjének védelme, lakosságának és anyagi javainak megóvása, ami az or-
szág összes élő dologi és szellemi erőforrásainak erre a célra történő felkészítésével és akti-
vizálásával valósul meg. 

Az utóbbi években, a hazai biztonságpolitikai felfogásban végbement változások miatt 
egyre többen vannak azok, akik azt vallják, hogy a honvédelem alatt nemcsak az ország fegy-
veres védelme értendő, hanem azt komplexen kell értelmezni, és így a fogalom nyugodtan 
alkalmazható az ország teljes védelmére, biztonságának kifejezésére. 

Ezt a szándékot és törekvést tükrözik az időközben hatályon kívül helyezett a MK biz-
tonságpolitikájának és honvédelmének alapelveiről szóló 11/1993. (III.12.) OGY és a 
27/1993. (IV.23.) OGY határozatokban megfogalmazott elvek is. 

Erre építkezve a MK biztonság- és védelempolitikai alapelveit meghatározó 94/1998. 
(XII.29.) OGY határozat 1. pontja rögzíti, hogy a MK a biztonságot átfogó módon értel-
mezi, amely a hagyományos politikai és katonai tényezőkön túl magába foglalja a széles 
értelemben vett biztonság egyéb dimenzióit is. 

Az OGY határozat 13. pontja azt is kimondja, hogy: 

a honvédelem az állampolgárok közös felelősségvállalásán alapuló nemzeti ügy, valamint 
azt, hogy a honvédelem rendszere a NATO tagságunkkal kapcsolatos jogok és kötelezett-
ségek egységére, az állampolgárok felelősségére, működőképes gazdaságra és államszerve-
zetre, feladatait ellátni képes fegyveres erőkre, annak polgári irányítására, valamint a la-
kosság védelmére, az anyagi javak megóvására alkalmas polgári védelemre épít. 
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 Hadtudományi Lexikon 1995. ISBN 963 045226X (I-II) kötet (részidézet). 
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3.1.1.2. Az országvédelem fogalma, értelmezése napjainkban 

Hazai értelmezés szerint a honvédelem és az országvédelem szinonim fogalom, de ha alapo-
san megvizsgáljuk és értelmezzük őket, bizonyos különbséget vehetünk észre köztük. Az 
„országvédelem” mint fogalom a honvédelemhez képest kevésbé terjedt el, de napjaink-
ban egyre jobban kezd a köztudatba átmenni. Fogalmát a Hadtudományi Lexikon a kö-
vetkezőképpen határozza meg: 

országvédelem: „… az ország külső fegyveres támadástól való megvédésével és az al-
kotmányos rend fenntartásának biztosításával kapcsolatos elvek, szervezetek, tevékenysé-
gek és potenciális tényezők összessége …” 83 

Ha ezt összevetjük a lexikonnak a honvédelemre adott fogalmi meghatározásával látha-
tó, hogy ez utóbbi kitér az alkotmányos rend fenntartásának biztosítására, vagyis a védelmet 
szélesebb körben értelmezi. Ebből kiindulva az országvédelem célja az alábbiak szerint 
határozható meg: 

„országvédelem célja az ország függetlenségének, területi épségének és alkotmányos 
társadalmi rendjének védelme, továbbá lakosságának és anyagi javainak megóvása.”  84 

Tehát az országvédelem már nemcsak az ország fegyveres védelmével összefüggésben je-
lentkező feladatokat tartalmazza, hanem kiterjed az alkotmányos társadalmi rendre is, azaz 
átfogja a védekezés teljes rendszerét. Ebből viszont közvetlenül adódik az a megállapítás, 
hogy az országvédelem és a honvédelem nem lehet szinonim fogalom. Felmerül az a kér-
dés, hogy jelenleg a „védelmi rendszerre” használt két fogalom közül melyik legyen a 
meghatározó, illetve hogyan lehet őket szinonimmá tenni. A megoldásra két lehetőség 
kínálkozik. 

Az egyik változat szerint az ország védelmi rendszerének kifejezésére az országvédelem fogalmát kell 
bevezetni és használni. Ez a fogalom illeszkedik a NATO és EU fogalmi rendszeréhez és 
kifejezni a „védelem komplexitását” és „egységes rendszerét”. Ebben az esetben a honvé-
delem fogalmát nem szabad kiterjeszteni az ország átfogó, teljes védelmére. A korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően továbbra is az ország fegyveres védelmére kell, hogy vo-
natkozzon. 

A megoldás előnye, hogy a honvédelem és az országvédelem fogalmának szétválasztása 
nem okoz a továbbiakban félreértést és zavart. Hátránya viszont az, hogy a honvédelem rend-
szerének tartalmát felül kell vizsgálni, általános kiterjesztését megszüntetve, annak fogalmát 
csak az ország fegyveres védelmével összefüggésben kell használni. Ez viszont újabb ér-
telmezési problémához fog vezetni. 

A másik megoldás az, ha a honvédelem fogalmának kiterjesztésével az ország átfogó, teljes védelmi 
rendszerének kifejezésére a honvédelem megnevezést használjuk. 85 A megoldás előnye az, hogy ezzel 
a honvédelem és az országvédelem valóban szinonim fogalommá válna, továbbá a „hon-
védelem rendszerének” tartalmi meghatározását nem kellene megváltoztatni, mivel így 
összhangba kerülne a honvédelem kiterjesztett fogalmával. Egyben megőriznénk egyik leg-
szebb és legmélyebb tartalmú magyar kifejezésünket, hisz ez valóban egyedi és magyar. 
Hátránya, hogy a különböző tudományos jellegű munkákban, kiadványokban és jogsza-
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 Hadtudományi Lexikon, MHTT 1995 ISBN 963 045226X (I-II.) kötet (részidézet). 
84

 A Hadtudományi Lexikon, MHTT 1995 ISBN 963 045226X (I-II.) kötet (részidézet). A lexikonban található 
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 Az elnevezést illetően nincs NATO előírás és ajánlás, az egyetlen követelmény az, hogy a hazai fogalmi rend-

szer illeszkedjen a NATO és EU országokban elfogadott és használt fogalmakhoz. 
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bályokban meg kellene változtatni a honvédelem fogalmára és céljára használt definíció-
kat, azokat ki kell terjeszteni a teljes és átfogó védelmi rendszerre vonatkozóan. 

3.1.1.3. Javaslat a honvédelem fogalmának és céljának kiterjesztett 
meghatározására 

Ma Magyarország biztonság- és védelempolitikáját meghatározó legmagasabb szintű 
jogszabály a 94/1998. (XII.28.) OGY határozat, mely hazánk biztonságával és védelmével 
kapcsolatos kérdéseket komplexen vizsgálja és szabályozza. Nem tartalmazza viszont a 
honvédelem kiterjesztett fogalmi meghatározását és nem határozza meg tételesen a honvédelem célját 
sem, annak ellenére, hogy a 13. pont egyértelművé teszi, hogy mire épül a honvédelem rend-
szere. 

A fentieket mérlegelve a magam részéről a második megoldást részesítem előnyben, és 
az alábbiakban kísérletet teszek a honvédelem fogalmának kiterjesztésére és ezzel össze-
függésben a honvédelem céljának meghatározására. 

A honvédelem: olyan tevékenységi és szervezeti rendszer, amely az ország mindenkori 
biztonság- és védelempolitika alapelveire épülő nemzeti biztonsági és katonai stratégiájá-
nak megfelelő elvek, szervezetek, védelmi potenciálok és tevékenységek összességét foglalja 
magába. 

A honvédelem célja: az országot fenyegető külső és belső veszélyek elhárítására, a 
katasztrófák megelőzésére, hatásainak csökkentésére irányuló felkészülés, az ezzel össze-
függő feltételrendszer megteremtése és folyamatos biztosítása, valamint a következmények 
felszámolása. 

A honvédelem fenti értelmezésével (kiterjesztett fogalom) összefüggő feladatok csak 
egy jól működő, a jogállami ismérveknek megfelelően kialakított rendszerben, állami szin-
tű szervezésben és irányítással teljesíthetők, lehetőséget adva az önkéntességnek és az ál-
lampolgári kezdeményezéseknek. 

Tisztában vagyok azzal, hogy az ország átfogó (komplex) védelmének meghatározásá-
val összefüggő értelmezési és fogalmi problémát többféleképpen meg lehet oldani, és az 
általam tett javaslat csak egy lehetséges változat a sok között. A felmerült ellentmondások 
végleges rendezésére az erre illetékes szakemberekre, kutatókra és jogászokra vár. 

Az értekezés további részében a honvédelem kiterjesztett fogalmát használom és a külön-
böző vizsgálatokat, elemzéseket ennek tükrében hajtom végre. 

3.1.2.  Hazánk honvédelmi rendszerének kialakítása, komplexitása és alap-
vető területei 

Hazánk biztonsága szempontjából alapvető fontossággal bírnak a Magyar Köztársaság 
biztonsági- és védelempolitikai alapelvei, amiből a Nemzeti biztonsági és a Nemzeti katonai 
stratégia származtatható. Ezek meghatározó szerepet tölthetnének be Magyarország hon-
védelmi (országvédelmi) rendszerének kialakításában,86 ugyanis alapvetően azoktól az ob-
jektív biztonsági feltételektől és körülményektől függnek, amelyek az alapelvekben és stra-
tégiákban vannak meghatározva. 
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 A Nemzeti biztonsági és Nemzeti katonai stratégiák kidolgozására már történtek kísérletek, de az eddig kidol-

gozott változatok nem lettek elfogadva és kiadva. 
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3.1.2.1. Hazánk honvédelmi rendszerének kialakítása 

A kiterjesztett fogalmú honvédelem alapvetően két nagy védelmi alrendszert foglal magába. 
Az egyik a fegyveres védelem alrendszere, amely tartalmazza háború esetén az ország fegyveres 
védelmét, valamint a katonai jellegű válságokkal összefüggő egyéb fegyveres védelmi fel-
adatokat. A másik a polgári védekezés alrendszere, mely a katasztrófavédelmet, a nem háborús 
jellegű válságok és veszélyek kezelését, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezés rendsze-
rét foglalja magába. 

A honvédelem rendszere ezen két védelmi területtel kapcsolatos feladatok végrehajtá-
sának szervezeti kereteit és feltételrendszerét hivatott biztosítani.  

A honvédelmi rendszer fogalmának definiálására a következő meghatározások születtek: 
A Magyar Hadtudományi Lexikon szerint: 

A honvédelmi rendszer: „…a Magyar Köztársaság honvédelmének alapelveire épül, 

az ország honvédelmi potenciálját átfogó és szükséges esetben aktivizáló – a fegyveres erő-

ket és rendvédelmi szerveket, a nemzetgazdaságot, a lakosságot, és a védelmi igazgatást, 

mint a rendszer elemeit (alrendszereit) foglalja magába …” 87 

A 27/1993. (IV.23.) OGY határozat IV. fejezet 19. §-a – amely már hatályon kívül lett 
helyezve – a honvédelem rendszerére a következő meghatározást adta: 

„A Magyar Köztársaság honvédelmi rendszere az ország függetlenségét, terüle-
ti épségét, lakosságát és alkotmányos rendjét fenyegető veszélyek elhárítására létrehozott ga-
ranciarendszer. Átfogja és szükség szerint aktivizálja az ország védelmi potenciálját: a 
fegyveres erőket és rendvédelmi szerveket, a gazdaságot, a lakosságot, az államvezetést és a 
közigazgatást. …” 

A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelveiről szóló országgyűlési határo-
zat kimondja, hogy:  

„A Magyar Köztársaság a honvédelmet az állampolgárok közös felelősségvállalásán alapuló 
nemzeti ügynek tekinti. A honvédelem rendszere az Észak-Atlanti Szerződésből 
fakadó jogok és kötelezettségek egységére, az ország és a szövetség védelmi igényeit tudatosan 
elfogadó polgárok önbecsülésére és felelősségére, a fegyveres erők és a védelem anyagi szükségle-
teit kielégíteni képes gazdaságra, a védelemre felkészült államszervezetre, a védelem katonai 
feladatait ellátni képes fegyveres erőkre, a fegyveres erők demokratikus és polgári irányítására 
és ellenőrzésére, a lakosság és az anyagi javak megóvását szolgáló polgári védelemre, vala-
mint a magyar társadalom legszélesebb rétegeinek támogatására épül.” 88 

A honvédelmi rendszer elemeit és funkcióit a 10. számú melléklet tartalmazza. 
Megjegyzés: Véleményem szerint a fegyveres erők demokratikus és polgári irányítása, ellenőrzése, va-

lamint az Észak-Atlanti Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek egysége elsősorban a honvédelmi 
rendszer elemeinek működését szabályozó elveket, előírásokat tartalmazzák, így nem tartoz-
nak a honvédelmi rendszer szoros értelembe vett elemei közé. 
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 94/1998. (XII.29.) számú OGY határozat 13. pont. 
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3.1.2.2. Hazánk honvédelmi rendszerének komplexitása 

Az ország honvédelmi rendszerének komplexitása megmutatkozik egyfelől a védelem egysé-
ges rendszerében kezelt minősített időszakok oldaláról. Ez annyit jelent, hogy a honvédelem 
(országvédelem) szervezet- és intézményrendszere képes az ország külső biztonságát veszé-
lyeztető helyzetek kezelésére éppúgy, mint a belső társadalmi vagy természeti és civilizációs 
eredetű katasztrófák, válsághelyzetek megoldására. Másfelől a komplexitás abban is érzékelhe-
tő, hogy szervezet- és intézményrendszere modulszerűen épül fel, így biztosítva a veszélyezte-
tettséggel arányos intézkedések megtételét.89 

Ha az ország honvédelmi rendszerét a megvalósítás oldaláról vizsgáljuk, akkor elemei 
katonai és civil rendszerre bonthatók az alábbiak szerint:90 

 

Honvédelem 

Civil elemei 
megvalósítják: a védelmi felkészítést 

és országmozgósítást 

Fegyveres elemei 
megvalósítják: az ország fegyveres 

védelmi rendszerét 

Védelmi Igazgatás 
Fegyveres erők 

(Magyar Honvédség, Határőrség) 

Polgári védelem 
(lakosság és anyagi javak) 

 

Rendvédelmi szervek 

Nemzetgazdaság 

 
Ez a csoportosítás a polgári védelem szempontjából két dolog miatt is érdekes.  
Az egyik, hogy a védelmi igazgatást - mely a védelmi felkészítés és az országmozgósítás végrehajtásá-

nak eszközrendszere - a honvédelem civil rendszeréhez sorolja és egyik meghatározó elemé-
nek tekinti. 

A másik az, hogy a polgári védelmi feladatokat végrehajtó és megvalósító szervezeteket 
szintén a civil elemei közé sorolja annak ellenére, hogy az irányítást, koordinálást és az 
ellenőrzést végrehajtó hivatásos szervek – pl. BM OKF és megyei igazgatóságai, a polgári 
védelmi kirendeltségek – a rendvédelmi szervek közé tartoznak.  

Hazánk honvédelmi rendszerének elemeit, valamint azok funkcióit és feladatait vizs-
gálva azt tapasztaljuk, hogy a rendszer legtöbb eleméhez polgári védelmi feladatok is kap-
csolódnak, azon túl, hogy maga a polgári védelem és a honvédelem egyik eleme.  

3.1.2.3. A polgári védelem szempontjából a honvédelmi rendszer leg-
fontosabb területei 

Az előzőekből látható, hogy a honvédelem több elemből összetevődő védelmi rend-
szer, az azzal kapcsolatos feladatok megvalósítása pedig az állam egyik fontos funkciója. A 
honvédelem rendszere kiterjed az állami vezetés és a közigazgatás területeire, átfogja az ország 
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 Németh Sándor - Dr. Patyi Sándor: Védelmi felkészítés és az országmozgósítás. Új Honvédségi Szemle, 
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adatai ZMNE jegyzet (J1314). (A honvédelem kiterjesztett fogalma szerint átalakítva.) 
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lakosságának és gazdaságának tervszerű felkészítését, valamint szükség esetén biztosítja ezek 
aktivizálását és igénybevételét a külső és belső veszélyekkel szembeni védelem érdekében. 

 a védelemre felkészült és működőképes államszervezet, 

 a védelmi szükségleteket kielégíteni képes gazdaság, 

 a lakosság védelmét szolgáló polgári védelmi szervek és szervezetek, 

 a katonai védelmet ellátni képes fegyveres erők, 

 a védelmi igényeket elfogadó és felkészült társadalom, 

A fentieket figyelembe véve hazánk honvédelmi rendszerének alapelemeit és működő-
képességének biztosítását a 11. számú melléklet szemlélteti. 

A fejezet további részében megvizsgálom, hogy a honvédelmi rendszer alapvető terüle-
teihez milyen polgári védelmi feladatok kapcsolódnak, és ezek milyen szerepet játszanak a 
védelmi kötelezettségek megvalósításában. 

3.2.  A honvédelmi rendszer alapvető területeivel összefüggő polgári védelmi 

feladatok, azok szerepe a védelmi követelmények megvalósításában 

Egy ország átfogó, teljes védelméről nem lehet beszélni akkor, ha nincs megoldva a la-
kosság, az anyagi javak, a nemzeti vagyon védelme a fegyveres küzdelem, a katasztrófák és 
a különböző veszélyek, válságok hatásaival szemben. Ezt a feladatot a polgári védelem 
feladat- és intézkedési rendszerében kell a különböző állami, önkormányzati szerveknek és 
szervezeteknek, valamint az állampolgároknak ellátni, illetve megvalósítani. 

3.2.1.  A polgári védelem, mint a lakosság életének és anyagi javainak vé-
delmét ellátó feladat- és szervezeti rendszere 

A polgári védelem és ennek jogelődje a Légoltalom azzal a céllal lett létrehozva, hogy az or-
szágot ért fegyveres támadás, valamint a hátország ellen légi támadó eszközökkel végrehaj-
tott csapások következményeit csökkentse, a károk felszámolásával, a lakosság életének és 
anyagi javainak megóvásával, a nemzeti vagyon védelmével kapcsolatos feladatokat szer-
vezze, koordinálja és irányítsa. 

Ez a feladat a megalakulástól napjainkig végigkísérte a szervezetet, jelentősége (prioritá-
sa), illetve a védekezés elve és módszere a támadó eszközök fejlődésével, a nemzetközi 
helyzettel, hazánk biztonságpolitikai célkitűzéseivel, valamint a mindenkori kormányzati 
szándékkal összhangban folyamatosan változott, de soha nem szűnt meg. A feladat fon-
tosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt években a déli határaink közelében zajló 
délszláv háborús események és ezzel összefüggésben, a határ közelében élő állampolgá- 
rok védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásának szükségessége. 

A támadó fegyverek elleni védekezés legfontosabb polgári védelmi feladatok a követ-
kezők: riasztás, tájékoztatás, felkészítés, a lakosság életfeltételeinek biztosítása (elhelyezés, ellátás, 
szociális és egészségügyi feltételek megteremtése), kimenekítés, kitelepítés, elsötétítés, a halaszt-
hatatlan helyreállítási munkák végrehajtása (közművek, elektromos rendszerek javítása, sérült 
és életveszélyes épületek bontása, megerősítése), a mentesítési feladatok gyors elvégzése, va-
lamint a helyreállítási, a rehabilitációs munkák feltételeinek megteremtése. 

A támadó eszközök fejlődésével változott a veszélyeztetés jellege (ABV fegyverek, nagy 
pontosságú rakéták és bombák, robotrepülők stb.), nőtt a fegyverek pusztító és romboló 
hatása. Ezzel összhangban folyamatosan változtak a védelmi elvek és módszerek is. 

A korszerű, nagy pontosságú és hatótávolságú fegyverek miatt átértékelődött a sorolt, 
katonai célpontnak számító városok kitelepítésének szükségessége, és előtérbe került a 
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határ közeli harcok által veszélyeztetett határ menti körzetekből a lakosság kivonásának 
(kitelepítésének) igénye. 

A jövőt illetően át kell gondolni a lakosság helyi védelmét szolgáló életvédelmi létesít-
mények (óvóhelyek) alkalmazásával és létesítésével kapcsolatos elveket is. Meg kell találni 
a helyes arányt a költséges beruházás, a telepítés szükségessége és célszerűsége (figyelembe 
véve a támadó fegyverek nagy találati pontosságát), valamint az elért és várható eredmé-
nyek között. 

Napjainkban előtérbe került a vegyi- és biológiai fegyverek hatásai elleni védelem kér-
dése. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem kell számolni a nukleáris fegyverek ve-
szélyével, hisz az atomfegyverek továbbra is rendszerben maradtak, sőt a terrorizmus ré-
vén a kisebb hatású atomeszközök alkalmazásának a veszélye megnőtt.91 

Az 1970-es években kezdődött katonai enyhülési folyamat kedvező hatását beárnyékol-
ják az egyre gyakoribbá váló nukleáris és vegyi balesetek, természeti katasztrófák és ökoló-
giai károk nagy száma és pusztító hatása. Ma már Magyarország biztonságát fenyegető 
tényezők között sem a háború, hanem a békeidejű válságok és katasztrófák állnak az első 
helyen. Ennek megfelelően változott a magyar polgári védelem cél- és feladatrendszere is, így napjaink-
ban kiemelt jelentőséggel bír és fő feladatává vált a lakosság és az anyagi javak katasztrófák elleni vé-
delme. 

Nagy erőket igénylő mentési feladatok esetén a katasztrófatörvény – összhangban a 
honvédelmi törvénnyel – lehetőséget biztosít a honvédelmi rendszer aktivizálására is. En-
nek az a célja, hogy a rendszer törvényi és hatósági eszközeinek alkalmazásával, az állam-
polgárok mozgósításával, a nemzetgazdaság erőforrásainak igénybevételével, az állami 
tartalékok mobilizálásával segítse a védekezést, és azt tegye hatékonnyá. 

A polgári védelem egyik kiemelt feladata a lakosság felkészítése. Ennek során el kell érni, 
hogy a lakosság megismerje a környezetek veszélyforrásait, azok hatását, az ellenük való 
védekezés lehetőségeit. Legyenek felkészülve az önvédelmi (önmentési) feladatok végre-
hajtására és ismerjék a különböző veszélyhelyzetekben betartandó magatartási szabályokat. 
A felkészülés során kerülni kell a formális megoldásokat a reális helyzetek kialakítására, és 
a teendők tudatos elfogadására kell törekedni. 

3.2.2.  A gazdaság működőképességének biztosítása, a polgári védelem ez-
zel kapcsolatos feladatai 

A gazdaság védelmének gondolata elsősorban háborús helyzetre, a fegyveres erők ellátá-
sa, a harc sikeres megvívásának biztosítása céljából jött létre. Napjainkra szerepköre kibő-
vült, meg kell valósítania a különböző veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén a lakosság ellá-
tásához, az életfeltételek biztosításához szükséges ipari és gazdasági háttér megteremtését is. 

A gazdaság védelmének célja, hogy az ország külső és belső veszélyeztetettsége (katasztró-
fák) esetén biztosítsa a nemzetgazdaság működőképességét, a lakosság és a fegyveres erők ellátását.  

E cél elérése érdekében végrehajtandó feladatok és foganatosítandó rendszabályok ki-
dolgozása kormányzati feladat, törvényerőre emelése pedig - a honvédelmi törvény része-
ként - az Országgyűlés feladata.92 
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 A NATO 1999. április 23-24-ei Washingtoni Csúcsértekezletén elfogadott új „Stratégiai Irányelvek” kiemel-

ten foglalkozik a tömegpusztító fegyverek elterjedésének (proliferáció) veszélyével és a védekezés fontossá-

gával. 
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 A megvalósítás során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ezen időszakban az ország nemzetközi, gazdasá-

gi kapcsolatai beszűkülnek, vagy különböző korlátozások lépnek fel. Elsősorban saját gazdasági lehetősége-

inkre kell támaszkodni. 
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A gazdaság működőképességének biztosítása érdekében megfelelően előkészített, pon-
tos és meghatározott átállási, tartalékképzési és raktározási, valamint elosztási és más ter-
vekkel, továbbá ezen tervek végrehajtásához felkészített irányító, koordináló szervekkel 
kell rendelkezni. A megoldás új elveket és módszereket igényel, melyeknek összhangban 
kell lenni a tulajdonformákkal és a piacgazdaság követelményeivel. 

A polgári védelem részvétele a gazdaság működőképességének biztosításában többirá-
nyú. Részt vesz a nemzetgazdaság és a lakosság életkörülményeit biztosító fontosabb ellá-
tási rendszerek (közművek, energiaszolgáltatás) és az üzemek állóképességének (a veszély-
helyzetben történő túlélésének) biztosításában. Ennek érdekében kockázatelemzést végez, 
eljárási szabályokat dolgoz ki és terveket készít az üzem és dolgozóinak védelmére. Segítséget nyújt a 
létesítmények és az ellátási rendszerek megfelelő védelmi szintjének kialakításához, a dol-
gozók védelmi felkészítéséhez, valamint egyéb megelőző intézkedések megtételéhez. Ha a 
gyárak (üzemek) és a működésüket biztosító infrastruktúrák sérülnek, rombolódnak, a 
polgári védelem intézkedik a gyors beavatkozásra, a mentésre és helyreállításra. A veszé-
lyes üzemek számíthatnak a szervezet szakembereinek segítségére a tárolt és kezelt, külö-
nösen veszélyes anyagokkal kapcsolatos problémák megoldásában, valamint azok meg-
semmisítésének vagy széttelepítésnek megtervezésében. 

Végezetül, a polgári védelem a rendkívüli állapotra történő felkészülés időszakában a 
szükséges védelmi beruházásokra, beszerzésekre vonatkozó igényeit összesíti, és azokat a 
gazdaságmozgósítási tervekben megjeleníti (pl. védőeszközök, gyógyszerek, óvóhelyi berendezé-
sek, kiegészítő felszerelések tömeges sérültek ellátásához, műszerek, mentesítő anyagok stb.). 

A gazdaság védelmével és működőképességének biztosításával kapcsolatos feladatok 
csak reális helyzetfelméréssel, pontos tervezéssel és hatékony együttműködéssel oldhatók 
meg. 

3.2.3.  A fegyveres erők és a polgári védelem kapcsolata 

A fegyveres erők és a polgári védelem kapcsolatát a polgári-katonai együttműködés rendsze-
rében célszerű vizsgálni, melynek két irányultsága van. 

Az egyik irányultság a fegyveres erők által a polgári védelem számára nyújtott segítség és 
támogatás a „nem katonai jellegű” veszélyek, válságok és katasztrófák kezeléséhez. 

Itt elsősorban a honvédelmi törvény 22 § (1) g) és h) pontjára gondolok, melyek a fegy-
veres erők feladatai között szerepeltetik a polgári védelmi feladatok ellátásában való köz-
reműködést, valamint elemi csapások, ipari szerencsétlenségek, katasztrófák, illetve közve-
szély vagy közérdekű üzemek működésének megzavarása esetén a segítségnyújtást. 

A másik irányultság a polgári szféra által a fegyveres erők részére nyújtott támogatás és 
segítség. Ez a terület alapvetően nem más, mint azon tervezési, szervezési tevékenységek összessége, 
amelyek egy válság vagy háború esetén biztosítják a fegyveres erők igényének kielégítését a polgári erőfor-
rásokhoz való időbeni hozzáféréssel. 

Ezzel összefüggésben a polgári védelem és a fegyveres erők kapcsolatát alapjában beha-
tárolja a Genfi Egyezmények 1977. évi I. kiegészítő Jegyzőkönyve, mely kimondja, hogy a 
polgári védelem fegyveres tevékenységet nem végezhet és nem hajthat végre olyan feladatot, mely a harccse-
lekményekkel összefügg, vagy azt közvetlenül támogatná.93 

Léteznek azonban a polgári védelem által nyújtható támogatásnak olyan területei, me-
lyek ennek a feltételnek eleget tesznek. Ilyen például a hadműveletek polgári támogatása 
(települések kiürítése) vagy olyan katonai objektumok polgári közreműködéssel történő 
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mentése, melyek egyben a lakosság és az anyagi javak védelmét is szolgálják. Közvetve, de 
segíti a fegyveres erők támogatását a gazdaság (és annak részét képező polgári szervek, 
üzemek, vállalatok) működőképességének fenntartása, állóképességének biztosítása, mely-
nek megvalósulásában jelentős szerepe van a polgári védelmi feladatoknak is. 

További támogatást jelent a sérült és életveszélybe került katonák mentése, a fegyveres 
küzdelem veszélye miatt kialakult migráció kezelése, illetve a lehetséges katasztrófák általi 
veszélyeztetésről történő tájékoztatás és információk megadása. 

Természetesen ezek végrehajtására fel kell készülni, ami a tervezés, a kiképzés, az in-
formáció csere területén folyamatos és szoros együttműködést igényel. 

Ezzel csupán érzékeltetni kívántam, hogy a polgári támogatás egy rendkívül széles terü-
letet fog át, és nem csupán a minősített időszakok igény bejelentési terveinek kidolgozását 
jelenti. 

3.2.4.  A polgári védelem szerepe a társadalom honvédelmi felkészítésében 

A védelmi igényeket elfogadó és felkészült társadalom nélkül egy demokratikus ország 
védelmi feladatait nem lehet maradéktalanul végrehajtani és megvalósítani. Az emberek 
csak akkor tudnak azonosulni a védelem ügyével, ha pontos információval rendelkeznek a 
kialakult helyzetről, annak lehetséges következményeiről, valamint ismerik a kormányzat 
célját és szándékát. Az állampolgárnak tehát joga, hogy megismerje a kialakult veszélyt, a védekezés 
lehetséges formáit és kötelezettségeit az elhárítás végrehajtásában. 94 

A védelmi igényeket elfogadó és felkészült társadalom viszont úgy hozható létre, ha 
megvalósul az ország ideológiai, tudati és morális védelme, 95 mely a lakosság felkészítésével érhető el. 

Az ideológiai, tudati és morális (szellemi) védelem célja, hogy a lakosság 
felkészítésével már békében érjük el a védelemhez elengedhetetlenül szükséges erkölcsi po-
tenciált, a honvédelmi és a polgári védelmi kötelezettség fontosságának megértetését és elfo-
gadtatását. 

A felkészítés egyik alapvető feladata, hogy katasztrófák esetén és más veszélyhelyzetek-
ben a tömegtájékoztatás útján (vagy más módon) a lakosságot tájékoztassuk a kialakult 
helyzetről, azt reálisan és őszintén mutassuk be.  

A másik, hogy az állampolgárok béke- és hazaszeretetének, a demokratikus elvek tiszte-
letben tartásának fontossága jelenjen meg a társadalmi szervek, valamint a tömegtájékozta-
tás tevékenységében és a hazafias nevelés épüljön be az oktatási rendszer egészébe. 

A rendszerváltással egy időben hazánkban kialakult egy honvédelem ellenesség, pacifista 
szemlélet, melynek következtében szétesett a honvédelmi felkészítés korábbi rendszere, a 
fegyveres erők és a polgári védelem társadalmi megbecsülése a mélypontra zuhant. A 
helyzet javítása érdekében a szervezet nyitott a „civil” társadalom felé, aminek pozitív ha-
tása már érezhető. Ehhez természetesen hozzájárult a biztonságpolitikai felfogásban idő-
közben bekövetkezett hazai szemléletváltozás, a NATO-ba történt felvételünk, a külön-
böző nemzetközi események hazánkra gyakorolt hatása, valamint a lakosságot is érintő 
súlyos veszélyhelyzetek kialakulása és bekövetkezése. Elég csak a jugoszláviai események-
re, a kialakult délszláv háborúra, valamint az utóbbi évek súlyos ár- és belvízveszélyes 
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helyzetére, a zalai gázkitörésre vagy a Tisza vizének szennyezésével kialakult ökológiai 
katasztrófára gondolni. 

A polgári védelem a lakosság felkészítését alapvetően három csoportra bontva végezheti. 
Az első csoportba a polgári védelmi kötelezettség alapján, a különböző szolgálatokba (polgári 
védelmi mentő szervezetek) beosztott állampolgárok tartoznak. Általános védelmi és spe-
ciális szakmai felkészítésük tervszerűen, ismétlődő jelleggel folyik. Ennek keretében az 
állomány a helyi veszélyforrásokról és az ellenük való védekezés lehetőségeiről és szabá-
lyairól is kaphat tájékoztatást. 

A második csoportba a tanulók és az ifjúság tartozik. Ők elsősorban az oktatási intézmé-
nyekben, a nemzeti alaptanterv keretében – sok esetben polgári védelmi szakemberek köz-
reműködésével – sajátítják el az alapvető védelmi (polgári védelmi) ismereteket. Nagy sike-
re van a fiatalok körében a különböző védelmi szervezetek és polgári szervek által támo-
gatott és segített polgári védelmi versenyeknek és táboroknak. 

A harmadik csoportba tarozik a lakosságnak az a része, amely nincs a polgári védelemmel 
közvetlen kapcsolatban, legfeljebb a különböző vállalatok, üzemek önvédelmi szervezete 
révén ismeri meg a védekezés alapvető elveit és követelményeit. A legnehezebb ezen cso-
portba tartozók felkészítése, aminek érdekében a polgári védelem nyílt napokat szervez, 
lakossági fórumot tart, különböző ismertető és tájékoztató anyagokat ad ki. Sajnos a tö-
megtájékoztatási eszközök útján - a magas közlési költségek miatt - kevés információ jut el 
a lakossághoz. 

Kiemelt jelentőségű még a polgármesterek, az állami és önkormányzati hivatalok vezetői állo-
mányának felkészítése, amit évenként egy alkalommal a Védelmi Bizottságok szervezésében a 
társ-fegyveres és rendvédelmi szervekkel közösen hajtanak végre. 

A társadalom védelmi felkészítése érdekében a polgári védelem az elmúlt években so-
kat tett, és ezt a területet a jövőben is kiemelten kell, hogy kezelje. 

3.2.5.  A polgári védelem feladata az államszervezet működőképességének 
biztosításában 

Az ország védelmi rendszerének az állam működőképességének biztosításával kapcsolatos 
feladatait gyakran emlegetik úgy, mint a kormányzati tevékenység folyamatosságának 
biztosítása. Amikor kormányzásról beszélünk, akkor az emberek közül nagyon sokan a 
kormányra és annak működésére gondolnak, holott itt a kormányzati rendszerről és annak 
működéséről van szó. 

Rendkívüli állapot idején vagy katasztrófák és más veszélyhelyzetek esetén a folyamatos 
kormányzati tevékenység biztosítása, valamint a gyors döntések és intézkedések alapja a 
hatékony és működőképes híradó és információs rendszer. 

A kormányzás folyamatosságát biztosító feladatok a polgári védelem szempontjából két 
terület köré csoportosíthatók. 

A polgári védelem híradó és informatikai rendszere 

A védelmi feladatok gyors és hatékony végrehajtása érdekében a PVOP korszerű infor-
mációs és híradó rendszert épített ki, és az jelenleg is a vezetés alapját képezi. A rendszer szo-
rosan kapcsolódik a közigazgatás és a BM által fenntartott távközlési rendszerekhez. Ki-
emelt szerepük van az országos és területi szervek által folyamatosan működtetett ügyeleti 
rendszereknek, melyek szükség esetén információt és adatokat szolgáltatnak, illetve ha kell, 
akkor közreműködnek a tervezési és döntés előkészítési feladatokban is. 

Minősített helyzetekben, - ha a kormányzati híradó rendszer megsérül - a kormányzás fo-
lyamatosságának biztosítása szempontjából komoly segítség lehet az egész országra kiter-
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jedő polgári védelmi URH híradó rendszer, a szervezet vezetékes kisegítő hírközpontja, az 
ország bármely területén felállítható és működtethető mobil híradó átjátszó állomása. 

A kormányzat és a közigazgatás vezetési rendszere 

A polgári védelem tevékenységi rendszere szorosan kapcsolódik a kormányzat és a köz-
igazgatás különböző vezetési szintjeihez, részt vesz, illetve közreműködik azok védelmi 
feladatainak megvalósításában. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok működtetik a 
közigazgatás vezetését biztosító létesítményeket (védett vezetési pontok) és az ehhez tartozó hír-
adó rendszereket. 

Ezen kívül ügyeleti szolgálatok megszervezésével, valamint a „rendkívüli időszaki” ve-
zetési feltételek megteremtésével és működtetésével hozzájárul a vezetés (kormányzás) 
folyamatosságának fenntartásához. A különböző veszélyhelyzetekre vonatkozó adatok 
gyűjtésében, valamint azoknak a döntés előkészítéshez szükséges feldolgozásában a terüle-
ti és helyi polgári védelmi törzsek, illetve munkacsoportok folyamatosan részt vesznek. 

A fentiekből jól látható, hogy a polgári védelem hol együttműködőként, hol pedig a végre-
hajtásért felelős szervként szorosan kapcsolódik a védelemmel összefüggő kormányzati és 
közigazgatási tevékenység rendszeréhez, a kormányzás folyamatosságának biztosításához.  

Az elemzésekből az is belátható, hogy az ország védelmével kapcsolatos feladatok csak 
központi irányítással, szigorú centrális rendben valósítható meg. Ehhez viszont szükség van 
egy olyan „jogi eszközrendszerre”, mely a demokratikus jogállamiság keretén belül, intéz-
ményrendszereivel folyamatosan biztosítja minősített helyzetekben az állam működőképessé-
gét. Egyben megfelelő garanciákat ad arra, hogy az ország védelmi felkészítésével és védelmi po-
tenciáljának mozgósításával kapcsolatos feladatok úgy kerüljenek végrehajtásra, hogy közben 
ne sérüljön az önkormányzatok önállósága és az állampolgárok alapvető jogai. Azon esz-
közrendszer, mely mindezt biztosítja és megvalósítja nem más, mint a védelmi igazgatás. 

3.3.  A védelmi igazgatás helye és szerepe hazánk védelmi rendszerében, 
kialakítása, szervezeti elemeinek kapcsolata a polgári védelemmel 

Az ország védelmi rendszerének komplexitását biztosító minősített helyezetek mindegyike 
olyan veszélyekkel számol, melyek elhárítása szükségessé teszi a társadalom erőinek kon-
centrációját, a társadalom közös fellépésének állami irányítását és koordinálását. Ez vi-
szont olyan centralizációt igényel, mely ellentmondásban áll az alkotmányos alapon szer-
veződő önkormányzatok függetlenségével, az állampolgárok alapvető jogainak gyakorlásá-
val, illetve a piacgazdaság szereplőinek törekvéseivel. Ezt az ellentmondást az alkotmá-
nyos alapon szervezett védelmi igazgatási rendszer oldja fel, mely része a békeidejű 
közigazgatásnak, attól szervezeteiben és működésében csak annyiban tér el, amennyiben 
az ország védelmi érdekei ezt feltétlenül megkívánják. 

3.3.1.  A védelmi igazgatás fogalma, célja, kialakításának alapelvei és köve-
telményei 

A védelmi igazgatás fogalmát és célját a Hadtudományi Lexikon az alábbiak szerint 
rögzíti:96 

„A védelmi igazgatás: a háborúban vagy rendkívüli időszakban az állam és a köz-
igazgatás működését irányító hierarchikus felépítésű közigazgatási szervezet.” 
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„Célja: a honvédelmi felkészítésben és országmozgósításban, az ország háború alatti vagy 
rendkívüli időszakok idején való működésének biztosításában részt vevő szervek tevékeny-
ségének szervezése, összehangolása, irányítása a rájuk háruló honvédelmi feladatok haté-
kony és szakszerű végrehajtása érdekében.” 

Ha a védelmi igazgatást az ország teljes védelme, azaz a honvédelem kiterjesztett fogalma szerinti 
megvalósításának oldaláról vizsgáljuk, akkor tartalma a következőképpen határozható meg. 

„A védelmi igazgatás az ország civil rendszerének meghatározó eleme, az ország vé-
delmi felkészítését irányító, szervező, koordináló kormányzati-közigazgatási rendszer, 
amelyet összefoglalóan védelmi igazgatásnak nevezünk.”97 

A két fogalmi meghatározás között egy lényeges eltérést figyelhetünk meg. Addig, amíg 
a Hadtudományi Lexikon a védelmi igazgatást csak a rendkívüli időszakra (azaz a háború és 
a háborús veszélyeztetettségi időszakára) értelmezi, addig a Németh Sándor - Dr. Patyi Sán-
dor által meghatározott fogalom már komplexebb, kiterjed az ország teljes védelmére, és 
nemcsak ezen időszakhoz köti. 

A magam részéről az utóbbival értek egyet. Annál is inkább, mert az utóbbi években az or-
szág átfogó (teljes) védelmének megvalósításában a védelmi igazgatás szerepe, fontossága megnőtt, feladata, 
hatás- és jogköre kiszélesedett. A változás elsősorban a „nem katonai jellegű” veszélyek, válsá-
gok és katasztrófák vonatkozásában szembetűnő. Ezzel összefüggésben a védelmi igazga-
tás kiteljesedett feladat; hatás- és jogkörét a polgári védelmi törvény; a katasztrófatörvény 
és végrehajtási rendeletei szabályozzák. 

A védelmi igazgatás - mely elsősorban az ország fegyveres védelmét szolgáló felkészítési 
és gazdaságmozgósítási feladatok végrehajtása érdekében jött létre - szervezeti kialakítását és 
irányítási rendjét elsősorban a honvédelmi törvény szabályozza. A megváltozott feladatok 
és követelmények miatt szükségesnek tartom a törvény vonatkozó rendelkezéseinek felül-
vizsgálatát és módosítását. 

A védelmi igazgatásnak a honvédelem rendszerében betöltött helyét és szerepét a biz-
tonságpolitikai és védelmi szakemberek gyakran eltérő módon értékelik és ítélik meg. 

Vannak, akik a honvédelem elemeinek civil és katonai csoportosítására hivatkozva a 
védelmi igazgatást a honvédelem alapvető elemei közé sorolják. Olyanok is akadnak, akik 
azt vallják, hogy a honvédelmi rendszernek csak egy területe, annak ellenére, hogy a védelmi igaz-
gatásnak nincs a honvédelem rendszerében olyan fogható és behatárolható területe, mint 
például a fegyveres erőknek, a polgári védelemnek, illetve a gazdaságnak, melynek védel-
mét, és az arravaló felkészítését meg kellene oldani vagy valósítani. 

Nem vitatva a védelmi igazgatásnak hazánk védelmi rendszerében betöltött kiemel-
ten fontos szerepét, véleményem szerint a védelmi igazgatás a védelem megvalósításának 
csak egy eszközrendszere, mely a honvédelemmel (országvédelemmel) összefüggő védelmi feladatok 
végrehajtását hivatott biztosítani. Ez a megállapítás összhangban van a védelmi igazgatás fo-
galmának és céljának meghatározásával és az ott rögzített feladataival. 

A védelmi igazgatás alapelveinek meghatározásához a hatályos, 1993. évi CX. számú 
honvédelmi törvény és a MK biztonság- és védelempolitikájának alapelveit meghatározó 
94/1998. (XII.29.) OGY határozat ad kiinduló alapot. 

A védelmi igazgatás rendszerének a meghatározott alapelvek szerinti kialakítása csak 
úgy valósítható meg, ha olyan követelményeket támasztunk a rendszerrel szemben, melyek 
összhangban vannak az ország védelmi- és biztonságpolitikai alapelveivel, valamint a de-
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mokratikus jogállamiság követelményeivel. A védelmi igazgatás szervezetrendszerével 
kapcsolatos alapelveket és követelményeket a 12. számú melléklet szemlélteti. 

3.3.2.  A védelmi igazgatás szervezeti kialakításának és működésének minő-
sített időszaki sajátosságai 

A minősített időszakok kiemelt szerepet töltenek be hazánk védelmi rendszerének komp-
lexitásában, valamint a védelmi igazgatási rendszer kialakításában és működésében. A mi-
nősített időszakok jogszabályi alapjait - azok tényállását, az egyes időszakok kihirdetésével 
kapcsolatos eljárási rendet és szabályokat, valamint a rendkívüli hatalomgyakorlással ösz-
szefüggő alapvető szabályokat - az Alkotmány, a vonatkozó törvények, kormány- és mi-
niszteri rendeletek együttesen biztosítják. A minősített időszakok általános jellemzői a 13. 
számú mellékleten láthatók. 

A védelmi igazgatás a békében működő állam- és közigazgatási szervekre épül, amely - 
a rendkívüli jogrend alkalmazásának felhatalmazása alapján - részben átalakul és kiegészül 
az adott minősített időszakban létrehozandó szervezeti elemekkel (pl. Honvédelmi Tanács). 
A védelmi igazgatás szervezetrendszere legteljesebben a fegyveres küzdelemmel összefüg-
gő honvédelmi feladatok végrehajtását igénylő rendkívüli állapot idején tér el mind szerveze-
ti, működési rendjében, mind pedig a szervezeten belüli jog- és hatáskörben a normál (bé-
ke-) időszaki közigazgatástól. 

A veszélyhelyzet, a szükségállapot, valamint az Alkotmány 19/E § szerinti minősített idő-
szakokban alapvetően a békeidőszaki közigazgatás elemeit használja föl. Csak jog- és hatásköre 
egészül ki a minősített időszakok sajátosságainak megfelelően. 

A védelmi igazgatást a kormány, illetve rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács irányít-
ja a minisztériumok és országos hatáskörű szervek, a megyei és helyi védelmi bizottságok 
és polgármesterek útján. A „békeállapotnak”, valamint a „háborús állapotnak” megfelelő 
védelmi igazgatási rendszer kialakításának és működésének vázlatos rendszere a 14.; 15. 
számú mellékleten látható. 

A normál (béke-) időszakban egymás mellé rendelt, kizárólag kölcsönös együttműködésre 
kötelezett közigazgatási szervek a minősített időszakokban egymással alá- és fölérendelt-
ségi viszonyba kerülnek. Ezen hierarchikus viszony a védelmi igazgatás működtetésének 
mindegyik időszakában érvényesül, azonban a rendszer aktivizálása a veszélytől függően 
az egyes minősített időszakokban eltérő mértékű. 

Háborús helyzetben (rendkívüli állapot idején) a védelmi igazgatás szervezeti rendszere el-
tér a béke időszaki közigazgatás rendszerétől azzal, hogy feláll és működésbe lép a Honvé-
delmi Tanács. Itt fog koncentrálódni a kormányzati szervek hatás- és jogköre, ez a szerveze-
ti elem fogja megvalósítani az ország honvédelmi rendszerének irányítását. Ezt jól szem-
lélteti a 15. számú melléklet. 

A védelmi igazgatás alaprendeltetését elsődleges jogforrásként az Alkotmány, szervezeti 
felépítését, irányítási és végrehajtási szintjeit, feladat- és hatáskörét részleteiben a honvédelmi 
törvény rögzíti. A törvény külön fejezetben - a honvédelem irányítása címszó alatt - hatá-
rozza meg az igazgatási szinteket és szervezeteket, továbbá külön fejezetben szabályozza a 
Honvédelmi Tanáccsal, valamint a minősített időszakokban alkalmazható rendkívüli intézke-
désekkel kapcsolatos szabályokat.  

A védelmi igazgatás rendszere alapvetően három szintre tagozódik, amely a 16. 
számú mellékleten látható. A melléklet jól szemlélteti a különböző irányítási szintek elemeit. 
Anélkül, hogy ezen elemek feladatát, hatás- és jogkörét részleteiben vizsgálnám, fontosnak 
tartom a különböző irányítási szintek jellemzőit röviden összefoglalni. 
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Központi irányítási szint 

A hatályos alkotmányon alapuló törvényi szabályozás a védelmi igazgatás központi 
szintjén békeidőszaki irányítási jogkörrel az Országgyűlés a Köztársasági Elnököt, a Kor-
mányt, és szakterületeknek megfelelő illetékes minisztereket ruházta fel. Háborús időszak-
ban (kihirdetett rendkívüli állapotban) a központi irányítási jogköröket - az előzőekben 
felsorolt szervek hatáskörének részbeni vagy teljes átruházásával - a Honvédelmi Tanács gya-
korolja. 

A védelmi igazgatás központi irányítási szintjén a jog- és hatáskörök megosztását az ál-
lamhatalmi ágak egyes elemei - törvényhozói hatalmi ág (országgyűlés), végrehajtási hatalmi ág 
(kormány, miniszterek) - között törvényi és jogszabályi előírások, továbbá a Köztársasági 
Elnök jogai és egyensúlyozó szerepe határozzák meg. A demokrácia és a jogállamiság 
szempontjából fontos „hatalmi egyensúly” érdekében a jogszabályok beszámoltatási, je-
lentési, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettségeket, jogokat biztosítanak, illetve határoz-
nak meg a különböző katonai szerveknek és az ország védelmi feladatainak végrehajtása 
terén.98 

Területi irányítási szint 

A normál közigazgatás körülményei között az állami irányítás a területi szinten alapve-
tően normatív eszközökkel, a helyi önkormányzatok decentralizált tevékenysége útján ér-
vényesül. A minősített időszakokban azonban a központi, közvetlen operatív utasítási rendszer kerül 
előtérbe, amely a védelmi igazgatás területi szervein keresztül valósul meg. 

A védelmi igazgatás területi szerveinek kialakítását, valamint az igazgatási szervek jog-és 
hatáskörét, feladatát a honvédelmi törvény szabályozza. E rendszerben normál időszakban 
a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok - mint területi szervek - centrális irányítású területi szervek és 
a megyei (fővárosi) hadkiegészítő parancsnokságok kapnak meghatározó szerepet. 

Ez utóbbiak a katonai igazgatáshoz sorolandók, vagyis olyan külső és belső igazgatási te-
vékenységet végző katonai szervek, melyek a fegyveres küzdelem sikeres megvívásához 
szükséges feltételek megteremtésében és biztosításában működnek közre.99 

Helyi (települési) szint 

A minősített időszakban a védelmi feladatok település szintű végrehajtásának irányítása 
a helyi védelmi igazgatási szerv, - helyi védelmi bizottság, centrális irányítású helyi szervek, 
valamint a polgármester (jegyző) - jog- és hatáskörébe tartozik. A helyi védelmi bizottságok 
feladatköre minősített időszakokban kiterjed az ország fegyveres védelmével összefüggő feladatokon túl a 
polgári védelmi, a katasztrófavédelmi és a gazdasági-szolgáltatási tevékenységekre is. 

A helyi védelmi bizottságok működésének sajátossága, hogy illetékességi területén, a 
honvédelmi körzetben működő valamennyi polgármester tanácskozási joggal rendelkezik a 
bizottság munkájában. 
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3.3.3.  A védelmi igazgatás szervezeti elemeinek és intézményeinek kapcso-
lata a polgári védelemmel 

A 14.; 15. számú mellékleteket vizsgálva látható, hogy a védelmi igazgatás szervezeti ele-
meinek egy része közvetlenül vagy közvetve, de kötődik a polgári védelemhez. (Ezeket az elemeket 
sötét alapon tüntettem föl.) A vázlatokból az is kitűnik, hogy ez a kapcsolat elsősorban a 
területi és a helyi szintekre korlátozódik. 

Ez nem véletlen, hiszen a polgári védelem, mint feladat- és intézkedési rendszer, illetve 
ennek végrehajtását végző vagy irányító, koordináló szervek és szervezetek tevékenysége a 
végrehajtási szintekhez kötődik. Vagyis a védelmi igazgatás azon szervezeti elemeihez, 
melyek a területi és helyi szinteken találhatók. Ezek elsősorban a védelmi bizottságok és mun-
kacsoportjaik, a centrális irányítású szervek, a polgármesterek, valamint velük összefüggésben az önkor-
mányzatok. Ezért a vizsgálat során a fő hangsúlyt ezekre a területekre helyezem. 

Kormányzati (országos) szintű kapcsolatok 

A polgári védelmi feladatok megvalósításáért felelős szervek, - a továbbiakban ez alatt a 
BM OKF, annak területi (megyei, fővárosi) szervei, valamint a polgári védelmi helyi kirendeltségeit kell 
érteni – és a védelmi igazgatás országos szintű szervezeti elemei között közvetlen együtt-
működés nem jellemző. 

Ez alól kivétel a minisztériumok megfelelő védelmi területeivel való kapcsolattartás, 
amely a szakterületükkel összefüggő polgári védelmi és katasztrófa - elhárítási feladatokra, 
valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettségeikre vonatkoznak. Különösen a Honvédelmi 
Minisztérium és a BM OKF kapcsolatának az erősítése lenne fontos a polgári védelmet 
érintő követelmények és besorolásuk - melyet a 2.1.1. pontban részletesen érintettem - 
kidolgozása miatt. 

Területi szintű kapcsolatok 

A védelmi igazgatás területi szintű feladatainak végrehajtását a rendszer három eleme – 
a 16. számú melléklet szerint – végzi, melyek közül a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok 
kapnak meghatározó szerepet. Minősített időszakban viszont ezen bizottságok elnökei - me-
gyei közgyűlés elnöke, főpolgármester - rendelkeznek különleges hatáskörrel, azaz a vé-
delmi bizottság teljes jogkörét ők gyakorolják. 

A polgári védelem és a megyei hadkiegészítő parancsnokságok kapcsolata 

Ez a kapcsolat alapvetően két területre terjed ki. Az egyik a polgári védelmi kötelezett-
ség alapján, a polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyi állomány meghagyásával 
kapcsolatos egyeztetések végrehajtása. A másik terület a polgári szervek (vállalatok, intéz-
mények) technikai eszközeinek katonai és polgári védelmi célra történő kijelölésének 
egyeztetése, az ezzel kapcsolatos beosztó határozatok pontosítása. Bár ritkán fordul elő, 
de szükség esetén - az együttműködés keretében - a polgári védelem közreműködik bevo-
nulások, valamint keretalakulatok megalakítása esetén „polgári” ingatlanok, illetve elhelye-
zési feltételek biztosításában. 

A megyei (fővárosi) védelmi bizottságok és a polgári védelem kapcsolata 

A védelmi igazgatás rendszerében a polgári védelem helye és szerepe legjobban a me-
gyei (fővárosi) védelmi bizottságokkal való kapcsolatában mérhető le. A Megyei (Fővá-
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rosi) Védelmi Bizottság szervezeti kialakítását, valamint a katasztrófák elleni tevékenységi 
rendszerét a 17., 18. számú mellékleten mutatom be. 100 

A mellékletekből jól látható, hogy a polgári védelmi feladatok végrehajtásáért felelős 
szakmai szerv, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenysége szorosan kapcsolódik a Megyei 
(Fővárosi) Védelmi Bizottságok feladatrendszeréhez. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a 
tény, hogy a megyei védelmi bizottság tagjai között ott szerepel a megyei katasztrófavé-
delmi igazgató, valamint a megyei védelmi bizottság Katasztrófa - elhárítási és polgári védelmi 
munkacsoportja teljes egészében a megyei igazgatóság szervezetére épül. 

A védelmi bizottság és a polgári védelem szoros kapcsolatát mutatja a 17. számú mellék-
let is, hiszen a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai irányításával működik a 
megyei katasztrófa - elhárítási és polgári védelmi munkacsoport, valamint a 18. számú mellékleten 
látható katasztrófa-elhárítási Operatív Bizottság. Továbbá a védekezésbe bevont mentő erők - 
az azonnali beavatkozó szervek kivételével (tűzoltóság, rendőrség, mentők, stb.) - alapját a 
polgári védelmi kötelezettség és az önkéntes alapon szervezett polgári védelmi szolgálatok 
képezik. 

A centrális irányítású területi szervek 

A jogszabályokban meghatározott polgári védelmi feladataikat a megyei védelmi bizott-
ságok felügyeletével és a területért felelős hivatásos polgári védelmi szervek szakmai irá-
nyításával végzik. 

A helyi (települési) védelmi igazgatás és a polgári védelem kapcsolata 

A jogszabályok a helyi védelmi bizottságok számára is előírnak olyan feladatokat, köte-
lezettségeket, melyek a polgári védelemmel és a katasztrófa - elhárítással kapcsolatosak.101 
A honvédelmi és a katasztrófavédelmi törvényekben meghatározottak alapján a védelmi 
bizottságok szervezik és összehangolják illetékességi területükön a katasztrófavédelemmel, 
valamint a lakosság védelmével, ellátásával és felkészítésével kapcsolatos polgári védelmi 
feladatokat, továbbá végrehajtják a honvédelemmel összefüggő egyéb kötelezettségeiket. 

A védelmi igazgatás helyi szerveinek a polgári védelemmel való kapcsolata sajátos. Az egyik legfon-
tosabb szempont, hogy a helyi védelmi bizottságok illetékességi területeihez – (honvédel-
mi körzetek)102 - illeszkedjenek a polgári védelmi kirendeltségek működési területei (polgá-
ri védelmi körzetek), azzal legyenek azonosak. Sajátos a kapcsolat azért is, mert a polgár-
mesterek az adott település polgári védelmi vezetői, akik egyben mint a helyi védelmi bi-
zottság elnökei felelősek az adott település polgári védelmi feladatainak végrehajtásáért és 
megvalósításáért is.  

A gyakorlatban a helyi védelmi igazgatás rendszerében a polgári védelmi kirendeltségek 
fontos szerepet játszanak, hiszen ez az egyetlen olyan hivatásos védelmi szervezet, mely fel-
adatrendszerén keresztül szorosan kötődik az önkormányzatokhoz, valamint képes arra, 
hogy a polgármestereknek közvetlenül nyújtson szakmai segítséget védelmi feladataik ellá-
tásához. Ebből következően kezd általános gyakorlattá válni, hogy a polgári védelmi ki-
rendeltségek szakemberei végzik az önkormányzatok polgári védelmi törzsének, valamint 
a különböző védelmi munkacsoportjainak szakmai felkészítését, továbbá a kirendeltség-
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 A megyei (fővárosi) védelmi bizottságok szervezeti kialakítás, valamint a katasztrófák elleni védelmi tevé-
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rófatörvény 15 § (1) és a 16 § (2) bekezdésben meghatározottak szerint. 
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 A honvédelmi körzet a kijelölt, történelmileg kialakult természeti - közigazgatási - gazdasági egységet alkotó 

területeket foglalja magába. 
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vezetők a polgármesterek felhatalmazása alapján szervezik és koordinálják a helyi védelmi 
bizottságok munkájával kapcsolatos adminisztratív tevékenységet.  

A fentiekből látható, hogy a polgári védelem - mint feladat- és intézkedési rendszer, valamint 
ennek megvalósításáért felelős hivatásos szervek (BM OKF és megyei igazgatóságai, vala-
mint a polgári védelmi kirendeltségek) - szorosan kapcsolódnak a védelmi igazgatás rendsze-
réhez és annak szerves részét képezik. 

Következtetések 

Egy ország védelmi rendszerének kialakítását elsősorban az adott ország veszélyezte-
tettsége, valamint biztonságpolitikai és védelmi célkitűzései határozzák meg. Ma már köve-
telmény egy demokratikus országgal szemben, hogy védelmi rendszerét úgy alakítsa ki, hogy az átfogó és 
komplex legyen, az ország területének védelmén túl nyújtson biztonságot az állampolgárai számára is. 

A magyar biztonságpolitikai felfogás és az ország védelmi rendszerével kapcsolatos 
szemlélet az utóbbi években rendkívül pozitív változásokon ment át, de hazánk teljes vé-
delmi rendszerének kifejezésére használt fogalmak nem egyértelműek, ellentmondásosak 
és a köztudatban értelmezési zavart okoznak. Az értekezés ezen fejezetében megvizsgál-
tam az ország átfogó védelmének kifejezésére használt honvédelem és az országvédelem fogal-
mát, célját, javaslatot tettem az értelmezési anomáliák feloldására, ami a honvédelem kiter-
jesztett fogalmának használatával véleményem szerint megoldható lenne. 

Magyarország védelmi rendszere - a honvédelem kiterjesztett fogalmának használatával - két nagy vé-
delmi területre bontható, a fegyveres védelemre és a polgári védekezés rendszerére. Ennek megfelelően a 
„honvédelmi rendszer” is civil és fegyveres elemekből épül fel. 

A honvédelmi rendszer egyik fontos eleme a lakosság és az anyagi javak védelmét megvalósító 
polgári védelem. A vizsgálatok és értékelések azt is bebizonyították, hogy a polgári védelem a 
honvédelmi rendszer többi eleméhez is valamilyen formában - lehet, hogy csak közvetve, 
a polgári védelmi feladatrendszeren keresztül, vagy közvetlenül a polgári védelmi szervek-
kel való együttműködés keretében - kapcsolódik. Tehát a „honvédelmi rendszer” teljes vertiku-
mában a polgári védelem valamilyen formában jelen van. A feladatok végrehajtása során viszont 
figyelembe kell venni a Genfi Egyezmények I. kiegészítő Jegyzőkönyvének előírásait, mely 
szerint a polgári védelem fegyveres küzdelembe nem vehet részt, olyan tevékenységet, 
mely azt közvetlenül támogatja, nem végezhet. Különösen igaz ez a fegyveres erők polgári 
támogatása terén. 

A védelmi igazgatás létrejöttének elsősorban az volt a célja, hogy az ország fegyveres vé-
delme érdekében szervezze, irányítása, és összehangolja a honvédelmi felkészítésben és a 
gazdaságmozgósításban részt vevő szervek és szervezetek tevékenységét. Napjainkra fel-
adatrendszere kiteljesedett, hatás- és jogköre kibővült, különösen a polgári védelmi és a katasztrófa-
elhárítási feladatok vonatkozásában, ami szükségessé teszi a védelmi igazgatási rendszer irányításával és 
törvényességi felügyeletével kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatát és korrekcióját. 

A védelmi igazgatásnak a honvédelmi rendszerben betöltött helyével és szerepével kap-
csolatban többféle hazai álláspont alakult ki. Véleményem szerint a védelmi igazgatás a honvé-
delmi rendszernek nem eleme és területe, hanem egy olyan eszközrendszere, mely a honvédelemmel össze-
függő valamennyi veszélyhelyzetre kiterjedő minősített időszakú védelmi feladatok végrehajtását hivatott 
megvalósítani. 

A védelmi igazgatás rendszere és a polgári védelem szoros kapcsolatban áll egymással, 
mely elsősorban a területi és helyi szintekre korlátozódik. Ezen belül is kiemelt jelentősége 
van a polgári védelemnek a területi és helyi védelmi bizottságok munkájában és működé-
sében betöltött fontos szerepének. 
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4.  A POLGÁRI VÉDELEM IDŐSZERŰ FELADATAI A MA-
GYAR HONVÉDSÉG ÁTALAKÍTÁSA, A NATO TAGSÁGGAL 
ÖSSZEFÜGGŐ ELVÁRÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, VA-
LAMINT NAPJAINK ÚJ KIHÍVÁSAINAK TÜKRÉBEN 

A biztonságpolitikai és katonai szakértők véleménye alapján Magyarország biztonságára 
elsősorban az Euro-Atlanti régió biztonságának alakulása és a térségben végbemenő poli-
tikai-társadalmi-gazdasági folyamatok gyakorolnak hatást, de az ország nem függetlenítheti 
magát a globális veszélyforrásoktól sem. A nemzetközi politikai és katonai viszonyok gyö-
keres megváltozása miatt, Magyarországnak nem kell a belátható jövőben számolni azzal, 
hogy a szomszédos országokkal olyan nagyméretű katonai konfliktusba bonyolódna, 
amely igénybe venné az ország teljes védelmi potenciálját. Ugyanakkor lényegesen meg-
nőtt és összetettebbé vált napjaink új típusú kockázatainak és veszélyforrásainak köre. 

Célom, hogy ebben a fejezetben megvizsgáljam a Magyarország biztonságát fenyegető 
új kihívásokat és veszélyforrásokat, bemutassam hazánk katasztrófaveszélyeztetettségét, 
valamint a polgári védelem időszerű feladatait a Magyar Honvédség átalakulásának és a 
NATO elvárások (követelmények) tükrében. 

4.1.  A Magyar Köztársaság biztonsági környezete, katasztrófaveszélyezte-
tettsége, a polgári védelem ezzel összefüggő időszerű feladatai 

A biztonsági kihívások és kockázatok, az emberek, a közösségek és a társadalmak biz-
tonságát veszélyeztető tényezők megítélése az emberiség történelme során folyamatosan 
változott. Az ókorban és a középkorban az emberek elsősorban az életüket és a létfelté-
teleiket veszélyeztető tényezőktől féltek, míg az újkorban, különösen az ipari forradalom 
által okozott változások miatt már megjelentek a környezetei, a gazdasági és a civilizációs 
problémák, valamint területszerzések céljából hatalmas erőket és tömegeket mozgósító 
háborúk veszélye. Majd ezt követte a II. világháború után az atomháború rémképe, az 
etnikai és szociális problémák, valamint a kábítószer, a bűnözés és a terrorizmus elterjedé-
sével kialakult veszélyforrások. 

A katonai szembenállás terén és a nemzetközi politikában bekövetkezett enyhülési fo-
lyamat hatására a biztonságot veszélyeztető tényezők megítélésében alapvető változás kö-
vetkezett be a XX. század utolsó harmadában, melynek során háttérbe szorultak a katonai 
jellegű kihívások, és előtérbe kerültek a politikai, gazdasági, ökológiai és a szociális terüle-
teket fenyegető veszélyek. 

4.1.1.  A biztonság korszerű értelmezése napjainkban, alapvető területei 

A biztonság nehezen meghatározható fogalom, így mindeddig nem is született olyan 
definíció, amelyet a témával foglalkozó hazai és külföldi szakemberek egyöntetűen elfo-
gadtak volna.  

A biztonságot, mint fogalmat a lexikonok általában a veszélyektől vagy fenyegetésektől mentes ál-
lapotként határozzák meg. 
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A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: 

A biztonság: „valamely dolog veszélyektől vagy valamely bántódástól mentes, zavarta-
lan állapota”103 

Az UNESCO társadalomtudományi szótára szerint: 

A biztonság: „fizikai veszély hiánya vagy a veszéllyel szembeni védelem” 

Vannak azonban ettől eltérő meghatározások is. 
Például a Révai Nagy Lexikona a biztonságot a jog oldaláról értelmezi, a különböző ve-

szélyek általi fenyegetettséget nem definiálja. 

„Biztonság, az egyeseknek, társadalomnak s államhatalomnak az az érzése, melyet a 
jog uralma teremt meg. A jog uralmát végső esetben ugyan a bíróság működése tartja fenn, 
de annak és tehát a jognak s bírói működésnek előfeltételeit a rendőrség teremti meg, mely-
nek ezt az ágazatát Biztonsági rendőrségnek nevezzük.” 104 

A Hadtudományi Lexikon egy teljesen tág fogalmat határoz meg és a védelem garanciáját 
kiterjeszti az egyénektől kezdve az országokon és régiókon át a szövetségi rendszerig. 105 

Biztonság: „egyéneknek, csoportoknak, országoknak, régióknak (szövetségi rendsze-
reknek) a maguk reális képességein és más hatalmak, nemzetközi szervezetek hatékony 
garanciáin nyugvó olyan állapota, helyzete (és annak tudati tükröződése), amelyben kizár-
ható vagy megbízhatóan kezelhető az esetlegesen bekövetkezhető veszély, illetve adottak az 
ellene való eredményes védekezés feltételei …” 

Meister Dávid – kiváló magyar biztonságpolitikus – a biztonságpolitika oldaláról közelí-
tette meg a kérdést. Szerinte a biztonság nem más, mint egy ország biztonsága fenntartásának érde-
kében tett erőfeszítések (diplomáciai, katonai, belbiztonsági, gazdasági, katasztrófavédelmi stb.) összessé-
ge. 

A fentiekből látható, hogy a „biztonság” egységes értelmezése nem egyszerű dolog, fo-
galmi kategóriájának meghatározása még a fejlett társadalmakban sem következett be, 
mindössze a fogalmak körülírása történt meg. 

A biztonság fogalmának korszerű értelmezésénél abból indultam ki, hogy az utóbbi két 
évtizedben fokozatosan megváltozott annak tartalma. Korábban a biztonság többnyire a 
katonai erőre épült. 

A hidegháború időszakában Európa és Magyarország biztonsága alárendelt szerepet 
töltött be a szuperhatalmak vetélkedésében. A földrészt és az egyes országokat fenyegető 
veszélyek és kihívások is csak a globális veszélyek és kihívások következményeként jelentek 
meg. A biztonságot veszélyeztető kihívások és kockázatok jelen voltak a kétpólusú világ-
rendben is, de azok kialakulását a két tábor vezető hatalma lehetőség szerint – még a ki-
alakulás időszakában – igyekezett elfojtani vagy legalábbis keretek közé szorítni. Kelet és 
Nyugat éles szembenállásának megszűntével bebizonyosodott, hogy biztonsága szempontjából 
egyetlen ország sem hagyatkozhat csupán saját belső fejlődésére, erőforrásaira, nem függetlenítheti magát 
szűkebb, illetve tágabb környezetétől és a világ fejlődésének irányzataitól. 
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 Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémia 1992. 139. oldal. 
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 Révai Nagy Lexikona 3. kötet 374. oldal (részidézet). 
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 Hadtudományi Lexikon: MHTT Budapest, 1995. ISBN 963 04 5226 X (I-II. kötet részidézet) 
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A XXI. század biztonságának bonyolultságára kiváló megállapítást tett John J. Sheehan 
tábornok, 1997. 03. 11-én, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tartott, „A XXI. 
század biztonságpolitikája” című előadásában: 

„Eltérően az ideológián alapuló erőmodell-összevetésektől vagy az ezt megelőző erőegyensú-
lyon alapuló modelltől, a ma biztonságpolitikai kihívásait a többdimenziós, a nemzetál-
lamok keretein túlnyúló erő és hatalom jelenti.” 

Napjaink globalizációs folyamata egyre szélesebb területet fog át, jelenléte már érezhető a 
biztonsággal és a biztonsági kockázatokkal összefüggésben is. Az új biztonsági kockázatok 
és problémák már kilépnek a nemzeti keretekből és a különböző országok által folytatott 
nemzeti biztonságpolitikák egyre kevésbé képesek ezekkel szembeszállni. 

Javier Solana NATO főtitkár szerint a XXI. században a globalizáció folyamata tovább 
gyorsul, számos nagyon kedvező eredményt biztosítva a világnak, de felveti azt is, hogy:  

„… természetüket tekintve az eddigiektől teljesen különböző kihívások is jelentkeznek 
ebben a folyamatban. A nagyobb kölcsönös függőség miatt sebezhetőbbé válunk a világ 
más térségeiben zajló folyamatokkal szemben. … A század kihívásai mindannyiunkat 
érintenek majd, de a reagálás képessége messze meghaladja az egyes nemzetállamok lehető-
ségeit …”106 

A biztonsági kockázatok és problémák elhárítására és felszámolására nemzetközileg 
egyeztetett és használható megoldások csak követik az új kockázatok kialakulását és elterje-
dését, nem képesek azok létrejöttét megakadályozni. A biztonsági kockázatok természeté-
ben bekövetkezett változások szükségessé tették, hogy a különböző országok felülvizsgálják 
saját nemzeti biztonsági stratégiájukat, újragondolják és korszerűsítsék azt. A NATO kidol-
gozta és 1999. április 23.-24.-ei washingtoni csúcsértekezlet elfogadta a Szövetség új stratégiá-
ját, mely külön fejezetet szentel a biztonság átfogó megközelítésének, mely szerint: 

„A szövetség elkötelezett a biztonság átfogó értelmezése iránt, amely az elengedhetetlen vé-
delmi dimenzión túl elismeri a politikai, gazdasági, társadalmi és környezeti tényezők fon-
tosságát is. Ez az értelmezés biztosítja az alapot ahhoz, hogy a Szövetség hatékonyan 
hajtsa végre alapvető biztonsági feladatait és egyre fokozódó mértékben tegyen eleget erőfe-
szítésének, hogy hatékony együttműködést építsen ki más európai és euro-atlanti szerveze-
tekkel éppúgy, mint az ENSZ-szel …”107 

A mai felfogás szerint a korszerű biztonság átfogó jellegű, oszthatatlan és messze 
túlmutat a katonai erőn. A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogóan és komplexen 
értelmezi, melyet az Országgyűlés 94/1998. (XII.29.) számú OGY határozatának 1-es 
pontja az alábbiak szerint rögzíti. 

„A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a hagyományos poli-
tikai és katonai tényezőn túl magába foglalja a széles értelemben vett biztonság egyéb –
gazdasági és pénzügyi, emberi jogi és kisebbségi, információs és technológiai, környezeti, va-
lamint nemzetközi jogi - dimenzióit is. A globális kihívások, a nemzetközi politikai-
gazdasági kölcsönös függőség, a technológiai fejlődés világában az euro-atlanti térség bizton-
sága oszthatatlan.” 
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 Solana Javier: Challenges for the 21 
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 Century. Előadás. SACLANT szimposium Lisszabon 1998.09.03. 
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 NATO tükör 2. szám: A Szövetség stratégiai koncepciója, A biztonság megközelítése a XXI. században c. III. 

fejezet 25. pontja. Ebben a fejezetben került rögzítésre a NATO transzatlanti kapcsolatával az európai bizton-

sági és védelmi identitással kapcsolatos állásfoglalása is. 
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A biztonság komplex felfogása alapjaiban változtatta meg a katonai tényezőnek a biz-
tonság általános rendszerében elfoglalt helyét és szerepét, fontossága napjainkban hát-
térbe szorult. Ez nem azt jelenti, hogy nincs rá szükség, hiszen bizonyos szituációkban, 
helyzetekben szerepe mással nem pótolható, így a jövőben is a biztonság egyik alapvető 
eleme fog maradni. 

A biztonság területeinek meghatározására nincs a nemzetközi gyakorlatban egységesen 
elfogadott szabály (megoldás) annak ellenére, hogy a különböző országok tapasztalatai 
alapján a biztonság elemei ma már jól behatárolhatók.108 

A fentiek alapján a biztonság legfontosabb területei a következők lehetnek 

 A gazdasági biztonság – az ország stabil környezete, amelyen keresztül le tudja 
bonyolítani a kereskedelmi kapcsolatait. A gazdaság stabilitásától függ a lakosság 
szociális biztonsága és életszínvonalának növekedése. 

 A közbiztonság – az adott társadalom védettsége a nemzetközi bűnözés, a migrá-
ció, a kábítószer-kereskedelem és fogyasztás, a szervezett bűnözés és a terrorizmus 
hatásaival szemben. Ettől függ a társadalom belső védettsége, a lakosság élet- és va-
gyonbiztonságának megteremtése. 

 A társadalmi biztonság – az ország biztonsága a kisebbségi, az etnikai, a vallási és 
a nyelvi konfliktusok hatásival szemben, valamint az országban élő kisebbségek biz-
tonságának teljes körű szavatolása. 

 A politikai biztonság – az állam politikai rendszerének biztonsága a nemzetközi 
rendszerben, tudatos vagy akaratlan beavatkozással szemben. Olyan belső stabilitás, 
parlamenti demokrácia, jogi viszonyok megléte, melyek lehetővé teszik a válságok 
kezelését, a konfliktusok megoldását. 

 A környezeti biztonság – a katasztrófák elleni védekezés szempontjából kiemelt 
jelentőséggel bír, alapvető területei a környezet- és természetvédelem, az egészség-
védelem, az ipari biztonság, a közlekedésbiztonság, valamint a katasztrófavédelem. 
A környezetbiztonság egységes rendszerben elemzi és segíti a természeti környezet, 
valamint az emberek életének és anyagi javainak védelmét. 

 A katonai biztonság – az ország területének, szuverenitásának védettsége a katonai 
jellegű válságokkal szemben. 

A fenti területek nem fontossági sorrendben követik egymást, a veszély jellegének meg-
felelően azok fontossága, prioritása változik. 

Az utóbbi években a szakirodalmakban egyre gyakrabban találkozunk a biztonság egy 
új elemével az informatikai biztonsággal. Vitathatatlan, hogy napjainkban a hír- és in-
formatikai rendszerek életünk elengedhetetlen és meghatározó részévé váltak, így műkö-
dőképességük biztosítása és védelme szintén fontos feladat. A számítógépes rendszerek, a 
műholdas felderítési és távközlési hálózatok megsemmisülésével gyakorlatilag működés-
képtelenné válhat egy ország életének szinte minden területe, beleértve a védelem vezetési 
és hírközlési rendszereit is. Véleményem szerint a XXI. század egyik kiemelt feladata lesz 
az informatikai biztonság megteremtése és a különböző kockázatok elleni védelmének 
megvalósítása. 
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 A biztonság területeinek meghatározása országonként eltérő, de alapvetően nagy eltérés nincs közöttük. A 

különbség abból adódik, hogy az egyes országok a különböző biztonsági kockázatokat nem egyformán ítélik 

meg, és másképpen csoportosítják. 
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4.1.2.  Magyarország biztonságát veszélyeztető (befolyásoló) globális, regio-
nális és belső kihívások, kockázatok. A polgári védelem időszerű fel-
adatai a katonai és nem katonai jellegű válságok kezelése során 

A biztonság korszerű értelmezéséből következik, hogy Magyarország biztonsága szoros össze-
függésben van a kelet-közép európai térség, valamint az európai kontinens biztonsági helyzetével. Ezen 
túlmenően hatással vannak rá a globalizációból adódó transznacionális jellegű kockázatok 
és kihívások. Ezekkel a fenyegetésekkel egyetlen állam sem képes egyedül megküzdeni, a 
védekezés széles körű nemzetközi együttműködést igényel.109 

A stratégiai kutatásokkal foglalkozó szakemberek elemzése alapján az ezredforduló 
után a következő kihívásokkal, veszélyekkel és válságokkal kell számolni. 

Globális veszélyek és kihívások 

A globalizációból adódó veszélyek és kihívások közül hazánk biztonságára az alábbiak 
gyakorolhatnak hatást. 

 A világ különböző részein instabil zónák (területek) kialakulása. 

 Tömegpusztító fegyverek és hordozó eszközeik elterjedése. 

 A terrorizmus veszélye. 

 Pénzügyi instabilitás. 

 Informatikai-információs kihívások. 

 Globális környezeti kihívások. 

A globális kihívások és veszélyek ismertetését és hazánkra gyakorolt hatását a 19. számú 
melléklet tartalmazza. 

Magyarország fokozottan érzékeny a külső hatásokra, az országot érintő kihívások el-
sősorban a szomszédos térségek instabilitásából és konfliktusaiból származnak, vagyis 
biztonságát a regionális kihívások közvetlenül befolyásolják. 

Regionális veszélyek és kihívások 

 Az európai országok közötti fejlettségbeli különbségek növekedése. 

 Az országokon (államokon) belüli instabilitás. 

 Oroszország nagyhatalmi törekvései. 

 A délszláv válság, valamint a jugoszláviai események és kihívások. 

 A mediterrán térség kihívásai. 

 Illegális és tömeges migráció. 

 A határon túli magyarok helyzete. 

 Energia, nyersanyag és piacbiztonság. 

 Környezetkárosító hatások növekedése (katasztrófák, környezetbiztonsági kérdések). 

A regionális kihívásokat és veszélyeket, valamint azok hazánk biztonságára gyakorolt 
hatását a 20. számú melléklet tartalmazza. 

Hazánk demokratikus intézményrendszerének kiépülésével a parlamenti demokrácia 
megszilárdulásával az ország belső biztonságának helyzetét alapvetően két tényező befo-
lyásolja. Az egyik a társadalmi és gazdasági átalakulást kísérő negatív jelenségek, a másik 
hazánk környezetében lévő instabilitással terhelt régiók és ezek hatása az ország társadal-
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mi, gazdasági életére. Ezzel összefüggésben Magyarország demokratikus működési rendjét 
az alábbi belső veszélyek és kihívások zavarhatják meg. 

Magyarország biztonságát veszélyeztető belső kihívások 

 Szervezett bűnözés. 

 Kábítószerek terjedése. 

 A feketegazdaság és korrupció. 

 Demográfiai kihívások. 

 A rendszerváltást kísérő szociális feszültségek. 

A belső kihívásokat és kockázatokat, valamint azok tartalmát és az ország működésére 
gyakorolt hatását a 21. számú melléklet tartalmazza. 

A globális, a regionális és a belső kihívásokat vizsgálva megállapítható, hogy egymástól nem 
elkülönülten, hanem sok esetben egyszerre és egymással kölcsönhatásban jelentkeznek. 
Előrejelzésük nehéz, hatásukat tekintve rendkívül összetettek, kiszámíthatatlanok, az elle-
nük való védekezés megszervezése gondos, előrelátó, minden területre kiterjedő elemzést 
és tervezést igényel. Ennek bizonyítására szolgáljanak az alábbi példák. 

Ez év februárjában a romániai ciánszennyezés kipusztította a Szamos és a Tisza élővi-
lágát, súlyos ökológiai katasztrófát okozva ezzel hazánknak. A ciánszennyezés – mely em-
beri és technológiai mulasztások következménye – a regionális környezeti kihívások és koc-
kázatok kategóriájába tartozik, de az ökológiai katasztrófán túl kiváltott (indukált) az adott 
térségben egy szociális jellegű belső kihívást is. A halállomány kipusztulásával több száz halász 
család megélhetése került veszélybe, és várhatóan az idegenforgalomra is negatív hatással 
lesz. Ezen problémák kezelése más módszert és megoldást igényel, mint a ciánszennyezés 
elleni védekezés. 

A délszláv válság etnikai tisztogatása és a polgárháború miatt (melyek regionális kihívá-
sok) tömeges migráció alakult ki a szomszédos és Európa más országai felé. Ez a befoga-
dó országokban további új belső kihívásokat idézett elő. Például szociális kihívást (lakosság 
ellátás, elhelyezés eü. problémák), szervezett bűnözés kialakulását vagy a feketegazdaság és 
a korrupció felerősödését. Jó példa erre Albánia, de meg lehetne említeni a csecsen háború 
miatt Ingusföldön kialakult helyzetet is. 

Az is nyilvánvaló, hogy Magyarország geopolitikai adottságai, illetve politikai és gazda-
sági kapcsolatainak nyitottság miatt fokozottan érzékeny a külső hatásokra. Tehát bizton-
sági környezetét az euro-atlanti térség és ezen belül a szomszédos államok által alkotott 
régió képezi, így az országot érő kihívások is elsősorban innen származnak. 

A polgári védelem szempontjából csak azok a kihívások és kockázatok fontosak, me-
lyek a lakosság életét és anyagi javait közvetlenül vagy közvetve veszélyeztetik. Ezzel ösz-
szefüggésben a polgári védelem időszerű feladatainak meghatározása érdekében az új ki-
hívásokat jellegük szerint – katonai és nem katonai (polgári) – csoportosítva fogom vizsgálni 
és elemezni. 

A polgári védelem időszerű feladatai a katonai jellegű válságok kezelése során 

A Magyar Köztársaság biztonságával kapcsolatos kutatások, valamint a szomszédos or-
szágok geopolitikai és geostratégiai helyzetének elemzése alapján kijelenthető, hogy jelen-
leg hazánkat közvetlenül katonai jellegű válság, veszély nem fenyegeti, az ország ellen irá-
nyuló fegyveres támadással sem kell számolni, de teljes bizonyossággal ezek bekövetkezé-
se nem zárható ki. Ennek ékes bizonyítéka a jugoszláviai polgárháborús események, me-
lyeknek voltak hazánkat is érintő következményei. 
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Napjaink lehetséges katonai jellegű válságai nagyban különböznek a bipoláris rendszer 
időszakához képest. A különbség nemcsak összetételükben, hanem a veszélyeztetés tar-
talmában, módjában és formájában is megfigyelhető. A különböző kutatások, elemzések 
alapján térségünkben a polgári védelmi feladatokat is érintő katonai jellegű válságok a 
következők lehetnek. 110 

 Közvetlen környezetünkben kirobbanó és zajló polgárháborúk. 

 Az előzőekből eredő áttevődő veszélyeztetés. 

 Korlátozott célú provokatív, vagy területszerző agresszió. 

 Illegális fegyverkereskedelem, beleértve a tömegpusztító fegyvereket is. 

 Az ország függetlenségének, szuverenitásának megszüntetését célzó háború. (Napjainkban ennek 
csak az elvi lehetősége áll fenn, bekövetkezésével nem számolunk.) 

Véleményem szerint – ha a kiváltó okok nem is tartoznak egyértelműen a katonai jelle-
gű válságok közé – célszerű ide sorolni azokat a kockázatokat is, melyek következményei-
ket tekintve a fegyveres, így a katonai cselekmények közé sorolhatók. Pl. 

 Bűnöző csoportok vagy más szervezetek által elkövetett szabotázsakciók és terrorcselekmények, 
melyeket saját vagy más politikai célok elérése érdekében hajtanak végre. 

A délszláv események bebizonyították, hogy napjaink katonai jellegű válságai elleni véde-
kezés során a korábbi elvek és módszerek csak részben használhatók. Jelenleg a polgári 
védelem nem rendelkezik a katonai válságok kezelésére vonatkozó részletes tervekkel, 
azon túl, hogy a települések sorolását - katonai veszélyeztetés szerint – részben elvégezte. 
Azért csak részben, mert a sorolás a határtól számított 30 km-es sávra érvényes. 111 

A katonai jellegű konfliktusok kiszámíthatatlansága miatt nehéz a védekezés megterve-
zése, mivel előre nem látható egyéb veszélyeket is előidézhetnek. A tervezés és felkészülés 
során a polgári védelemnek az alábbi helyzetekkel és lehetséges feladatokkal kell számolni. 

 Az országhatár közelében folyó fegyveres cselekmény - melynek során számolni 
kell az áttevődő veszélyeztetéssel – sor kerülhet az érintett települések kiürítésére (a lakosság 
kimenekítésére), ami csak gyorsított tervezéssel és végrehajtással oldható meg. 

 Számolni kell a határ közelében lévő veszélyes üzemek, létesítmények sérüléséből 
adódó és a határon átterjedő vegyi és nukleáris veszélyek kialakulásával. Fel kell készülni az 
ilyen helyzetek kezelésére, a lakosság és az anyagi javak védelmére, a mentés és mentesítési 
feladatok végrehajtására. 

 A környezetünkben kirobbanó polgárháborúk kísérő jelensége a nagytömegű menekül-
tek megjelenése.112 A menekültek elhelyezésében és ellátásában a polgári védelem közre-
működői feladatokat kell, hogy ellásson. Minden esetben az elsődleges cél a hazai lakosság 
védelme, és csak ezt követően kell számolni a menekültek elhelyezésében nyújtandó segít-
ség feladataival (fektető anyagok, sátrak biztosítása, az ellátás megszervezése, stb.). 
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 Az áttevődő veszélyeztetés időszakában nincsenek kizárva – véletlenszerű vagy 
szándékos indíttatásból eredő – olyan károkozások,113 melyek során mentési, mentesítési fel-
adatok végrehajtása válhat szükségessé. 

 Korlátozott célú provokatív vagy területszerző agresszió esetén a támadó légierő 
váratlan alkalmazásával kell számolni és a támadási célpontok általában az államvezetési, 
gazdasági, közlekedési, hírközlési, energetikai rendszerek, veszélyes üzemek és katonai 
célpontok ellen irányulhatnak. A váratlanság és a kiszámíthatatlanság miatt nagyon fontos 
a gyors előrejelzés, a riasztás és a lakosság védelmének előre történő megtervezése, megszervezése (védőlé-
tesítmények, egyéni védőfelszerelések). 

 A fegyver, illetve a különböző nukleáris hasadó anyagokkal történő illegális keres-
kedelem esetén a polgári védelemnek csak ezzel összefüggésben bekövetkezhető baleset 
esetén lehetnek feladatai. Ezekre vonatkozóan viszont sem térben, sem pedig időben nem 
lehet tervezést végrehajtani. Legfontosabb feladat a határőrizeti szervekkel (Határőrség, 
Vám- és Pénzügyőrség) olyan együttműködés kialakítása, mely bizonyos sugárellenőrzési 
feladatok végrehajtására, mérő- és ellenőrző berendezések, műszerek telepítésére, valamint különböző 
mentesítési és megsemmisítési feladatok végrehajtásához nyújtandó segítségre vonatkozik. 

 A különböző szabotázsakciókra és terrorcselekményekre vonatkozóan a polgári 
védelemnek elemzéseket és értékeléseket kell végezni, mely alapján célszerű kidolgozni olyan speci-
ális lakosságvédelmi terveket, amelyek széles körben modellezik azokat a tennivalókat, melye-
ket veszélyes üzemek, nagy forgalmú és létszámú létesítmények, a létfenntartáshoz szük-
séges energia és közműrendszerek sérülése esetén végre kell hajtani. 

A fenti feladatokra történő felkészülés komoly tervező és elemző munkát igényel, me-
lyek a fegyveres erőkkel, valamint a rendvédelmi szervekkel való szoros együttműködés 
keretében hajthatók végre. Nagy hangsúlyt kell helyezni a megelőző védekezésre, mint 
például a lakosság és önkormányzatok felkészítésére, a híradó és riasztó eszközök műkö-
dőképességére, a polgári védelmi szervezetek felszereltségére és kiképzettségére, a szüksé-
ges információ és adatszolgáltató rendszerek stabil megbízható működésére. 

A polgári védelem időszerű feladatai a nem katonai jellegű válságok kezelése során 

Polgári védelmi szempontból térségünkben az alábbi nem katonai jellegű kihívásokkal 
kell számolni. 

 A környező országok egyenlőtlen gazdasági fejlődéséből adódó gazdasági és szociális problémák, 
belső társadalmi feszültségek. 

 A kisebbségek jogi helyzetének rendezetlensége és ezzel összefüggő etnikai, nemzetiségi problémák. 

 A fenti területekhez szorosan kapcsolódó változó nagyságú migrációs jelenségek és problémák. 

 A környezetvédelemmel összefüggő természeti károk és ökológiai problémák. 

 A nemzetközi szintű bűnözés, terrorizmus és kábítószer-kereskedelem hatásai. 

A biztonságot veszélyeztető nem katonai jellegű válságok kezelése során a polgári véde-
lem lehetséges feladatai és tevékenysége eléggé behatárolt, valamint olyan feladatok végre-
hajtására is fel kell készülni, amelyek a katonai jellegű válságok esetén és előfordulnak, 
legfeljebb a méretük változik. 

A gazdasági, a szociális, az etnikai és a nemzetiségi problémákból adódó migrációs felada-
tok végrehajtásában a polgári védelem csak közreműködői tevékenységet lát el, elsősorban az 
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elhelyezési, ellátási feladatokban való részvételre kell felkészülnie. Ennek az az oka, hogy 
ilyen esetekben nem kell nagy menekültáradattal számolni, mint a katonai jellegű válságok 
esetén, így a helyzet kezelése elsősorban idegenrendészeti és politikai feladat. 

Az országon belüli gazdasági és szociális problémák miatt belső társadalmi feszültségek ala-
kulhatnak ki, melyek kezelésében a polgári védelem csak abban az esetben érintett, ha a lakosság 
ellátása és életfeltételeinek biztosítása veszélybe kerül. Ilyen volt például 1990-ben a „taxis blokád” 
esete, amikor a főváros közúti közlekedése megbénult, és a lakosság ellátása veszélybe 
került. Hasonló helyzet alakulhat ki a lakosság ellátásában fontos szerepet játszó vállalatok, 
üzemek, kereskedelmi üzlethálózatok sztrájkja, valamint a közmű- és energiaszolgáltatás 
szüneteltetése esetén is. 

A környezetvédelemmel összefüggő természeti károk és ökológiai problémák kezelésé-
ben a polgári védelemnek csak közreműködői és segítségnyújtási kötelezettsége van, a 
védekezési feladatok végrehajtásáért elsősorban a Környezetvédelmi Minisztérium, vala-
mint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium a felelős. Amennyiben a kialakult 
helyzet a lakosság biztonságát és életfeltételét veszélyezteti – pl. ivóvízkészlet, levegő- és 
talajszennyezés stb. – a polgári védelemnek fel kell készülni, mint lehetséges feladatra a 
lakosság és anyagi javainak megóvására, mentesítési feladatok végrehajtására, valamint az ellátási felté-
telek megszervezésére (megteremtésére). 

A nemzetközi szintű bűnözés, terrorizmus és kábítószer-kereskedelem meghatározóan 
közbiztonsági kérdés, azonban a felsorolt területek összekapcsolódása (összefonódása) a 
szervezett jelleg kialakulása, valamint az ellenük (vagy egymással) folytatott küzdelem so-
rán létrejöhetnek olyan kedvezőtlen helyzetek, amikor a vétlen polgári lakosság is veszé-
lyeztetett helyzetbe kerül (Pl. közintézmények, lakóházak felrobbantása, energiarendszerek 
rombolása stb.). Ilyen esetben fel kell készülni a sérültek és a kárt szenvedettek elhelyezé-
sével és ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. Továbbá a lakosság és a tanuló 
ifjúság polgári védelmi felkészítése során más szervekkel és szervezetekkel együttműködve 
támogatni és segíteni kell a hazai kábítószerfogyasztás elleni küzdelmet. 

A fentiekből látható, hogy hazánk biztonságát veszélyeztető „új” kihívásokkal és koc-
kázatokkal kapcsolatban a polgári védelem feladatai rendkívül széles skálán mozognak és 
egy-egy feladat további feladathalmazt foglal magába. (Például a migráció kezelése vagy a 
lakosság kimenekítése és kitelepítése, a mentesítési feladatok végrehajtására, az ellátás 
megszervezése komoly tervezési, szervezési és együttműködési feladatok összehangolását 
igénylik.) Ezen túl a különböző kockázatok és kihívások egymásra gyakorolt hatásaként 
súlyos katasztrófa helyzetek is kialakulhatnak. 

Magyarország számára a NATO tagság kedvező feltételeket teremt az ország biztonsá-
gát veszélyeztető globális, regionális kihívások kezelésére, de az országon belüli veszélyek és 
kockázatok felszámolása elsősorban nemzeti ügy, melynek végrehajtásában a polgári védelem szer-
vei, szervezetei együttműködve a különböző mentő szervezetekkel, a fegyveres és rendvé-
delmi társ szervekkel jelentős szerepet játszanak. 

4.1.3.  Magyarország katasztrófák általi veszélyeztetettségének helyzete 
napjainkban, a polgári védelem ezzel összefüggő időszerű feladatai 

Minden egyes ország sajátos és meghatározott földrajzi helyzettel rendelkezik, ami ele-
ve determinálja katasztrófaveszélyeztetettségét. Magyarország egyedi – egyetlen országgal 
sem összehasonlítható – helyet foglal el Európában a Kárpát-medence középső területén, 
a Duna és a Tisza vízgyűjtő területének középső szakaszán, enyhe domborzattal, nagy sík 
területekkel, így katasztrófaveszélyeztetettsége is egyedi. 
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Nem tartozik a katasztrófák által súlyosan veszélyeztetett országok közé, de az árvizek 
és a belvizek vonatkozásában Európa egyik legjobban veszélyeztetett országának számít. 
Az „egyediség” abban is megnyilvánul, hogy a katasztrófák (veszélyforrások) nagy része a 
hazánkkal szomszédos országokban alakul ki, de Magyarország területét is eléri és sok 
esetben itt tetőződik. Itt elsősorban az árvizek kialakulására, a folyók szennyezésére gon-
dolok, de számolni kell az ország medence jellegéből adódóan az uralkodó széljárással, 
ami a szomszédos országok felől – kivéve Jugoszláviát – a légköri szennyezést (sugár, ve-
gyi stb.) hazánk irányába fújja. Továbbá figyelembe kell venni az országon áthaladó nagy-
mennyiségű közúti és vasúti veszélyes anyagszállításokat is. 

A fejezet további részében röviden - a teljesség igénye nélkül – áttekintem hazánkat ve-
szélyeztető legjellemzőbb katasztrófákat és ezzel összefüggésben a polgári védelem idő-
szerű feladatait. 

Hazánk katasztrófák általi veszélyeztetettségének helyzetét részleteiben – a veszélyfor-
rások területi megoszlásának bemutatásával – a 22. számú melléklet tartalmazza. 

Vízkárok (árvizek és belvizek) 

A Magyarországot veszélyeztető katasztrófák között első helyen áll az árvíz és a belvíz, 
amelyek kisebb-nagyobb mértékben rendszeresen jelentkeznek. A védekezésért felelős 
szerv a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, amely az árvízvédekezéssel kap-
csolatos feladatát az Országos Vízügyi Főigazgatóság útján látja el. Általában előre jelezhetők, 
az előre megtervezett intézkedésekkel a károk mérsékelhetők, ezért kiemelt jelentősége 
van a szomszédos országokkal való jó együttműködésnek, a különböző riasztási, tájékoztatási és infor-
mációs rendszer kialakításának és működtetésének. 

A polgári védelmi feladatokat ellátó szerveknek és szervezeteknek pontos és naprakész ter-
vekkel kell rendelkezniük a lakosság riasztására, kitelepítésére, mentésére, elhelyezésére és 
ellátására, valamint a visszatelepítési feladatok végrehajtására. 

Fel kell készülni a védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és felszerelések összeállítására, 
nyilvántartására, szükség szerinti mozgósítására, a polgári védelmi szervezetek alkalmazására 
és a mentésben résztvevők ellátási feladatainak megszervezésére. 

Gondoskodni kell a hazai, illetve a nemzetközi segítségnyújtó erők fogadásáról, alkalmazásáról 
és a segélyek elosztásáról. 

Végre kell hajtani a kárfelméréssel és a rehabilitációval kapcsolatos felmérési feladatokat, szervez-
ni és koordinálni kell azok végrehajtását. 

Nukleáris veszélyeztetettség 

Magyarországot veszélyeztető nukleáris veszélyhelyzet az alábbi esetek következtében 
alakulhat ki: 

 hazai nukleáris létesítmény balesete esetén; 

 az ország határán kívül bekövetkező atomerőmű balesete esetén; 

 nukleáris anyagok szállítása során bekövetkezett baleset esetén; 

 világűrből érkező műhold hazai nukleáris hatása esetén. 

A nukleáris baleset – elhárítás legfontosabb polgári védelmi feladatai a következők: 
A BM OKF, valamint területi és helyi szerveinek kijelölt szakállománya részt vesz a KKB 

Nukleáris baleset-elhárítási munkabizottság (vagy operatív törzs), a megyei és a helyi védelmi 
bizottságok munkacsoportjainak tevékenységében, illetve ezek irányítási, működési feltételeinek 
megteremtésében. 
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Kiemelt feladatként jelentkezik a lakosságvédelmi feladatok végrehajtása. (Például: a lakosság 
riasztása, a lakosság egyéni és kollektív védelme, a lakosság kimenekítése, elhelyezése és 
ellátása, továbbá a jódprofilaxis feladatainak végrehajtása.) 

További fontos feladat a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak sugárvédelme. Eb-
be beletartozik az anyagi javak megelőző sugárvédelme, a sugárellenőrzési feladatok vég-
rehajtása, továbbá dekontaminálás elvégzése. 

A fenti feladatokon túl a jövőben tovább kell fejleszteni a nukleáris baleset-elhárítás 
mérőhálózatát és információs rendszerét, továbbá a polgári védelem ilyen irányú feladatait 
kiemelten kell kezelni. 

Vegyi katasztrófák 

A vegyi balesetek, katasztrófák kialakulása legtöbb esetben emberi mulasztásból vagy 
hanyagságból következik be. A védekezés egyik fontos területe a megelőzés, valamint a 
hatékony és gyors beavatkozás. A polgári védelem számára fontos az alábbiak végrehajtása. 

 A lakosság gyors riasztása, tájékoztatása. 

 A helyszínen gyors felderítés végrehajtása, információ szolgáltatása a döntést hozók, 
valamint a mentést végzők számára. 

 Végrehajtani a lakosság mentését (elköltöztetés, védőeszközökkel való ellátás, kime-
nekítés, elhelyezés, ellátás). 

 Kapcsolattartás a mentésben részt vevő szervekkel, közreműködés a mentési felada-
tokban, folyamatos mérések és ellenőrzések végrehajtása. 

A jövőt illetően fel kell készülni a veszélyes üzemek létesítésével és működésével kap-
csolatos szakhatósági feladatok hatékony ellátására, valamint a határon túli balesetek által 
okozott hazai veszélyhelyzetek kezelésére. Ennek érdekében: 

Fokozni kell az együttműködést a környező országok katasztrófa-elhárítási szervezeteivel, 
be kell kapcsolódni a különböző nemzetközi szervezetek munkájába. 

Fejleszteni kell a hazai mérő és előrejelző rendszereket, megfelelő adatbázist kell kialakí-
tani a védekezés érdekében. 

Korszerű hír- és információs rendszert kell kiépíteni, melyen keresztül állandó kapcsolatban 
kell lenni a nemzetközi katasztrófa-elhárítással foglalkozó szervezetekkel és a szomszédos 
országok hasonló központjaival. 

Veszélyes anyagok közúti szállítása 

A szállítási balesetek esetén a polgári védelmi VFCS-k, a műszaki, mentő, mentesítő 
szervezetek mellett a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők, a közlekedési felügyelőségek és a 
területileg illetékes környezetvédelmi szakemberek vesznek részt. A polgári védelmet ezzel 
összefüggésben érintő feladatok hasonlóak, mint a vegyi katasztrófák esetén. Elsősorban 
közreműködői feladatok terhelik. Ellenőrzés, mérés, információszolgáltatás területén csak 
akkor terheli a szervezetet mentési és beavatkozási kötelezettség, ha a lakosságot közvet-
lenül veszély fenyegeti. Rendkívül fontos a különböző szervekkel történő együttműködés, 
valamint az ezzel kapcsolatos nemzetközi jogszabályok hazai bevezetése és betartatása. 
(Pl.: SEVESO I. és SEVESO II.) 

Rendkívüli időjárás okozta veszélyeztetettség 

Az időjárási anomáliák következtében kialakuló katasztrófahelyzetek az ország terüle-
tén bárhol előfordulhatnak, előrejelzésük nehéz, kezelésük, a károk felszámolása a helyi, 
illetve a területi védelmi bizottságok irányításával a közigazgatás feladata. A polgári véde-
lemnek elsősorban közreműködői feladatot kell ellátnia, készen kell lennie a különböző 
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mentő erők tevékenységének koordinálására, a lakosság és anyagi javainak mentésével ösz-
szefüggő feladatok végrehajtására. Alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kárfelmérés és a 
helyreállítás feladatait szervezze, irányítsa és koordinálja. 

Földrengések 

Hazánk nem tartozik a földrengések által veszélyeztetett országok közé, de a történe-
lem során már többször fordultak elő olyan rengések, melyek komolyabb károkat is okoz-
tak. Ezért tervezés szintjén számolni kell ezzel a veszéllyel is. A polgári védelem számára 
fontos annak felmérése és ismerete, hogy ilyen esetben milyen jellegű károk keletkeznek, 
mire kell tervezni. A felmérések és kutatások alapján megállapítható, hogy elsősorban mű-
szaki jellegű károk képződnek, de számolni kell más következményekkel is. (Pl.: tüzek, 
vegyi károk, közművek sérüléséből adódó ellátási gondok, közlekedési akadályok, árvizek 
a folyók gátjainak rombolódása miatt stb.) Tehát a polgári védelemnek már a tervezés so-
rán komplexen kell a kérdést kezelni. A védekezés érdekében fontos feladatnak kell tekin-
teni a lakosság megfelelő felkészítését és tájékoztatását a védekezési módokra, az önmen-
tés végrehajtására, a magatartási szabályokra, valamint az utórengések pszichikai hatásai-
nak leküzdésére. 

A katasztrófák elleni védekezés alapvető területei 

A katasztrófavédelemmel kapcsolatos szakirodalmak és jogszabályok a védekezés alap-
vető területeit eltérő módon csoportosítják. Léteznek olyan felosztások – pl. a katasztrófa-
törvény szerint – ahol a védekezésre történő felkészülést a megelőzés feladatai közé sorol-
ják. Véleményem szerint a végrehajtandó feladatok négy alapvető területre bonthatók, 
melyek a következők. 

A megelőzés során fontos feladat a lehetséges veszélyeztető tényezők számbavétele, a 
vonatkozó szakhatósági előírások (építési, telepítési, biztonsági, stb.) betartása a szükséges 
törvények és jogszabályok megalkotása, korszerűsítése, valamint a lakosság folyamatos 
tájékoztatása. 

A felkészülés időszakában elsődleges fontosságú a valamennyi veszélyhelyzetre kiterjedő 
tervezés, a lakosság felkészítése, a katasztrófa-elhárításban részt vevő szervezetek, szak-
emberek kiképzése, gyakorlatok, illetve tudományos konferenciák szervezése, az elméleti 
és a gyakorlati eljárások állandó korszerűsítése. Fontos továbbá a lakosság katasztrófa-
riasztási- és értesítési, továbbá korai előrejelző rendszerek létrehozása, működtetése, va-
lamint a védekezésben részt vevő erőforrások számbavétele, felmérése, az adattárak létre-
hozása. 

A beavatkozás (válaszreagálás) tekintetében kiemelt jelentőségű feladat a különböző szer-
vezetek és hatóságok készenlétbe helyezésére és aktivizálására vonatkozó tervek napra-
készsége, a veszélyhelyzeti műveleti központok működőképessége, az operatív csoportok 
létrehozása, a szükséges beavatkozás azonnali megkezdése, valamint a felderítés, a kutatás 
és mentés megszervezése. 

A helyreállítás során a fő feladatokat az alapvető (kommunális, infrastrukturális) ellátó 
rendszerek helyreállítása, a kitelepítettek (kimenekítettek) ideiglenes elhelyezése (visszate-
lepítése), a segélyek kiosztásában való közreműködés, továbbá a kárfelmérésben és kár-
becslésben való részvétel képezi. 
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4.2.  A Magyar Honvédség feladatrendszerének változása, lehetőségei és 
korlátai a katasztrófák, valamint a nem katonai jellegű veszélyek      
(válságok) kezelésében 

Korunkban egy ország fegyveres erőinek kialakítását és működtetését különböző külső 
és belső körülmények és feltételek befolyásolják, illetve számos elvárásnak kell megfelelni. 

Magyarország esetében külső feltételek közé sorolhatók a nemzetközi politikai és katonai 
helyzetben bekövetkezett változások, a szomszédos országok biztonsági és katonai helyze-
tének alakulása, a különböző globális, regionális kihívások és veszélyforrások, valamint a 
NATO tagsággal és az EU csatlakozással kapcsolatos feltételek, ajánlások és elvárások. 

Az országon belüli (belső) feltételek közé sorolhatók az ország politikai, társadalmi és gazdasá-
gi céljai, nemzeti érdekei és értékei, az ország gazdasági ereje és lehetősége, az ipar fejlett-
sége és technikai színvonala, valamint a társadalom és a hadsereg viszonya. 

A fentiekből látható, hogy a Magyar Honvédség átalakítását, jövőbeni feladatát, szerve-
zeti kialakítását számtalan körülmény befolyásolja, melyet a döntéseknél részben vagy tel-
jesen figyelembe kell venni, illetve hatásával számolni kell. 

A Magyar Honvédség korszerűsítésével kapcsolatos kutatásaimat 1999. december vé-
gével lezártam, és a vizsgálataim eredményei erre az időszakra vonatkoznak. 

4.2.1.  A Magyar Honvédség jövőbeni várható feladatai, a vele szembeni el-
várások és követelmények 

Az utóbbi években a fegyveres erők jövőbeni szerepe nemzetközileg átértékelődött, 
feladata folyamatos változáson megy keresztül, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a békete-
remtő, humanitárius és a béketámogató tevékenység. 

Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy felül kell vizsgálni a Magyar Honvédség jogsza-
bályokban (Alkotmány, a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, továbbá ennek vég-
rehajtására kiadott 178/1993.(XII.27.) kormányrendelet) meghatározott feladatait, aminek 
több oka van. Egyrészt alapvetően megváltoztak a nemzetközi biztonságpolitikai és védel-
mi körülmények, így ezzel összhangban hazánk biztonsági környezete. Másrészt a NATO 
tagság új védelmi és biztonsági lehetőségeket teremtett számunkra, de ezzel együtt új fel-
adatok is megjelentek. További hiányosságként merült fel, hogy a jelenlegi jogszabályok 
nem rögzítik egyértelműen a honvédség feladatait, csak általános elveket határoznak meg a 
háborús és békeidejű feladataira. 

A Magyar Köztársaság katonai védelmével kapcsolatos feladatokat - az ország NATO 
tagságának figyelembe vételével – differenciáltan, a lehetséges védelmi helyzetekkel össz-
hangban kell meghatározni. A honvédség jövőbeni feladatainak meghatározásához az or-
szággyűlés 94/1998. (XII.29.) OGY határozataiból kell kiindulni. 

Az OGY határozatban megfogalmazottak szerint Magyarország fegyveres erőinek fő 
feladata: 114 

„… Magyarország szuverenitásának és területi épségének védelme és - az Észak-atlanti 
Szerződés alapján - hozzájárulás a Szövetség kollektív védelméhez. Továbbá feladata, 
hogy hozzájáruljon más, közösen vállalt szövetségesi küldetésekhez, részt vegyen a nem-
zetközi szervezetek égisze alatt zajló nemzetközi béketámogató és humanitárius akciók-
ban, valamint súlyos ipari, civilizációs, illetve természeti katasztrófák elhárításában. 

                                                           
114

 Az Országgyűlés 94/1998. (XII.29.) OGY határozata a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájá-

nak alapelveiről szóló dokumentum 14. pontja rögzíti hazánk fegyveres erejének fő feladatait. 
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Mindezekbe irányadó a Szövetség Stratégiai Koncepciója, melynek kidolgozásában és to-
vábbfejlesztésében Magyarország tevékenyen részt vállal. …” 

Az OGY határozat vonatkozó részét figyelmesen áttanulmányozva megállapítható, 
hogy a honvédség legfontosabb feladatai négy alapterület köré csoportosíthatók: 

 Az ország fegyveres védelmével összefüggő feladatok. 

 Válságkezeléssel kapcsolatos feladatok, melyek szövetségi rendszerben, esetleg nemzetközi felkérés-
re vagy önállóan kerülnek végrehajtásra. 

 Békeműveletekben való részvétel. 

 Katasztrófavédelemben való közreműködés és humanitárius segítségnyújtás. 

A szakirodalomban a fegyveres erők feladatainak csoportosítására többféle megoldás is 
található. A legelterjedtebb a különböző időszakok szerinti csoportosítás. A Magyar Hon-
védség feladatrendszerét béke- és konfliktus helyzetek szerinti csoportosításban a 23. szá-
mú mellékleten mutatom be. 

A fenti feladatok összhangban vannak az Észak-atlanti Tanács által az 1999. április 23-
24-i washingtoni ülésen elfogadott Szövetségi stratégiai koncepciójában meghatározott célokkal. 

Napjainkban a politikusok és a katonai vezetők között vita folyik arról, hogy a Magyar 
Honvédség számára milyen célokat és alapfeladatokat kell meghatározni, azok teljesítésé-
hez milyen létszámot, valamint anyagi és technikai feltételeket kell biztosítani, továbbá 
milyen szervezeti és irányítási rendszerben működjön. 

A Magyar Honvédségnek a jövőben képessé kell válnia a következő feladatok 
végrehajtására 

 Teljes vagy korlátozott területszerző agresszió esetén, védelmi hadművelettel az ag-
resszor megállítására a NATO megsegítő, reagáló erőinek beérkezéséig. 

 Legyen képes az ország érdekeit, értékeit és a lakosság biztonságát fenyegető katonai 
jellegű válságok kezelésére, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

 Készüljön fel a természeti és a civilizációs katasztrófák következményei felszámolá-
sában való közreműködésre, kihasználva saját, speciális lehetőségeit. 

 A Szövetség rendszerében legyen képes azonnali és gyorsreagálású feladatok végrehajtá-
sára. 

 Készüljön fel az ENSZ által szervezett békeműveletek feladataiban való részvételre. 

 Békében olyan kiképzést folytasson, hogy az állomány váljon alkalmassá a fenti fel-
adatok végrehajtására. 

Magyarország NATO tagságából adódóan meg kell felelni olyan elvárásoknak és követel-
ményeknek, melyek elengedhetetlenek a szövetségi rendszerben való védelmi feladatok tel-
jesítése szempontjából. Ezek közül csak a legfontosabbakat emelem ki. 

 A Magyar Honvédség járuljon hozzá a szövetséges erők katonai potenciáljának erő-
sítéséhez, a kollektív védelmi képesség fokozásához (a washingtoni alapító szerződés 
5. cikkelye alapján). 

 El kell fogadni a Szövetségben kialakult vezetési, tanácskozási, döntési mechanizmuso-
kat. 

 A Magyar Honvédség fejlesztésénél, fenntartásánál és felkészítésénél figyelembe kell 
venni a Szövetség mindenkori hivatalos stratégiai koncepcióját. 

 A Magyar Honvédség béke- és háborús nagyságrendje, felépítése, felszerelése, harc-
készültsége illeszkedjen a tagállamokhoz és a NATO ilyen irányú elvárásaihoz. A 
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Szövetség alárendeltségébe tartozó magyar erők felszerelése és felkészültsége feleljen 
meg a NATO követelményeknek. Előtérbe került a kis létszámú, jól felszerelt, köny-
nyen mobilizálható katonai egységek fontossága, melyek hatékonyabban alkalmazha-
tók a válságok kezelése során. 

 A magyar katonai infrastruktúrát a NATO-ban elfogadott elveknek megfelelően kell 
fejleszteni és építeni, számítva azok hazánk területén történő alkalmazására. 

A NATO nem támaszt a tagországok felé olyan követelményt, mely a fegyveres erők 
nemzeti kialakítását, annak szervezetét, vezetési és irányítási rendjét meghatározná, illetve 
egységesítené. Az alapvető elvárás az, hogy a kollektív védelmi képességet erősítse, vala-
mint a többi tagország nemzeti hadseregével és a NATO rendszerekkel kompatibilis le-
gyen. 

Véleményem szerint a Magyar Honvédség jövőbeni feladatait csak akkor képes végre-
hajtani és megfelelni az elvárásoknak, ha a fegyveres erő nagysága arányban áll az ország 
gazdasági lehetőségeivel, a feladatokhoz mérten arányos létszámú és technikai 
felszereltségű katonai szervezetek jönnek létre, valamint hatékony vezetési- és irányítási 
rendszerben működnek. A hivatásos állomány erkölcsi és anyagi megbecsülésével ki kell 
alakítani a hadsereg stabil és jól képzett személyi állományát. 

4.2.2.  A Magyar Honvédség lehetőségei és korlátai a nem katonai jellegű 
veszélyek és válságok kezelésében, valamint katasztrófák elleni véde-
kezésben történő közreműködésre 

Figyelembe véve a Magyar Honvédség jövőbeni feladatait, a békében működő katonai 
szervezetek várható (lehetséges) számát, felszereltségét, valamint azt, hogy azoknak milyen 
feladatokra kell felkészülni és milyen képességekkel kell rendelkezni, könnyen belátható, 
hogy a korábbi évekhez képest a jövő honvédségének a polgári veszélyhelyzetekben vagy 
a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtásában való közreműködési lehetősé-
gei beszűkülnek. 

A rendelkezésre álló élőerő, valamint a műszaki alakulatok, így a technikai eszközök 
számának csökkenése mellett azonban új lehetőségek is nyílnak a különböző speciális esz-
közök és rendszerek, - katonai mérő- és jelzőrendszerek, híradó és informatikai rendsze-
rek, korszerű felderítő és mentesítő eszközök, úszójárművek, légi szállítás, stb. - igénybe-
vételére, melyek hatékony segítséget tudnak nyújtani a katasztrófák elleni védekezésben. A 
honvédség átalakításával, várható feladataival és képességével kapcsolatos elemzések alap-
ján a katasztrófák és más veszélyhelyzetek elhárításában való közreműködésének lehetősé-
geivel és korlátaival kapcsolatos következtetéseimet az alábbiakban foglaltam össze. 

A Magyar Honvédség katasztrófák elleni védekezésben való közreműködési le-
hetőségeit korlátozó tényezők 

 A honvédség létszámának várható további csökkenése nem teszi lehetővé, hogy a 
jövőben katasztrófák esetén nagy létszámú katonai alakulatok vegyenek részt a men-
tésben. (Az 1970-es árvíz idején naponta 5 500 katona dolgozott a gátakon.) 

 A hazai árvízvédelem gerincét biztosító műszaki katonai alakulatok nagy része meg-
szűnt, a technikai eszközök tönkrementek, és a rendszerből ki lettek vonva. 

 A jövő honvédségének állományi összetétele erősen el fog tolódni a szerződéses ka-
tonák alkalmazásának irányába. A jogszabályok viszont – védve a szerződéses kato-
nák jogait – nem teszik lehetővé, hogy az állomány más feladat végrehajtására legyen 
igénybe véve, mint amit a szerződés tartalmaz, és amelyre a katona ki lett képezve. 
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(Ez az ellentmondás azonban jogszabályi és a szerződés feltételeinek módosításával 
feloldható.) 

 A NATO feladatok és a nemzetközi kötelezettségvállalás miatt a hadsereg állomá-
nyának egy része nem vehető igénybe, mivel a határokon kívül teljesít szolgálatot, 
vagy éppen az arra történő felkészülés folyik. 

 Várhatóan megszűnnek a hadsereg békében történő ellátását és kiszolgálását végző 
szervezetek – ezeket a szolgáltatásokat a jövőben polgári gazdálkodó szervezetek 
végzik – amelyek részt vettek a veszélyeztetett lakosság ellátásában és elhelyezésében. 

 Nagymértékben le fog csökkenni a hadsereg „M” raktári készlete, és a jövőben csak 
a feladat ellátásához minimálisan szükséges eszközök, felszerelések, elhelyezési anya-
gok, élelmiszer- és gyógyszerkészletek lesznek tárolva. Ez azt jelenti, hogy a katonai 
szervezetek a veszélyeztetett lakosság ellátásához, elhelyezéséhez szükséges gyors és 
azonnali segítséget csak korlátozott mértékben tudnak biztosítani. 

 A kisebb katonai alakulatok várhatóan megszűnnek és „bázishelyőrségekbe” lesznek 
összevonva. Ennek következtében csökkenni fog azoknak a településeknek a száma, 
ahol a polgármesterek kezdeményezésére a helyi védekezés feladataiba a katonai 
szervezetek közvetlenül és gyorsan bevonhatók voltak. 

Ennek ellenére a hadsereg rendelkezik olyan lehetőségekkel, melyeket kihasználva a 
polgári szervek és szervezetek hatékony segítséget kaphatnak a katasztrófák vagy más ve-
szélyhelyzetek elleni védekezéssel összefüggő feladataik végrehajtásához. 

A Magyar Honvédség katasztrófák elleni védekezésben való közreműködésének 
lehetséges területei 

 A honvédség által nyújtott segítség egyik nagy előnye a gyors riasztás és rendelkezés-
re állás. Még akkor is, ha a bevethető erők és eszközök mennyisége (létszáma) korlá-
tozott. 115 

 Rendkívüli hóesések, árvizek és belvizek esetén felbecsülhetetlen segítséget jelente-
nek a hadsereg kétéltű úszójárművei, valamint lánctalpas és terepjáró szállító eszkö-
zei a lakosság kimenekítésében és az anyagi javak mentésében, valamint a mentéshez 
szükséges anyagoknak a kárhelyre történő szállításában. 

 Hasonlóan nagy szerepe van a védekezésben - a felderítés, a kutatás, és a mentés so-
rán - a légierő szállító helikoptereinek, hisz ezek az eszközök a polgári életben csak 
korlátozottan állnak rendelkezésre. 

 Külön ki kell emelni a hadsereg kiépített és működőképes sugárfigyelő és jelzőrend-
szerét, mely a nukleáris balesetek esetén felderítési adataival és előrejelző rendszeré-
vel értékes segítséget tud nyújtani a védekezést irányító szerveknek és munkabizott-
ságoknak. 

 A lakosságot és a környezetet veszélyeztető ipari és vegyi balesetek elleni védekezés, 
valamint a következmények felszámolásában szükség van a hadsereg vegyi szakem-
bereinek a segítségére, továbbá a korszerű felderítő és mentesítő eszközeinek igény-
bevételére. 

                                                           
115

 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 8 § c) pontja alapján a kormánynak megvan a 

jogköre ahhoz, hogy bizonyos esetekben a védekezés érdekében a tartalékos hadköteleseket behívják, illetve a 

leszerelő állományt visszatartsák. 
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 A jövőben nagyobb mértékben kell támaszkodni a Magyar Honvédség korszerű hír-
adó- és informatikai rendszerére, melynek igénybevételét különböző együttműködési 
megállapodásokban előre meg lehet tervezni. 

 Ha korlátozott mértékben is, de lehetőség van arra, hogy nagy számú sérültek ellátá-
sa esetén a polgári szervek igénybe vegyék a hadsereg tábori kórházait, illetve a spe-
ciális esetekre kiképzett katonaorvosok segítségét. 

 A lakosság azonnali ellátásával kapcsolatban – bár korlátozott mértékben – szintén 
számítani lehet a hadsereg segítségére különböző elhelyezési anyagok, élelmiszerek 
és gyógyszerek saját készletből történő átadásával, melyet a lehető legrövidebb időn 
belül vissza kell pótolni. 

 A polgári védelemmel együttműködve hatékony segítséget tud biztosítani a 
proliferációból fakadó veszélyek kezeléséhez, továbbá a nagyvárosok és sűrűn lakott 
területek lakosságának felkészítéséhez, kimenekítéséhez, egészségügyi ellátásához. 

A Magyar Honvédség komoly hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkezik a ka-
tasztrófák elleni védekezés területén, különböző tervek és együttműködési megállapodá-
sok rögzítik a közreműködéssel és segítségnyújtással kapcsolatos feladataikat és kötelezett-
ségeiket. 

A nem katonai jellegű válságok kezelésében való közreműködés 
A területtel összefüggésben a honvédség még nem rendelkezik megfelelő tapasztala-

tokkal, hisz eddig ilyen jellegű feladatokat nem kellett végrehajtania. Ezen feladatok, lehe-
tőségek, várható kötelezettségek az elkövetkezendő időszakban lesznek kimunkálva. Vé-
leményem szerint a Magyar Honvédségnek a jövőben nemcsak a katonai jellegű válságok kezelésére 
kell koncentrálni, hanem feladataiban a válságkezelés komplexebb értelmezést kell, hogy kapjon. Ilyen 
feladatok lehetnek például:  

 A menekültáradat (tömeges migráció) kezelésében való közreműködés, amely nem 
elsősorban ellátási, elhelyezési feladatokat jelenthet, hanem például a határok lezárá-
sában való közreműködést egy szélsőséges esetben.116 

 A terrorizmus (szabotázsakciók) fokozott veszélye esetén a veszélyeztetett objektu-
mok (üzemek), körzetek emelt szintű védelmében való közreműködés. 

 A szervezett bűnözés esetén félkatonai vagy felfegyverkezett csoportok elleni küzde-
lemben való közreműködés a rendvédelmi szervekkel együtt. 

 Az illegális kábítószer-kereskedelem megakadályozásában, felderítésében való köz-
reműködés. (Itt elsősorban azokra a nagy méretű közös akciókra gondolok, amelyek a 
belügyi szervekkel együtt a kábítószercsempészek és maffiák felszámolására irányul.) 

Természetesen az általam felsoroltakon kívül még több olyan terület is lehetséges, ahol 
szükség van a honvédség közreműködésére, viszont a segítségnyújtás lehetőségeit, formá-
ját és módját ki kell dolgozni. 

A honvédség katasztrófák és más veszélyhelyzetekben történő közreműködésének és segítségnyújtásá-
nak lehetőségeit a jövőben nem lehet ad-hoc jelleggel, spontán igénybe venni, mivel új feladatainak ellá-
tása és nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése prioritást élvez, és ilyen célú szabad kapa-
citással csak korlátozott mértékben fog rendelkezni. 

Ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a segítségnyújtás és együttműködés feltételeinek terve-
zésére, egyeztetésére és azoknak különböző együttműködési megállapodásokban történő rögzítésére. 

                                                           
116

 Ilyen tevékenységre a délszláv válság során került sor, ugyanakkor más országok példája - pl. Ausztria esete - 

bizonyítja, hogy teljességben nem kizárhatók ilyen megoldások sem. 
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4.3.  Hazánk NATO tagságával összefüggő, a polgári védelmet is érintő 
elvárások és kötelezettségek 

Magyarország 1999. április 12-én hivatalosan is a NATO tagja lett, így vonatkoznak rá 
mindazon elvárások és kötelezettségek, melyek a Szövetség közös védelmi stratégiájából 
adódnak. Nemzeti biztonsági stratégiánk és védelmi rendszerünk kialakítása (korszerűsíté-
se) során figyelembe kell venni azokat a célokat és irányelveket is, melyek a kollektív vé-
delmi képesség erősítéséhez (fejlesztéséhez) szükségesek. 

A Szövetség új stratégiai koncepciójának, valamint ezzel összefüggésben hazánkat érin-
tő valamennyi kötelezettség és elvárás részletes vizsgálatát mellőzve, csupán a polgári vé-
delmet is érintő területeket kívánom bemutatni. Ezek a következők: 

 A NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési rendszere, hazai megvalósításának helyzete; 

 A NATO katasztrófa-elhárítási és segítségnyújtási feladatainak alapelvei, a megvalósítás rendje; 

 A lakosság és az anyagi javak tömegpusztító fegyverek elleni védelmével kapcsolatos NATO 
irányelvek; 

 A hazai Fogadó Nemzeti Támogatás rendszerének kialakításával összefüggő polgári védelmi kér-
dések. 

4.3.1.  A NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés rendszere, hazai megvaló-
sításának helyzete, az ezzel kapcsolatos védelmi feladatok 

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés rendszerét 117 a NATO hívta létre és építette ki intéz-
ményi hátterét. Erre azért volt szükség, mert a NATO stratégiai koncepciója nagy fontos-
ságot tulajdonít a katonai készenlétnek és a polgári erőforrások felhasználásának, amit 
1999. április 23-24-én a Washingtoni Csúcsértekezlet is megerősített. A NATO Polgári Veszély-
helyzeti Tervezéssel kapcsolatos vizsgálataimat 2000. májusi állapotra vonatkozóan végez-
tem el, de figyelembe vettem a 2001-2002. évi Miniszteri Irányelvek tervezetének előírásait 
is. 

A hatékony védelem érdekében a tagállamok polgári erőforrásait időben és gyorsan kell 
mozgósítani, hogy képesek legyenek egyidejűleg kielégíteni a polgári lakosság létfenntartá-
sához szükséges igényeket, illetve biztosítani a szövetséges fegyveres erők gyors mozgósí-
tásához, alkalmazásához, megerősítéséhez és utánpótlásához szükséges támogatást. 

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés (CEP) céljának vizsgálatánál abból kell kiin-
dulni, hogy a nemzeti és közös védelmi képességet olyan szinten kell fenntartani, hogy egy eset-
leges válság, konfliktus vagy katasztrófa esetén az egyes tagállamokat közvetlenül érintő 
negatív körülmények és hatások lehetőleg minimálisra csökkenjenek. Vagyis: képessé kell 
tenni a védelem megvalósításában részt vevő szerveket és szervezeteket békeidőszakról a háborúra történő 
zökkenőmentes átállásra, meg kell teremteni az állami vezetés folyamatos működésének feltételeit, meg 
kell szervezni a gazdaság működőképességét, a lakosság életének és anyagi javainak védelmét minősített 
helyzetben és katasztrófák hatásaival szemben. Továbbá fel kell készíteni a lakosságot és a védelem meg-
szervezésében (megvalósításában) részt vevő személyeket, szerveket és szervezeteket védelmi feladataik 
végrehajtására. 

                                                           
117

 Civil Emergency Planning (CEP) kifejezés magyarra fordítására több változat is létezik. Pl.: „Polgári Szük-

séghelyzet Tervezés”, „Védelem Polgári Tervezése”, „Polgári Védelmi Tervezés”. Bár mindegyik fogalom 

megközelíti a kifejezés (fogalom) valódi tartalmát, de egyik sem pontos. Véleményem szerint a CEP jelenté-

sét legjobban megközelítő fordítás a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés, mely kellően kifejezi a feladatok pol-

gári jellegét és kiemeli, hogy minden veszélyhelyzetre – még békében is – egyaránt vonatkozik. Ezt az elne-

vezést erősíti meg a Kormány is a 2337/1999. (XII.20.) határozata, melyben szabályozta ezen feladatok koor-

dinációjával kapcsolatos hatás- és jogköröket. 
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A NATO CEP tevékenysége négy alapterületre koncentrálódik. Ezek a következők: 

 A lakosság védelmének biztosítása. 

 A kormányzás folyamatosságának biztosítása. 

 A gazdaság működőképességének fenntartása. 

 A polgári-katonai együttműködés fejlesztése. 

A nemzeti és a NATO polgári veszélyhelyzeti tervezéssel szembeni elvárások és 
követelmények az alábbiak 118 

 Tanáccsal kell szolgálni a Szövetség részére minden, a polgári felkészültséggel kap-
csolatos ügyben és kérdésben. 

 Támogatni kell a NATO teljes körű válság-megelőzési és válságkezelési előkészülete-
it, feladatait. 

 Támogatni kell a hadsereget, és együtt kell működni vele békében, háborúban és vál-
ság esetén. 

 Háború és válság esetén biztosítani kell a kormányzás folyamatosságát. 

 Válság és háború esetén védelmezni kell a lakosság életét és anyagi javait. 

A tervezési feladatok végrehajtására kétévenként Miniszteri Irányelveket adnak ki, amely 
meghatározza a területek prioritását, továbbá ajánlásokat tesz a legfontosabb feladatokra. 
A tagországok, a nemzeti szintű feladatterveik elkészítésénél ezen ajánlásokat figyelembe 
veszik, erre építkeznek. A 2001-2002. évi Miniszteri Irányelvek tervezet a CEP tevékenységének 
prioritási területeit az alábbiakban határozta meg:119 

 Az 5. cikkely szerint a Szövetség katonai műveleteinek polgári támogatása. 

 Az 5. cikkelybe nem tartozó válságreagálási műveletek támogatása. 

 A nemzeti hatóságok támogatása polgári veszélyhelyzetekben. 

 A nemzeti hatóságok támogatása a polgári lakosság tömegpusztító fegyverek hatásai elleni véde-
lemben. 

 Együttműködés a partnerekkel (PfP országokkal). 

Fontos kiemelni - különösen a délszláv és a koszovói válság kapcsán – a NATO azon 
elvárását, hogy legyen képes minden tagország polgári szektora békében és háborúban 
bármely típusú válság, illetve veszélyhelyzeti szituáció kezelésére. Ugyanakkor NATO-
szinten a CEP-nek alkalmasnak kell lennie olyan kihívások kezelésére is, amelyek kezelése 
(tervezési, válaszreagálási intézkedések) meghaladják az egyes tagországok teljesítő-
képességét. Mint például: a tömegpusztító fegyverek elterjedése és ezáltal a lakosság sebezhetőségének 
növekedése, a határokon átterjedő természeti és civilizációs (ipari) balesetek, katasztrófák, illetve 
azok következményei, ellenőrizhetetlen és nagyméretű lakossági mozgások, menekültek vagy 
hontalanok bevándorlása, továbbá a tagállamok gazdaságának és távközlési létesítményeinek, 
szállítási útvonalainak, létfontosságú erőforrásainak rombolódása, védelmének és 
biztonságának szétzüllesztése. 

                                                           
118

 A 2001-2002. évi, a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezésre vonatkozó „Miniszteri Irányelvek” tervezetben – 

AC/98-WP/402. sz. dokumentum – meghatározott célokkal az általam felsoroltak azonosak, illetve összhangban 

vannak. 
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 Az AC/98-WP/402. sz. a „CEP”-re vonatkozó „Miniszteri Irányelvek” tervezet 5. pontja szerint. 
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A NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés rendszerének szervezeti elemei és in-
tézményrendszere 

A NATO 1955-től stratégiai követelményeinek megfelelően folyamatosan fejlődött és 
jelenlegi kialakítása a 24., 25. számú mellékleten látható. A Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Ter-
vezési Bizottság (SCEPC) közvetlenül az Észak-Atlanti Tanács döntései alapján működik, és 
havonta az úgynevezett állandó ülésszakban tárgyalja az aktuális kérdéseket és feladatokat. 
Elnöke az SILCEP szakterület élén álló NATO Főtitkár Helyettes, tagjai a NATO központban 
lévő nemzeti delegációkból kijelölt képviselők. 

Az Igazgatóság (CEPD) a Felsőszintű Veszélyhelyzet Tervezési Bizottság (SCEPC) 
munkáját hivatott támogatni és mint állandóan működő hivatal végzi a döntésekhez szük-
séges tervező, szervező, előkészítő és kidolgozói munkát. A Felsőszintű Veszélyhelyzet 
Tervezési Bizottság (SCEPC) vezeti a kilenc Tervezési Tanácsok és Bizottságok tevékenységét. 
Kapcsolatrendszerüket a 25. számú melléklet jól szemlélteti. A bizottságok közül ki kell 
emelni a Polgári Védelmi Bizottságot, mivel a CEP általános céljainak keretén belül ez a 
bizottság hajtja végre a lakosság megóvására és a katasztrófa következményeinek enyhíté-
sére vonatkozó nemzetközi egyeztetést. E funkciójában a bizottság az összes NATO és 
partnerország katasztrófa előtti tervezésének, valamint a katasztrófa utáni elemzésének 
központja. 

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés és a feladatok végrehajtásának felülvizsgálata egy négy-
éves ciklushoz kötődik és egy rendszert alkot. A négyéves időtartamú ciklus összetevői: 

 Miniszteri irányelvek kiadása kétévenként. 

 Munkaprogramok, melyeket a Tervezési Tanácsok és Bizottságok részére kétévenként 
adnak ki. 

 Végrehajtási jelentések, melyeket a Tervezési Tanácsok és Bizottságok kétévenként ké-
szítenek el. 

 Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Kérdőív (CEPQ) kitöltése a négyéves ciklus befejező 
évében. 

 Polgári Veszélyhelyzet felkészültségi állapotra vonatkozó jelentés elkészítése a négyéves ciklus 
befejező évében. 

A rendszer működése szempontjából a Miniszteri Irányelveknek kiemelt jelentősége van, 
mivel ez biztosítja: 

 A Szövetség polgári veszélyhelyzeti tervezési céljainak kitűzését. 

 A tervek és programok kifejlesztését, melyek e célok eléréséhez szükségesek. 

 A megtett előrehaladás rendszeres felülvizsgálatát. 

 Iránymutatást ad a nemzetek számára, hogyan koordinálhatók a polgári védelmi felkészültségi in-
tézkedéseik annak érdekében, hogy azok a legjobban szolgálják a Szövetség érdekeit. 

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés célját és feladatrendszerét tanulmányozva megállapítha-
tó, hogy az magába foglalja a válságkezelés és a katasztrófa-elhárítás polgári biztosításával kap-
csolatos feladatokon túl az ország fegyveres védelmével összefüggő felkészítés és a gazdaság-
mozgósítás alapvető feladatait is.  

Tehát mindazon feladatokat, melyeket az adott ország teljes, átfogó védelmével össze-
függésben a „polgári szféra” által kell megvalósítani és végrehajtani. Ennek viszont a polgári 
védelmi feladatrendszer fontos területe és az azt megvalósító szervek és szervezetek nélkülözhetetlen elemei. 
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A polgári védelem időszerű feladatai a NATO CEP ajánlásainak és irányelvei-
nek hazai megvalósításában 

A NATO nem határoz meg a tagországok felé olyan követelményeket, melyek a nemzeti 
polgári veszélyhelyzeti tervezés rendszerének kialakítására vonatkoznak, de elvárja, hogy azok 
illeszkedjenek a NATO CEP szervezeti kialakításához, tudják teljesíteni és feleljenek meg a 
szakmai elvárásoknak és a kapcsolattartás zökkenőmentes legyen. Ezzel összefüggésben a 
hazai polgári védelem feladatai alapvetően két terület köré csoportosíthatók: 

 a lakosság életének és anyagi javainak védelmével összefüggő feladatok; 

 a tervezési és jelentési kötelezettséggel kapcsolatos feladatok; 

A NATO CEP rendszerén belül a lakosság életének és anyagi javainak védelmével összefüggő 
feladatokat a Polgári Védelmi Bizottság (CPC) szervezi és koordinálja. Itt a NATO-nak két 
területen vannak elvárásai a tagországokkal szemben. Az egyik a lakosság katasztrófák elleni 
védelme, a másik a tömegpusztító fegyverek általi veszélyeztetettség csökkentésének területe. (Ezek vizs-
gálatára a későbbiekben visszatérek.) A lakosság egyéb veszélyekkel szembeni védelmének 
nemzeti szintű megvalósítását a NATO nem befolyásolja, nincsenek elvárásai.  

A tervezési és jelentési kötelezettséggel kapcsolatos feladatok elsősorban a Miniszteri Irányelvek-
hez, a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Kérdőívekhez (CEPQ), valamint a szakterületre 
vonatkozó felkészülés állapotával összefüggő jelentésekhez kapcsolódnak. 

A polgári védelmi feladatok irányításáért felelős országos szintű szerv – jelenleg a BM 
OKF – feladata a fenti dokumentumok polgári védelmi vonatkozású feldolgozása, a fel-
adatok polgári védelemre vonatkozó lebontása, majd az azt keretbe foglaló hazai polgári 
védelmi célkitűzések és irányelvek kidolgozása. Első ízben erre 1997-ben került sor, amit a 
BM PVOP hajtott végre a PfP keretében. A jövőben igazodni kell a NATO gördülő tervezési 
követelményeihez. A hazai védelmi tervezés NATO követelmények szerinti kialakítása most 
van folyamatban. A polgári védelem a fenti tervezéssel kapcsolatos feladatait a hazai ter-
vezési követelmények szerint és annak keretében kell, hogy végrehajtsa. 

Magyarország nemzeti Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés rendszerének vizsgála-
ta 

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés hazai rendszerének kialakításával és működésével kapcsolatos 
polgári védelmi feladatok egy része jogilag szabályozott, másrészt a különböző szervekkel való 
gyakorlati együttműködés keretében valósulnak meg. 

A nemzeti sajátosságunknak megfelelő Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés hazai rendsze-
re alapjaiban létezik, működik, de ez nem egy önálló egységes szervezeti rendszer, hanem 
a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek jogszabályokban meghatározott védelmi 
feladatain és tevékenységi rendszerén keresztül valósul meg. A NATO elvek szerinti kiala-
kítása a CEP intézményeivel való kapcsolattartás, valamint a végrehajtásban részt vevő 
minisztériumok és országos hatáskörű szervek ilyen irányú tevékenységének koordinációja 
most van rendezés alatt. 

A Kormány a 2337/1999. (XII.20.) határozata szerintem helyesen rendelkezik az irá-
nyítás rendjéről, a felelősségi jogkörökről, a Belügyminisztérium koordinációs és kapcso-
lattartás feladatairól, de nem foglalkozik a feltételrendszerek biztosításával, továbbá a 
rendszer működési mechanizmusának kialakításával. A feladatok súlya és tartalma, vala-
mint a gyakran előforduló hatásköri és illetékességi (kompetencia) viták megkövetelik, 
hogy ez a terület hosszútávon a minisztériumok fölötti szintre kerüljön. 



 85 

A CEP hazai helyzetének vizsgálata során szükségesnek tartom az alábbi rendezésre 
váró problémákat felvetni: 

 A törvények és jogszabályok CEP-el kapcsolatos harmonizációjának áttekintése, a 
szükséges korrekciók végrehajtása. 

 A nemzeti polgári veszélyhelyzeti, válságkezelési rendszerek és eljárások felülvizsgá-
lata, szükséges korszerűsítések, módosítások végrehajtása, azt hozzá kell igazítani a 
NATO felülvizsgálati tervezési ciklusaihoz. 

 Meg kell teremteni a polgári-katonai együttműködés intézményesített nemzeti szintű 
koordinációját, és azt folyamatosan fejleszteni kell. 

 A nemzeti katasztrófakészültség helyzetének felmérése, a veszélyhelyzetek, válságok 
kezelésére hivatott infrastruktúrák elemzése, értékelése a fejlesztési irányok kijelölése. 

 A hivatkozott kormányrendeletben meghatározott határidők és végrehajtandó fel-
adatok összehangolása, bizonyos alapkészenlétek megfelelő határidőre történő eléré-
se érdekében. Különösen fontos ez a szakemberek felkészítése és a nemzetközi se-
gítségnyújtásra tervezett erők és eszközök kijelölése szempontjából. 

 Az érintett minisztériumokban és hivatalokban hiányosan van megoldva – kivéve a 
BM OKF-t – a megfelelő szakértők kiképzése, felkészítése, valamint a CEP feladata-
ival összefüggésben az érintett szervek kötelezettségei csak részben vannak tisztázva. 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a Védelmi Igazgatás korszerűsítése még nem 
fejeződött be, és a fenti feladatok végrehajtásához szükséges alapvető kérdések tisztázása 
hosszabb időt vesz igénybe. A szükséges szakemberek kiválasztása viszont sürgős feladat, 
melynek alapja a szakmai felkészültség és az emberi alkalmasság kell, hogy legyen. Magyaror-
szágnak olyan jól felkészült személyeket kell erre a területre delegálnia, akik képesek lesz-
nek a szövetségi munkarendben alkotó, eredményes közös munkavégzésre és érdekeink 
képviseletére. 

A fentiekből látható, hogy vannak feladatok, melyek közvetlenül kapcsolódnak a polgá-
ri védelemhez (pl.: a NATO megfelelő szerveivel a szakmai kapcsolattartási pontok kiépí-
tése, a területen dolgozó állomány kiképzése és felkészítése, a különböző tervek és jelenté-
sek polgári védelemre vonatkozó részének kidolgozása stb.), más feladatok viszont csak 
közvetve érintik a szervezetet. Ilyen például a CEP-el kapcsolatos törvények és jogsza-
bályok harmonizációjának áttekintése, a katonai-polgári együttműködés kérdése, stb. 

4.3.2.  A NATO katasztrófa - elhárítási és segítségnyújtási feladatainak 
alapelvei, a megvalósítás rendje, hazánk polgári védelmével szembeni 
elvárások 

A NATO – bár elsősorban katonai és nem humanitárius szervezet – mindig nagy hang-
súlyt fektetett a lakosság életének és anyagi javainak védelmére. Már 1951-ben felállította a 
Polgári Védelmi Bizottságot, melynek feladata volt a lakosság védelme érdekében történő 
erőkifejtések koordinálása. 1953-ban pedig kidolgozták a NATO katasztrófa-elhárításban 
történő együttműködésének eljárási szabályait abból a célból, hogy lehetővé tegyék annak 
gyors eldöntését, hogy milyen tevékenység végrehajtására van szükség (vagy lehetőség) 
katasztrófa bekövetkezése esetén az érintett NATO tagállamban. 

A NATO katasztrófa-elhárítási rendszerének fejlődésében kiemelt helyet foglal el két 
dolog. Az egyik, az ENSZ Humanitárius Ügyek Hivatalának koordinálásával részt vett az 
„Irányelvek a katonai és polgári védelmi erők katasztrófa-elhárítás és segítségnyújtás alkalmazására” 
című dokumentum kidolgozásában, melyet 1994-ben Oslóban a nemzetközi szervezetek 
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elfogadtak. A másik, a NATO és a partnerországok közösen kidolgozták katasztrófák esetére a 
„kölcsönös segítségnyújtás” legfontosabb alapelveit, és az Euro-Atlanti Partnerségi Tanács (EAPC) 
döntött az Euro-Atlanti Katasztrófa Válaszreagálási Koordinációs Központ (EADRCC), valamint 
az Euro-Atlanti Katasztrófa Válaszreagálási Egység (EADRU) létrehozásáról, melyeket 1998. 
június 4-én Brüsszelben létrehoztak és rendszerbe állítottak. 120 

Az EADRCC már bizonyította fontosságát a koszovói válság kapcsán, ahol a menekül-
tekkel kapcsolatos feladatok kezelésében és végrehajtásában részt vett. Jelenleg befejezés 
előtt áll a koordinációs központ (EADRCC) személyi állományának teljes feltöltése és a 
működési feltételek végleges kiépítése.121 A Válaszreagálási Egység (EADRU) erőinek és 
eszközeinek kialakítása – mely a nemzeti felajánlásokból tevődik össze – még nem fejező-
dött be. Hazánkban ezen erők és eszközök kijelölését és felkészítését az érintett miniszté-
riumok végzik a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
koordinálásával.122 

A NATO 2001-2002. évi Miniszteri Irányelvek tervezet meghatározza a fenti szervezetek-
kel szembeni elvárásokat és követelményeket is,123 valamint a segítségnyújtás alapelveit. 

A NATO katasztrófa-elhárítási és segítségnyújtási alapelvei a következők 

 Az egyes nemzetek (tagországok) kormányainak kell dönteni arról, hogy válaszolja-
nak vagy ne válaszoljanak a segítségnyújtási kérésre. 

 A NATO-nak nem áll szándékában, hogy egy humanitárius szerepet alakítson ki 
magának, és nem akarja magát mint egy független irányítót beiktatni a nemzetközi 
segélyszervezetek közé. 

 A „Szövetség” nem akarja megduplázni vagy keresztezni más olyan nemzetközi 
szervezetek munkáját, amelyek specifikusan a nemzetközi katasztrófa-segítség-
nyújtással foglalkoznak. 

 A felajánlott (igénybe vett) polgári eszközök (vagyontárgyak) minden időben nemze-
ti ellenőrzés alatt maradnak. 

 A NATO elismeri az ENSZ, különösen a Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodá-
ja (UN-OCHA) vezető szerepét a nemzetközi segítségnyújtásban. 

A fenti alapelvek figyelembevételével látható, hogy a NATO szerepe a katasztrófa-
elhárításban és segítségnyújtásban három irányú: 

 Ahol szükség van rá, ott cselekszik, közvetít az információ szétosztásában, és részt 
vesz a NATO tagországok, partnerországok és a megfelelő nemzetközi szervezetek 
együttműködésében. 

 Magára vállal minden segítségnyújtást, koordináló szerepet, amint az meghatározha-
tóvá válik. 

 A katasztrófa-elhárításhoz közvetlen segítséget nyújt, ahol megfelelő NATO forrá-
sok állnak rendelkezésre, és azok felhasználási lehetősége nincs korlátozva. 

A NATO részvételét a fenti feladatokban nem lehet úgy értelmezni, mint egy kötelezett-
séget arra nézve, hogy azonnal intézkedik 124 a Szövetség rendelkezésében lévő katonai vagy 
                                                           
120

 Az Euro-Atlanti Katasztrófa Válaszreagálási Koordinációs Központ (EADRCC) és Egység (EADRU) létre-

hozásáról az Euro-Atlanti Partnerségi tanács EAPC(C)D (98)10.sz. határozata rendelkezik. 
121

 Az Euro-Atlanti Válaszreagálási és Koordinációs Központ munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság állományából egy fő szakember delegálásával a Magyar Köztársaság is részt vesz. 
122

 A Kormány 2337/1999. (XII.20.) korm. határozatának 5. pontja alapján. 
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 Az „EADRCC”-vel és az „EADRU”-val szembeni elvárásokat és követelményeket a Felsőszintű Polgári 

Veszélyhelyzeti Tervezésre vonatkozó AC/98-WP/402.sz. 2001-2002. évi Miniszteri Irányelvek tervezet 12.; 

13. pontja tartalmazza. 
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polgári forrásainak felhasználásáról. Természetesen ez nem is várható el, hisz alaprendel-
tetését tekintve védelmi jellegű, katonai szervezet, annak ellenére, hogy részt vesz saját 
erejével és eszközeivel (felkérésre) humanitárius feladatok végrehajtásában. 

A NATO katasztrófa-elhárítási és segítségnyújtási feladatait a békeidejű szervezeti ele-
meivel és intézményeivel hajtja végre, így ezek közül néhány kettős funkciót (feladatot) lát 
el. Elsősorban itt azokra kell gondolni, amelyek olyan területekkel foglalkoznak, melyek 
kapcsolódnak a katasztrófa-elhárításhoz és a segítségnyújtáshoz. Ilyen területek lehetnek: 

 A NATO központi riasztási és készenléti rendszere, mely elsősorban a riasztási, tájékozta-
tási, készenlétbe helyezési és az adatszolgáltatási feladatokat látja el. 

 A NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés intézményi rendszere, amelyen belül elsősorban a 
Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Igazgatóságot (CEPQ) és a Polgári Védelmi Bizottságot 
(CPC) kell kiemelni. Ez a két szervezet az, amely elsősorban felelős a NATO ka-
tasztrófa-elhárítási feladatainak koordinálásáért, a szükséges védelmi tervek meglété-
ért és naprakészségéért. Tevékenyen részt vesznek a végrehajtás folyamatában is. 
Munkájukat a Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottság (SCEPC) követelményei 
szerint és felügyelete mellett végzik. 

 Az Euro-Atlanti Katasztrófa Válaszreagálási Koordinációs Központ és Egység, melyek a 
NATO és a partnerországok – a Partnerség a Békéért (PfP) rendszerében részt vevő 
országok – katasztrófák esetén történő együttműködését és kölcsönös segítségnyúj-
tását hivatott biztosítani. 

Magyarországon a katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási rendjének kialakítása 
most van folyamatban. A NATO katasztrófa-elhárítással és segítségnyújtással kapcsolatos 
irányelveivel és ajánlásaival összhangban hazánkban is végre kell hajtani - a nemzeti sajá-
tosságoknak megfelelően - a szükséges nemzetközi kapcsolattartás, a tervezés és a gyors 
beavatkozás (válasz reagálás) érdekében az alábbi feladatokat: 

 Ki kell alakítani a polgári válságkezelés irányítása, a lakosság riasztása és értesítése 
érdekében a Katasztrófa Válaszreagálási Központot, mely kapcsolatot tart a NATO 
Euro-Atlanti Katasztrófa Válaszreagálási Koordinációs Központjával és Egységével. 
(A központ kialakítása megkezdődött, a munkálatok befejezésének időpontja általam 
nem ismert.) 

 Ki kell jelölni és fel kell készíteni azokat a hazai mentő szervezeteket, amelyeket fel-
ajánlanak a NATO Euro-Atlanti Válaszreagálási Egységnek. 

 Állandó kapcsolatot kell fenntartani a szomszédos országok és a nemzetközi szerve-
zetek katasztrófavédelmi központjaival, valamint továbbra is részt kell venni a PfP 
országok ilyen jellegű munkáiban, feladataiban. 

 Fokozott hangsúlyt kell fektetni a környező országokkal való együttműködés kereté-
ben a mérő- és ellenőrző rendszerek lehetséges összehangolására, a folyamatos adat-
szolgáltatásra, az előrejelző és tájékoztató rendszerek fejlesztésére. 

 Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a nemzetközi gyakorlatban elfogadottá vált 
katasztrófavédelmi tervezési és szervezési modelleket, védelmi elveket és azokat cél-
szerű a hazai viszonyokra adaptálni. 

A fenti feladatok végrehajtása elsősorban a hazai „hivatásos katasztrófavédelmi” szer-
vezet szakmai irányításával történik, de a különböző tárcákat érintő kérdések megvalósítá-
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 A „Szövetség” katasztrófák esetén – nem a NATO tagországok részére –  nyújtandó katonai segítség alapel-
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sáért a tárcák vezetői a felelősek. A felsorolt feladatok végrehajtása során kiemelt jelentő-
sége van a nemzetközi elvárásoknak és az EU csatlakozás követelményeinek, hiszen ezek 
nem egyszeri alkalommal merülnek fel, hanem folyamatos odafigyelést és végrehajtást igé-
nyelnek. 

4.3.3.  A lakosság és az anyagi javak tömegpusztító fegyverek elleni védel-
mével kapcsolatos NATO irányelvek, a polgári védelem ezzel össze-
függő feladatai 

A NATO elemzései és felmérései alapján a lakosság tömegpusztító fegyverek elleni vé-
delmének szükségessége nem szűnt meg, sőt a terrorizmus elterjedésével fokozódott. Az 
Észak-Atlanti Tanács felkérte a Proliferációs Felsőszintű Védelmi Csoportot (DGP), hogy 
a Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottság (SCEPC) bevonásával vizsgálja 
meg a tömegpusztító fegyverek (WMD), valamint azok célba juttatásával kapcsolatos hor-
dozó eszközök elterjedésének helyzetét, és mérje fel ezzel összefüggésben a polgári lakos-
ság sebezhetőségét, tegyen javaslatot a védekezés lehetséges megoldásaira. A SCEPC 
megoldásra vonatkozó javaslata három irányra terjed ki. Ezek a következők:125 

 Fel kell kérni az illetékes Tervező Testületeket és Bizottságokat (PB & CS), hogy a 
hadsereggel koordinálva azonosítsák azokat az intézkedéseket, amelyeket különböző 
prioritási szinteken foganatosítani kell a lakosság sebezhetőségének csökkentése ér-
dekében. 

 A SCEPC-nek a NATO katonai hatóságaival együttműködve meg kell vizsgálni a 
Szövetségen belül a védekezés polgári-katonai együttműködésének lehetséges terüle-
teit. 

 Fel kell kérni a nemzeteket, hogy vegyenek részt az ilyen jellegű incidensek kezelésé-
ben, saját erőforrásaik felülvizsgálatával, a védekezésre vonatkozó elképzeléseiknek, 
javaslataiknak a NATO tagokkal történő megosztásával, járuljanak hozzá a tömeg-
pusztító fegyverek általi veszélyek csökkentéséhez. 

A Miniszteri Irányelvek tervezet – a veszély aktualitására való tekintettel – kiemeli a terület 
prioritását és javasolja a tagországok számára, hogy a nemzeti védelmi rendszerük és védelmi 
terveik elkészítésekor számoljanak ezzel a veszéllyel és vegyenek részt a Szövetség ilyen irá-
nyú közös védelmének kialakításában. 

Hazánkban a polgári védelemnek ezen feladat végrehajtása érdekében: 

 A fegyveres erőkkel együttműködve ki kell dolgozni azokat az intézkedéseket, me-
lyeket különböző helyzetekben be kell vezetni a lakosság védelme érdekében. 

 A Magyar Honvédség vegyivédelmi szolgálatával közösen ki kell dolgozni a lakosság 
megelőző RBV védelmének korszerű módszereit, valamint meg kell határozni a vé-
dekezés során az együttműködés területeit. 

 Létre kell hozni a veszélyhelyzetek felderítéséhez szükséges információs és mérési 
rendszereket, valamint korszerű mentesítő eszközöket kell rendszerbe állítani. 

 Nagyobb figyelmet kell fordítani a lakosság tájékoztatására és felkészítésére. 

Napjainkban Magyarországon a polgári védelmi feladatok közül a lakosság tömegpusz-
tító fegyverek elleni védelme nem tartozik a kiemelt és fontos feladatok közé, az ezzel 
kapcsolatos tervezési, szervezési, kiképzési és felkészítési tevékenység majdnem teljes egé-
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 Az általam leírt irányok összhangban vannak az AC/98-WP/402. számú 2001-2002. évi Felsőszintű Polgári 

Veszélyhelyzeti Tervezésre vonatkozó Miniszteri Irányelvek tervezetében meghatározottakkal. 
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szében leállt. Természetesen a NATO elvárásainak megfelelően a jövőben ezen területtel 
ismét foglalkozni kell. A korábbi védekezési elvek és módszerek átdolgozásra szorulnak, 
esetleg újak kimunkálása szükséges, hiszen a lakosság védelmét nem egy totális, tömeg-
pusztító fegyverekkel vívott harcra kell megtervezni és megszervezni. 

4.3.4.  A polgári védelem közreműködésével kapcsolatos kérdések a hazai 
Fogadó Nemzeti Támogatás rendszerének kialakításában 

A NATO tagságunkkal összefüggésben új feladatként jelentkeznek a polgári védelem 
számára a Fogadó Nemzeti Támogatás 126 hazai rendszerének kialakításával kapcsolatos kérdések. A 
Fogadó Nemzeti Támogató rendszer alapvető rendeltetése, hogy a Szövetséges erők hazánk 
területén történő állomásoztatása vagy alkalmazása esetén megfelelő elhelyezési és műkö-
dési feltételeket biztosítson feladataik végrehajtásához. A rendszer még nem működik, 
tervezése és kialakítása most van folyamatban, amely szorosan kapcsolódik a Magyar 
Honvédség átalakításához, vagy más szóval a haderőreformhoz.  

A polgári védelem szempontjából fontos kérdésként merülnek fel a következők: 

 Szükséges a szövetséges erőket befogadó helyszín (terület) ismerete, az elhelyezési 
lehetőségek, infrastruktúra, energiaigények, közlekedési és forgalmi kérdések felmé-
rése, melynek alapján az adott terület lakossági ellátását felül kell vizsgálni (meg kell 
tervezni). 

 Elemzéseket kell végezni, hogy a befogadó helyszínen a lakosság és környezetének 
biztonságára milyen hatást gyakorol a szövetséges erők jelenléte, nőni vagy csökken-
ni fog a lakosság veszélyeztetettsége. Ezen információk és adatok ismeretében felül 
kell vizsgálni a terület lakosságának védelmére vonatkozó polgári védelmi terveket és 
szükség esetén azokat módosítani kell. Ha a területre hazánkban nem készültek ilyen 
tervek, akkor az új helyzetnek megfelelően dönteni kell azok kidolgozásáról. 

 A befogadó területre vonatkozóan a Magyar honvédséggel és az érintett országos 
hatáskörű szervekkel közösen ki kell dolgozni azokat a lakosság védelmével össze-
függő új elvárásokat és követelményeket, melyeket a hazai Fogadó Nemzeti Támogatás 
rendszerének kialakítása és működtetése érdekében a szervezetnek meg kell valósítani, 
illetve végre kell hajtani. 

Természetesen a jelenlegi hatályos jogszabályokban a polgári védelmi feladatok között 
nem szerepel (nem is szerepelhet) a rendszer hazai kialakításában, működtetésében való 
közreműködés, hiszen ennek szükségessége csak most, a NATO tagsággal összefüggésben 
merült fel. Mivel ez a lakosság védelmével, életkörülményeivel és biztonságával összefüg-
gő kérdéseket is érint, így bizonyos mértékig - hacsak közvetve is -, de kapcsolódik a pol-
gári védelmi feladatokhoz. 

Következtetések 

Napjainkban a biztonságot átfogóan, komplexen kell értelmezni, mely a hagyományos po-
litikai és katonai tényezőkön túl magába foglalja a biztonság egyéb - gazdasági (pénzügyi), 
emberi jogi, kisebbségi, információs és technikai, környezeti, valamint a nemzetközi jogi - 
dimenzióit is.127 Vagyis a korszerű biztonság átfogó jellegű, oszthatatlan és messze túlmutat a katonai 
erőn.  
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 A Fogadó Nemzeti Támogatás angol megnevezése és rövidítése: Host Nation Support (HNS). 
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 A felsorolt dimenziók a biztonság alapvető területeivel szorosan összefüggenek – esetleg azoknak részei – de 

nem azonosak velük. 
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A biztonsági elemzések alapján kijelenthető, hogy az ezredfordulót követő évtizedekben 
Magyarország ellen az ország szuverenitását veszélyeztető háborúra nagy valószínűséggel nem kerül sor. A 
reálisan számításba vehető veszélyek elsősorban nem katonai jellegűek lesznek, hanem a globális (transzna-
cionális) és a regionális kihívásokkal, kockázatokkal kell számolni. 

Nincs kizárva, hogy valamely, hazánkkal szomszédos országban kialakult feszültség vagy 
polgárháborús helyzet következtében nagyszámú menekült, s velük együtt fegyveres csapatok 
érkeznek az ország területére, melyekkel egy időben határsértések, átlövések és légtér sértések 
történhetnek. Ezek lényegében az alacsony intenzitású konfliktusok kategóriájába sorolhatók.  

Hazánk katasztrófaveszélyeztetettségével kapcsolatban megállapítható, hogy Magyarország a közepesen 
veszélyeztetett országok közé tartozik. A kedvező és kedvezőtlen tényezők, valamint a veszélyek 
(veszélyforrások) azonos mértékben vannak jelen. Geostratégiai helyzetét tekintve azonban a 
veszélyhelyzetek egyedi vonásai dominálnak, ezért a védekezés külföldi tapasztalatait nem 
szabad kritikátlanul átvenni, azokat a bevezetés előtt a hazai viszonyokra adoptálni kell. A 
védekezés szempontjából előtérbe kerül a nemzetközi együttműködés fontossága, a szomszé-
dos országok védelmi szervezeteivel való szoros kapcsolattartás elsődlegessége, valamint a 
korszerű hír- és informatikai rendszer kiépítésének és a szükséges adatbankok kialakításának 
szükségessége. 

Magyarország haderőreformját az ország általános modernizációjának keretében, ahhoz igazodva, ki-
egyensúlyozottan, ugyanakkor a szükséges radikális megoldásokkal kell és lehet végrehajtani. A 
Magyar Honvédség átalakítása, valamint az ország védelmi rendszerének korszerűsítése nem választható szét, 
a kettő egymással szorosan összefügg. Legalább annyira fontos a védelmi igazgatás, a kataszt-
rófavédelem és a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés hazai rendszerének korszerűsítése és fej-
lesztése, mint a honvédség átalakítása és a jövő ütőképes haderejének kialakítása. A honvéd-
ség jövőbeni feladatain belül, – az alapfeladatainak maradéktalan teljesítése mellett – a fő 
hangsúlyt a válságkezelésre, a békeműveletekben való részvételre, a katasztrófa - elhárításban 
való közreműködésre és a humanitárius segítségnyújtásra kell helyezni. 

Számolni kell azzal a ténnyel, hogy a honvédség lehetőségei az átalakítás után a nem katonai jellegű 
válságok kezelése, valamint a katasztrófavédelemben való közreműködés vonatkozásában beszűkülnek. El-
sősorban a fegyveres erők különleges eszközeinek és kezelő személyzetének - úszó és terepjá-
ró eszközök, helikopterek, szállító repülőgépek, különleges vegyi felderítő eszközök, mentesí-
tő berendezések, hír- és informatikai rendszer, stb. - rendelkezésre bocsátásával, illetve speciá-
lis feladatok végrehajtásában való közreműködéssel lehet számolni.  

A NATO a katasztrófa-elhárítási és segítségnyújtási, valamint a polgári védelmi feladatok 
vonatkozásában nem határoz meg a tagországok felé olyan követelményeket, melyek betartása kötelező. 
Viszont a Szövetség stratégiai koncepciójában és a Miniszteri Irányelvekben lefektetett célokat, 
irányelveket és ajánlásokat nemzeti szintű terveikben, védelmi rendszerük kialakításában figye-
lembe kell venni. Ennek megfelelően a hazai polgári védelem jövőbeni feladatai között meg 
kell jelenni a proliferációval kapcsolatos védelmi tevékenységeknek, a katasztrófavédelem szé-
les körű, nemzetközi szintű, együttműködési és segítségnyújtási területek fejlesztésének, vala-
mint a nemzeti Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés polgári védelemre vonatkozó kérdéseinek és 
feladatainak. 
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5.  A MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM FEJLESZTÉSÉNEK 
SZÜKSÉGESSÉGE, A VÉGREHAJTÁS ALAPELVEI ÉS KÖ-
VETELMÉNYEI. JAVASLAT A FEJLESZTÉS CÉLJÁRA, 
LEHETSÉGES FŐ IRÁNYÁRA, TOVÁBBÁ A SZERVEZET 
ALAPVETŐ VÉDELMI ÉS MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK 
FEJLESZTÉSÉRE 

Mielőtt rátérnék a polgári védelem fejlesztésével kapcsolatos kérdések vizsgálatára, 
szükségesnek tartom tisztázni, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet létrehozása után 
miért használom továbbra is a polgári védelem – jelen esetben a Magyar Polgári Védelem 
– megnevezést. 

Magyarországon a polgári védelem fogalma alatt a honvédelem rendszerében megvaló-
suló azon feladat- és intézkedési rendszert, továbbá ezzel összefüggésben azokat a szerve-
ket, szervezeteket kell érteni, amelyek a polgári védelmi feladatok és tevékenységek végre-
hajtását, a megvalósítás irányítását, koordinálását, illetve ellenőrzését hivatottak szolgálni. 
Hazánkban mindegyik létezik, tehát a fogalomnak valódi jelentéstartalma van.128 

Tehát a Magyar Polgári Védelem megnevezés alatt a polgári védelmi feladatrendszert, továbbá a vég-
rehajtást végző és irányító szerveket és szervezeteket kell érteni. 

A polgári védelem hazai fejlesztésének szükségessége, valamint a végrehajtás alapelvei-
nek és követelményeinek meghatározásakor a polgári védelem jelenlegi helyzetéből indultam ki, és 
megvizsgáltam néhány NATO és semleges ország polgári védelmi valamint, védelmi igaz-
gatási rendszerét. Meghatároztam azokat az általános, közös jellemzőket, melyek segítenek 
a nyugati sajátosságok megértésében és rávilágítanak a kritika nélküli megoldások átvételének 
veszélyére. 

A fejezet további részében – figyelemmel a fentiekre – elsősorban a fejlesztéssel kapcsola-
tos elvek és követelmények meghatározására törekedtem, valamint a fejlesztés céljának, irányának, terüle-
teinek és feladatainak vizsgálatára szorítkoztam. Nem tértem ki teljes részletességgel a polgári 
védelem szervezeti kialakításának, vezetési és irányítási rendjének jövőbeni formájára, ez-
zel összefüggésben csak a legfontosabb elveket és szempontokat ismertetem. 

Véleményem szerint a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet létrehozása csak az első lépés 
volt a lakosság és az anyagi javak komplex védelmének megvalósítása terén. Ezt tovább 
kell fejleszteni, de úgy, hogy az legyen összhangban hazánk védelmi rendszerének korsze-
rűsítésével, a NATO elvárásaival, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalá-
sával. Tehát a fejlesztés kérdését komplexen kell kezelni. 

Szükségesnek tartom továbbá kiemelni azt, hogy az értekezést 2000. április 20.-ával lezár-
tam, az időközben bekövetkezett jogszabályi és egyéb változásokat a disszertáció nem tar-
talmazza. 
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 Mint sok más országban, nálunk is jogszabályok rögzítik a polgári védelmi feladatrendszert és az ezzel kap-
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5.1. Néhány NATO és semleges ország polgári védelmének áttekintése, a 
védelmi igazgatási rendszerrel való kapcsolatának vizsgálata 

Az elmúlt tíz évben a magyar polgári védelmet többször átszervezték, szervezetét és 
irányítási rendszerét átalakították. Az átalakítások során példaként gyakran szóba kerültek 
a nyugat-európai országokban bevált és elfogadott megoldások, ennek ellenére azok a ha-
zai átszervezésekre nem, vagy alig gyakoroltak hatást. A különböző külföldi és hazai szak-
emberek által végzett elemzések, átvilágítások alapján készült tanulmányok még szakmai 
körökben sem kaptak nyilvánosságot és eddig nem készült olyan kiadvány sem, amely 
bemutatná az állampolgárok számára a különböző országok polgári védelmének cél- és 
feladatrendszerét, szervezeti kialakítását és irányítási rendjét. 129 

Egyes nyugat-európai országok védelmi igazgatásának és polgári védelmének tanulmányozása, 
valamint azok egymáshoz való viszonyának elemzése során bebizonyosodott, hogy szoros 
kapcsolatban vannak egymással, annak ellenére, hogy a rendszerek szervezeti kialakítása és 
működési rendje országonként eltérő. 

Ezt az megállapítást erősíti meg az általam választott országok – Egyesült Államok, 
Németország, Franciaország, Dánia, Ausztria és Svájc – polgári védelmének és védelmi 
igazgatási rendszerének vizsgálata is. A vizsgált országok polgári védelmét és védelmi 
igazgatását a részleteiben 26. számú mellékletben mutatom be. 

Az eltérés abból adódik, hogy a polgári védelem és a védelmi igazgatás rendszere függ 
az adott ország közigazgatási struktúrájától, törvénykezési elveitől, valamint gazdaságának 
szerkezetétől. Jelentős mértékben befolyásolják az eltéréseket a történelmi hagyományok 
is. Az eltérő megoldások mellett viszont léteznek olyan általános, közös jellemzők is, melyek 
egyformán érvényesek a fejlett demokráciával rendelkező ország polgári védelmére és vé-
delmi igazgatási rendszerére. Ezek a következők: 

Általános és közös jellemzők: 

 A polgári védelmet és a védelmi igazgatás rendszerét az ország fegyveres védelme, az ah-
hoz szükséges felkészítés és védelmi potenciálok mozgósítása, valamint a lakosság 
életének és anyagi javainak támadó fegyverek elleni megóvása hívta életre. Ezek a 
feladatok jelenleg is a szervezetek alapfeladatai közé tartoznak. 

 A vizsgált országokban a rendkívüli jogrend a jogállamiság keretében lett kialakítva, és a 
korábbi történelmi időszakok korlátlan állami hatalmát törvényi felhatalmazáson 
alapuló, demokratikus elveken működő védelmi igazgatási szervezet és tevékenységi 
rendszer váltotta fel. 

 Az egyes országokban a védelmi igazgatással kapcsolatos fogalmak elnevezése válto-
zó, azonban minden országban – így hazánkban is – tartalmukat tekintve hasonló 
feladatokat takarnak, illetve foglalnak magukba. 

 Általános jellemzőként elmondható, hogy a lakosság és az anyagi javak védelme – és 
ezzel összefüggésben a polgári védelem irányítása – valamennyi vizsgált országban a 
legfelső kormányzati szint – szövetségi és tartományi (szövetségi állami) – felelősségi 
körébe tartozik. 

 A polgári védelem és a védelmi igazgatás szervezeti felépítése és kialakítása szinte 
minden országban követi az adott ország politikai és közigazgatási rendszerének fel-

                                                           
129

 A BM Polgári Védelem Országos Parancsnokság Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának szerkesztésében 1996-

tól olyan belső kiadványok jelentek meg, melyek bemutatják a NATO Polgári Veszélyhelyzeti tervezés rend-

szerét, a katasztrófavédelemmel és az EU csatlakozással összefüggő polgári védelmi feladatok végrehajtásá-

nak nemzetközi gyakorlatát. 
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építését. Egyes országokban a honvédelmi vagy a belügyi tárca vezetője, de Olaszor-
szágban külön minisztérium fogja össze a polgári védelmi feladatok tervezését, szer-
vezését és irányítását. 

 Az is megállapítható, hogy minden országban a polgári védelem alaprendeltetése a lakosság 
és az anyagi javak védelme, mely „béke-” és „háborús” időszakokra egyaránt vonatko-
zik. 

 A polgári védelmi költségek általában megoszlanak, egy részét a nemzeti költségvetés tar-
talmazza, másik része a gazdálkodó szervezeteket terheli. A nemzeti költségvetésben 
a polgári védelmi feladatokra fordított összeg a nemzetközi helyzet és az ország gazdasági lehetősé-
geinek függvényében változó szokott lenni. 130 

Az általános jellemzők után az alábbiakban a megvizsgált néhány NATO és semleges 
ország polgári védelmének és védelmi igazgatásának kialakításával és működési rendjével 
kapcsolatos megállapításaimat összegzem. 

Megállapítások és következtetések 

 Minden általam vizsgált országban nagy figyelmet fordítanak az ország védelmével összefüggő 
feladatokra, a lakosság és az anyagi javak védelmét biztosító polgári védelmi feladatok szabályozására. 
Megállapítható az is, hogy a polgári védelem minden esetben az ország védelmi rendsze-
rének része, valamint az, hogy az adott ország védelmi igazgatási rendszerével szorosan 
összefügg békében és minősített időszakokban egyaránt. 

 A vizsgált országok mindegyikénél azt tapasztaltam, hogy az ország védelmével ösz-
szefüggő háborús (fegyveres összeütközés) időszaki feladatok nincsenek háttérbe szorítva, csak azok 
prioritása változik. Napjainkban is a polgári védelem egyik fő feladatának a lakosság hagyományos 
és nukleáris támadóeszközök elleni védelmét tartják, annak ellenére, hogy most világszerte ki-
emelten kezelik a katasztrófák elleni védekezés kérdéseit. 

 A védelmi igazgatás és a polgári védelem szervezeti kialakítása, irányítási rendszere 
az adott ország közigazgatási rendszerének megfelelően alakult ki, és a védelmi (polgári 
védelmi) feladatok végrehajtása mindenütt a helyi hatóságok kötelessége. Irányítása, valamint 
tervezése és szervezése állami feladat. 

 Mindegyik országban kiemelt fontosságot tulajdonítanak a lakosság önszerveződésének és az 
önvédelmi szervezetek tevékenységének. A különböző mentőszervezetek létrehozásánál elsősor-
ban az önkéntességre építenek, és igyekeznek az állampolgárokat érdekeltté tenni a magas 
fokú önvédelem kialakításában, valamint az önvédelmi szervezetek létrehozásában, felkészí-
tésében és működőképességük biztosításában. 

 A megvizsgált országokban a demokratikus jogállamiságnak megfelelően a védelmi 
igazgatási rendszerek, valamint a különböző mentési szolgálatok kialakításánál és azok 
működtetése esetén messzemenően figyelembe veszik az állampolgárok jogait, azokat csak rendkí-
vüli esetben, megfelelő felhatalmazásokkal - rendkívüli jogrend bevezetésével -, csak a 
szükséges mértékben és ideig korlátozzák. 

 A vizsgálatok során bebizonyosodott az is, hogy a különböző szervezeti kialakításra 
vonatkozó megoldások és sajátosságok szinte országonként változnak, valamint a NATO 
tagállamokban nincs egységesített védelmi igazgatási és polgári védelmi rendszer. 
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 A hidegháború éveiben ez az összeg lényegesen meghaladta a jelenlegit. Például 1987-ben az egy főre jutó 

költségvetési fedezet az akkori vásárlóerejű USA dollárban számítva: Svájcban 43; Svédországban 18; Szov-

jetunióban 14,5; Finnországban 8,7; Németországban 7,35; Angliában 2,35; USA-ban 0,57; Franciaországban 

0,21 dollár és Magyarországon 130 Ft/fő azaz  4 dollár volt. 
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Végezetül a fentiek alapján kijelenthető, hogy Magyarország a vizsgált országoktól elté-
rő közigazgatási rendszerrel működik, működési mechanizmusa megfelel az ország törté-
nelmi hagyományainak, így a vizsgált országok sajátos megoldásai hazai viszonyokra csak 
korlátozottan alkalmazhatók. A különböző megoldásokat nem szabad kritikátlanul átven-
ni, azok adoptálásánál minden esetben figyelembe kell venni nemzeti sajátosságainkat. 

5.2. A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, a végrehaj-
tás legfontosabb alapelvei és követelményei 

A polgári védelem fejlesztésének szükségességét vizsgálva annak alaprendeltetéséből 
célszerű kiindulni, vagyis úgy kell a fejlesztés alapelveit és követelményeit meghatározni, 
hogy azok betartásával (megvalósulásával) váljon hatékonyabbá a lakosság és az anyagi 
javainak védelme, a szervezetek működése. 

A katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási rendszerének kialakításával össze-
függésben a polgári védelem megkezdett átalakítását tovább kell folytatni. A fejlesztés 
szükségességét több tényező is indokolja. 

5.2.1.  A polgári védelem fejlesztésének szükségessége 

A fejlesztéssel összefüggő kérdések, irányok és területek újbóli átgondolására azért van 
szükség, mert napjainkban – a katasztrófatörvény rendelkezései és a 2-3 év óta hazánkat 
sújtó katasztrófák miatt – a polgári védelem feladatrendszerén belül aránytalanul nagy hangsúlyt kap 
a katasztrófavédelem a többi területhez képest. 

Nem vitatva a katasztrófavédelem jelenlegi prioritását, véleményem szerint a polgári 
védelmi feladatok szélesebb területet fognak át, mint a katasztrófavédelem. Tehát a lakos-
ság védelme nem szűkíthető le csupán erre a kérdésre. 

A fejlesztés szükségességét az alábbi tényezők indokolják. 

 Megváltozott a Magyar Köztársaság biztonsági környezete, megnőtt a lakosságot, az anyagi ja-
vakat és a környezetet veszélyeztető természeti és ökológiai katasztrófák száma, összetettebbé és ellen-
őrizhetetlenebbé váltak a civilizációs veszélyforrások és azok okai. 

Az új kihívások és kockázatok a polgári védelem számára új feladatokat is jelentenek.131 
Itt elsősorban a migrációs feladatokra, a lakosságot érintő nem katonai jellegű válságok kezelé-
sére gondolok, melyek hatékony végrehajtására fel kell készülni, és a szükséges fejlesztése-
ket végre kell hajtani. 

Megváltozott hazánk természeti katasztrófák általi veszélyeztetettségének gyakorisága, 
az ökológiai katasztrófák száma és súlyossága. Elég, ha az elmúlt évek ár- és belvízveszé-
lyére vagy a Tisza vizének szennyezésére, esetleg a vegyi hulladéklerakó helyek káros hatá-
saira gondolunk. 

Új kihívást jelentenek a civilizációs veszélyek kialakulásának okai is, melyek nehezen 
követhetők és ellenőrizhetők. Ilyenek például a veszélyes tevékenységet folytató hazai kis-
vállalkozások számának növekedése – melyek sok esetben illegálisan működnek – a veszé-
lyes külföldi hulladékok bekerülése az országba, valamint az elavult és korszerűtlen hazai 
technológiák és berendezések kiszámíthatatlansága, továbbá a közúti veszélyes anyagszállí-
tás területén meglévő hiányosságok. 
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 Napjaink új kihívásait és kockázatait, valamint azok hazánk biztonságára gyakorolt hatásait a 19., 20., 21. 

számú mellékletek részletesen tartalmazzák, a polgári védelem feladatrendszerére gyakorolt hatásukat pedig 

az értekezés 4.1.2. fejezetében vizsgáltam. 
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Nehézséget okoz még az utóbbi évek időjárásának kiszámíthatatlansága, az árvízvéde-
kezésben alapvető szerepet játszó gátak és csatornarendszerek rossz állapota. 

 Átalakult Magyarország gazdaságának szerkezete, és megváltoztak a közigazgatás feladatrend-
szerén belüli prioritások. 

A nagy állami vállalatok megszűnésével beszűkült a lehetősége a mentési munkálatokba 
bevonható szállító járművek, különböző építőipari gépek és technikai eszközök igénybe-
vételének – a kis- és közepes önkormányzati és magánvállalkozások nem képesek drága és 
nagyteljesítményű gépek fenntartására, – valamint azok használatáért térítési díjat kell fi-
zetni. 

Nehezebbé vált a polgári védelmi szervezetek megalakítása és felszerelése is. Így az ez-
zel kapcsolatos feladatok megoldására más eljárási módszereket kell kidolgozni és alkal-
mazni. 

Az önkormányzatokra egyre több államigazgatási és helyi feladat hárul, anyagi és költ-
ségvetési lehetőségei csökkennek. A hivatalban dolgozók leterheltsége nő, így a védelmi 
feladatok végrehajtásának háttérbe szorulásával kell számolni. 

 Az ország gazdasági lehetőségeinek és teherbíróképességének megfelelő polgári védelemre van 
szükség. 

A polgári védelem fejlesztésénél (korszerűsítésénél) messzemenően figyelembe kell 
venni a gazdasági lehetőségeket és a költségtakarékos kialakításokat. 

Meg kell találni azokat a megoldásokat, melyek lehetővé teszik a polgári védelmi költ-
ségek csökkentését, és elősegítik az ezzel kapcsolatos anyagi terhek szélesebb körben való 
megosztását. Például a biztosító társaságok bevonása a védekezés rendszerébe, a lakosság 
és a vállalatok bizonyos védelmi tevékenység esetén adókedvezményt kapnának, meg kel-
lene teremteni a lehetőséget a szponzori támogatások, adományok „hivatalos” fogadására 
és védelmi célra, illetve fejlesztésre történő felhasználásra. 

 Megváltozott a lakosság szerepvállalása a polgári védelmi feladatok végrehajtásában. 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy megnőtt az állampolgári fegyelmezet-

lenség és passzivitás a polgári védelmi feladatok és kötelezettségek végrehajtása és teljesí-
tése terén. Ennek az oka egyrészt az állampolgárok életszínvonalának csökkenése (megél-
hetési gondok), másrészt az állampolgári jogok esetenkénti túlzott előtérbe helyezése és a 
polgári védelem ügye iránti állami és közigazgatási passzivitás. 

További ok, hogy az állampolgárok nincsenek érdekeltté téve a polgári védelmi felada-
tok végrehajtásában. Bár egyre többen vannak, akik véleményt mondanak, illetve állást 
foglalnak a védelmi és polgári védelmi kérdésekkel kapcsolatban, de a végrehajtásban nem 
kívánnak részt venni. Az „önkéntesség” gyakorlata az anyagi támogatásban jobban műkö-
dik, mint a feladatok személyes végrehajtásában. 

A polgári védelmi kötelezettséget az állampolgárok ellenérzéssel fogadják, így hatékonysága 
csökken. (Az is igaz, hogy éles helyzetben, pl. árvizek, tűzesetek és szerencsétlenségek 
esetén az állampolgárok aktívabbá és segítőkészebbé válnak.) 

A fentiek miatt korszerűsíteni kellene a jelenlegi rendszer kialakítását, vagyis jobban 
kellene építeni a helyi közösségekre, valamint a különböző humanitárius és karitatív szer-
vezetek lehetőségére. 

 Megkezdődött Magyarország védelmi rendszerének korszerűsítése, melyen belül kiemelt jelentősé-
ge van a Magyar Honvédség átalakításának. 

Annak ellenére, hogy a polgári védelem feladatrendszerén belül jelenleg prioritást élvez 
a katasztrófavédelem, továbbra is számolni kell a háborús feladatokkal. Felül kell vizsgálni 
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a lakosság és az anyagi javak védelmével összefüggő feladatokat, meg kell határozni azo-
kat, amelyeket már békeidőben végre kell hajtani, valamint ki kell jelölni azon területeket, 
melyek szinten tartására, esetleg fejlesztésére szükség van. Számolni kell a háborúk új jel-
legével, a nagypontosságú fegyverek alkalmazásával, és ehhez mérten kell meghatározni a 
védelmi követelményeket, az új háborús besorolásokat, az óvóhelyépítés, a kitelepítés, 
valamint a riasztás új követelményeit. 

A védelmi bizottságok jelenlegi rendszere – elsősorban a védelmi bizottságok megnö-
vekedett feladatai, illetve kiszélesedett hatás- és jogköre miatt – felülvizsgálatra szorul, és a 
polgári védelem szerepét ebben az új helyzetben meg kell határozni. 

A honvédség reformja után, a hadsereg lehetőségei a katasztrófa-elhárításban, a nem 
katonai jellegű válságok kezelésében csökkennek, azokban csak korlátozott mértékben tud 
részt venni. 132 A polgári védelemnek ezzel a helyzettel számolnia kell és a jövőben fel kell 
készülnie arra, hogy a védekezéshez szükséges erő- és eszközhiányt más formában és mó-
don kell pótolnia. 

Fejleszteni kell a két szervezet közötti együttműködést a tervezési feladatok végrehajtá-
sa, a különböző védelmi elvek kidolgozása érdekében, különös tekintettel a lakosság 
proliferáció általi veszélyeztetettségére. 

 A NATO tagságból adódó elvárások és az EU csatlakozással kapcsolatos követelmények. 
A NATO elvárásoknak megfelelően fejleszteni kell a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés 

hazai rendszerét, a katasztrófa-elhárítással és humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos 
nemzetközi együttműködést, valamint számolni kell a proliferáció hatásával, és azt a nem-
zeti védelmi tervek kidolgozásakor figyelembe kell venni. Ezen feladatok hazai megvalósí-
tásában a polgári védelem érintett és képessé kell válnia a lakosság védelmével összefüggő 
elvárások teljesítésére. 

Az EU nagy jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek, és kulcskérdésnek tartja a 
megelőzést, illetve a hatékony védekezés megszervezését. Szigorú követelményeket támaszt a 
tagországokkal szemben, különösen a SEVESO I., a SEVESO II., az Európai Tanács 
96/82/EK 133 irányelveinek, valamint a határon túli ipari balesetek előírásainak és köve-
telményeinek betartása terén. Ezekkel a követelményekkel összhangban van a katasztrófa-
törvény IV. fejezete, továbbá a megvalósítás érdekében még komoly fejlesztéseket kell 
végrehajtani, nemcsak a polgári védelem, hanem a környezetvédelem és a nemzetközi 
együttműködés területén is. 

 A polgári védelem tevékenységével összefüggő jogszabályok és helyi rendelkezések korszerűsítésé-
nek szükségessége. 

A különböző jogszabályok előírásai között esetenként a polgári védelemre vonatkozó-
an nincs harmónia, vagy a rendelkezések előírásai nem egyértelműek és joghézagok fedez-
hetők fel közöttük. (Itt elsősorban a régi és az új, vagy a módosított jogszabályok közötti 
hiányosságokra gondolok.) 

A jövőben növelni kellene a polgári védelem hatósági és szakhatósági jogkörét – ami-
hez jogszabályi módosításokra van szükség – mivel így nehezen tudja ellátni a védelmi 
elvek érvényesítését. (Itt azokról a hosszabb távra kiható fejlesztési és területrendezési 
kérdésekről van szó, melyeknél érvényesíteni kell a különböző védelmi elveket és köve-
telményeket.) 
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 A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatok és „nem katonai jellegű” válságok kezelésében való köz-

reműködésének lehetőségeit és korlátait a 4.2.2. fejezetben részletesen elemeztem. 
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 Az Európai Tanács az egyes ipari tevékenységekhez kapcsolódó súlyos baleseti veszélyekről és azok ellenőr-

zéséről irányelveket adott ki, melyeket a 96/82/EK rendelet tartalmaz. 
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 A polgári védelmi feladatokat ellátó szervek és szervezetek jelenlegi helyzete, szervezeti kialakí-
tásuk korszerűsítésének szükségessége. 

A jövőben kisebb és korszerűbb polgári védelmi szervezeteket kell létrehozni, kikép-
zettségük és felszerelésük színvonalát emelni kell. Erre azért van szükség, mert ma már 
nem számolunk nukleáris háborúval, ahol a mentés és mentesítési feladatok végrehajtásá-
hoz komoly mentőerők kellettek. Hazánkban a katasztrófavédelem nem igényel nagy lét-
számú szervezeteket, hisz a nagy erőket és eszközöket igénylő árvizek elleni védekezésben 
az állampolgárok „kötelezettség” alapján egyszerűen bevonhatók. Árvízvédelmi felkészíté-
sükre nincs szükség, mivel a helyszínen lévő vízügyi szakemberek irányításával a homok-
zsákok töltését és szállítását vége tudják hajtani. Ezen túlmenően az ország teherbíró-
képessége, valamint a lakosság passzivitása szintén a kisebb szervezetek létrehozását indo-
kolják. 

A polgári védelemnek a jövőben egy olyan integráló szervezetté kell válnia, mely képes a 
lakosság és az anyagi javak védelmében részt vevő különböző szervezetek tevékenységét 
megtervezni, megszervezni és koordinálni. Ezen kívül fel kell készülnie olyan speciális 
szakfeladatok végrehajtására, mit például műszaki és RBV feladatok, egészségügyi, ellátási 
és elhelyezési, valamint állat- és növényvédelemi feladatok. 

A vezető és irányító szervek hatékony működése érdekében csökkenteni kell a bürok-
ráciát, a vezetési és irányítási rendszereket egyszerűsíteni kell, továbbá a működéshez 
szükséges híradó és informatikai rendszerek legyenek korszerűek. A gyors döntés és az 
operatív vezetés érdekében létre kell hozni a központi adatbankot, melynek mindig napra 
késznek kell lennie. 

5.2.2.  A fejlesztés végrehajtásának legfontosabb alapelvei 

Összhangban a fejezet bevezető részében leírtakkal, az értekezésben nem a polgári védelem 
fejlesztésének stratégiáját határozom meg, hanem a fejlesztés legfontosabb alapelveinek és 
követelményeinek megfogalmazására teszek kísérletet. 

A fejlesztés alapelvei: 

 A polgári védelem alaprendeltetése a jövőben is a lakosság és az anyagi javak védelme marad, 
és a polgári védelmi szervezetek várhatóan továbbra sem fognak az elsődleges beavat-
kozó szervezetek közé tartozni. Változatlanul érvényesülnie kell a polgári védelem in-
tegráló szervezeti jellegének. 134 

 A polgári védelem továbbra is legyen része az ország honvédelmi (országvédelmi) rendszerének, 
illeszkedjen annak alapvető területeihez és elemeihez. 

 A jövőben is valósuljon meg a jelenlegi irányítás, mely a központi jellegű szakmai irányí-
tásból, az ország fegyveres védelmével összefüggő honvédelmi igazgatás koordináci-
ójából, valamint a közigazgatás és önkormányzati felügyelet rendszeréből áll. 

                                                           
134

 A polgári védelem integráló szervezeti jellege akkor valósul meg, ha képes a védekezésben résztvevő szerve-

zetek tevékenységét összefogni és koordinálni, a hatékony védekezés érdekében azokat egy rendszerbe integ-

rálni. A polgári védelem, csak olyan speciális feladatok végrehajtására kell, hogy szervezeteket létrehozzon, 

melyek más szervezet alaptevékenységében nem szerepelnek, vagy azt nem tudják végrehajtani. 
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 A jövőben is maradjon meg a honvédelmi kötelezettség részeként a polgári védelmi 
kötelezettség, de a szervezetek megalakításánál kerüljön előtérbe az önkéntesség és a 
helyi kezdeményezés elve. 135 

 A polgári védelem fejlesztését, a szervezetek korszerűsítését úgy kell végrehajtani, 
hogy a megvalósítás során érvényesüljenek a hazai és a nemzetközi jogszabályi előírások (ál-
lampolgári jogok, EU irányelvek és ajánlások, a nemzetközi szervezetekhez és köz-
pontokhoz való kapcsolódási feltételek kialakítása, stb.), valamint tegyen eleget a 
demokratikus alapelveknek és a jogállamiság ismérveinek. 

 A polgári védelem jövőbeni szervezete, feladat- és intézkedési rendszere legyen össz-
hangban az ország lakosságának veszélyeztetettségével, a társadalmi elvárásokkal, az ország gaz-
dasági lehetőségeivel és teherbíróképességével. 

5.2.3.  A fejlesztés végrehajtásának követelményei 

A polgári védelem fejlesztésének követelményeit a fejlesztés alapelveiből kiindulva, az-
zal összhangban határoztam meg. 

A fejlesztés követelményei: 

 Hosszabbtávon a polgári védelem szervezeti kialakítása, vezetési és irányítási rendszere a 
jelenlegi háromszintűről kétszintűre változzon, 136 legyen képes biztosítani és megvalósítani a 
helyi védekezés (önmentés), valamint a helyi kezdeményezés megvalósítását. Legyen rugal-
mas, minden esetben kövesse az ország veszélyeztetettségének, védelmi rendszerének és 
közigazgatásának változását. 

 A jövőben meg kell teremteni a polgári védelmi szervezetek létszáma, összetétele, felszerelése és 
az adott terület veszélyeztetettsége közötti összhangot. Szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy az 
országban az összes polgári védelmi szervezet „egységesen” központilag meghatározott, 
rendszeresített eszközökkel legyen felszerelve. A mentő és mentesítő eszközök, anyagok, 
technikai felszerelések körét úgy kell meghatározni, hogy azok megbízhatóan működjenek 
a kárterületeken, kezelésük egyszerű legyen, feleljenek meg a mobilizálhatósági követel-
ményeknek, és illeszkedjenek más szervezetek eszközeihez és kiszolgálási rendszereihez. 

 Törekedni kell arra, hogy a jövőben a polgári védelmi szervezetek legyenek mobilizálhatók, 
jól felszereltek és felkészültek. Meg kell teremteni a feltételét annak, hogy távlatokban a szerveze-
tek megalakítása területén az önkéntesség elve domináljon.  

Magyarországon nincs nagy hagyománya az önkéntesség alapján működő polgári véde-
lemnek, de a „kötelezettség” alapján létrehozott szervezetek alkalmazhatóságával szemben 
is komoly fenntartások vannak. Az önkéntesség szerepének növelése csak úgy biztosítha-
tó, ha az állampolgárokat érdekeltté tesszük. Ez lehet anyagi érdekeltség, különböző ked-

                                                           
135

 Az 1993. évi CX. számú honvédelmi törvény VI. fejezet 69. § (2) bek. szerint az állampolgárokat személyes 

honvédelmi kötelezettség terheli, melynek része a hadkötelezettség, a polgári védelmi kötelezettség és a hon-

védelmi munkakötelezettség. Belátható időn belül (10-15 év) megszűnik (vagy békében szünetel) a hadkötele-

zettség, ami valószínű kihat a polgári védelmi kötelezettség felülvizsgálatára is. Véleményem szerint azt nem 

célszerű megszüntetni, hiszen a lakosságnak a katasztrófa-elhárítási feladatokba való bevonásának jelenleg ez 

a jogszabályi alapja, ez alapján lehet kötelezni az állampolgárokat katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására. 
136

 A polgári védelem jelenlegi vezetési rendszere és szervezeti kialakítása háromszintű, országos, területi és 

helyi szintekből áll. A feladatok végrehajtása alapvetően a helyi szinteken valósul meg. Véleményem szerint a 

jövőben a központi irányítás rendszerét csak az országos és területi szinten kell fenntartani, a helyi szinten a 

védekezés megvalósításával kapcsolatos felelősségi, hatás- és jogköröket a helyi vezetőknek kell gyakorolni-

uk. Az országos és területi szint meghatározza a védekezéssel összefüggő követelményeket és irányelveket, 

melyek betartása kötelező. Ez a megoldás lehetőséget teremtene a helyi kezdeményezések és lehetőségek jobb 

kihasználására, a lakosság hatékonyabb bevonására, az önmentés feltételeinek eredményesebb kiépítésére. 
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vezmények biztosítása, más kötelezettség alóli felmentés, erkölcsi elismerések, stb. Töre-
kedni kell a különböző önkéntes mentő és humanitárius szervezeteknek a polgári védelem 
rendszerébe való beintegrálására. 

 Jöjjön létre a széles körű hazai és külföldi együttműködés és segítségnyújtás feltételrend-
szere, valamint létre kell hozni a tudományos és műszaki fejlesztés személyi és anyagi feltételeit. 

Magyarország NATO tagsága, EU csatlakozási törekvései, valamint a határon túli bal-
esetek, katasztrófák hazánkra gyakorolt hatása komoly nemzetközi együttműködést igé-
nyel. A védekezés hazai rendszere is úgy van kialakítva, hogy annak működése elképzelhe-
tetlen a különböző mentő szervezetek együttműködése nélkül. 

A nemzetközi együttműködés, valamint a megnövekedett veszélyforrások száma, ösz-
szetettsége és bonyolultsága a védekezés elveinek és módszereinek folyamatos fejlesztését 
és korszerűsítését igényli, ami széles körű tudományos együttműködést tételez fel. Ezen 
területen a hazai polgári védelemnél nagy a lemaradás. 

 El kell érni, hogy a jövőben az állampolgárokat a polgári védelemmel kapcsolatos kötelezett-
ségek csak olyan mértékben terheljék, amennyire szükség van, és azt teljesíteni is tudják. 

Ezt elő lehet segíteni a kisebb és hatékonyabb polgári védelmi szervezetek létrehozásá-
val, a helyi kezdemények felkarolásával és segítésével, az állampolgári önkéntesség fejlesz-
tésével, valamint a különböző humanitárius és karitatív szervezetek polgári védelmi felada-
tokba történő széles körű bevonásával. 

 A jövőben létre kell hozni a katasztrófa-elhárítási és segítségnyújtási tartalék anyagkészletet, – 
elhelyezési anyagok, technikai eszközök, mentő és mentesítő anyagok raktári készlete, stb. 
– ami a hazai mentés és a külföldi segítségnyújtás egyik alapfeltétele. 

A gyors és hatékony mentés és segítségnyújtás elképzelhetetlen megfelelő tartalék 
anyagkészletek nélkül, amelyek azonnal a mentő erők rendelkezésére bocsáthatók, illetve 
igény szerint a kárhelyre kiszállíthatók. A védekezéshez szükséges anyagok és készletek a 
polgári életből (gazdálkodó szervektől és szervezetektől) történő kivonása esetenként bo-
nyolult folyamat, és eredményessége nehezen kiszámítható. A Magyar Polgári Védelem a 
rendelkezésre álló tartalékokat már felhasználta, raktári készletekkel nem rendelkezik. 

 A jövőben a polgári védelemnek rendelkeznie kell olyan – szigorúan önkéntes alapon 
szervezett – humanitárius feladatok végrehajtására felkészült szervezetekkel, amelyek ENSZ vagy 
EU felkérésre képesek ilyen jellegű missziókban tevékenykedni. 

Célszerű megoldásnak és lehetőségnek tűnik, ha a Magyar Köztársaság által a NATO 
Euro-Atlanti Katasztrófa Válaszreagálási Egységébe (EDRU) felajánlott szervezeteket 
(vagy szervezetet) készítjük fel és tesszük alkalmassá ilyen jellegű feladatok végrehajtására. 

 A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a polgári védelem területén a humán erő-
forrás gazdálkodásra, érvényesülnie kell azon követelményeknek, mely a különböző beosztá-
sokban dolgozók kiválasztásánál a rátermettséget, az alkalmasságot és a szakmai felké-
szültséget határozzák meg. 

5.3. A polgári védelem fejlesztésének célja, lehetséges fő iránya 

Ahhoz, hogy a polgári védelem fejlesztését eredményesen végre lehessen hajtani, a fej-
lesztés szükségességének, alapelveinek és követelményeinek meghatározásán túl ismerni 
kell a fejlesztés célját és irányát is. 

A kormányprogram, valamint a katasztrófatörvény alapján sokan úgy vélik, hogy a polgá-
ri védelem fejlesztésének csak a katasztrófavédelemmel kapcsolatos célokat kell szolgálni. 
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Véleményem szerint a fejlesztés kérdéseit komplexen kell kezelni. Nem szabad szem elől té-
veszteni azt a végső célt, hogy a fejlesztésnek minden esetben és körülmények között – békében és 
háborúk esetén egyaránt – a lakosság védelmét kell szolgálnia, a védekezés hatékonyságának 
növelését kell megvalósítania. 

5.3.1. A fejlesztés célja 

Az alábbiakban kísérletet teszek a fejlesztés céljának definiálására és lehetséges irányá-
nak meghatározására. 

A fejlesztés célja: 

A lakosság és az anyagi javak megóvása (védelme) érdekében olyan hatékony polgári vé-
delmi feladat- és szervezeti rendszer kialakítása, amely része az ország honvédelmi rend-
szerének, illeszkedik hazánk közigazgatásához, megfelel a nemzetközi elvárásoknak és 
követelményeknek, az ország teherbíró képességének, továbbá olyan jogszabályi alapokkal 
rendelkezik, amely összhangban van az európai normákkal és a hazai jogrenddel. 

A polgári védelem fejlesztésének célja és iránya sok olyan tényezőtől függ, melyek hatá-
sával számolni kell a fejlesztés alapelveinek és követelményeinek meghatározásakor is. 

5.3.2 A fejlesztés lehetséges fő iránya 

A fejlesztés lehetséges irányának meghatározásakor a fejlesztési alapelvekből és köve-
telményekből kell kiindulni. A fejlesztés iránya és a polgári védelem cél- és feladatrendsze-
rén belüli prioritások hasonlósága gyakran okoz félreértést és zavart, bár a kettő egymástól 
elkülöníthető. 

A fejlesztés lehetséges fő irányát minden esetben az elérhető cél érdekében határozzák meg, míg a fel-
adatok prioritása az adott helyzetnek és időszaknak megfelelő cél elérését legjobban szolgáló feladat kije-
lölését jelenti. 

A fejlesztési célok elérése érdekében több lehetséges fejlesztési irány is kijelölhető, de 
mindig létezik egy „fő” irány, amely a fejlesztés egészére jellemző, és végig nyomon követhető. A fejlesz-
tés fő irányán belül természetesen több kiemelt irány is meghatározható, melyek már a 
fejlesztés területeivel, esetleg a feladatok prioritásával kapcsolatosak, de ezek alapjaiban 
nem módosítják a fejlesztés fő irányát. 

A NATO, az európai országok, valamint hazánk biztonságpolitikai szakértőinek véle-
ményét elfogadva – mely szerint hazánkat 15-20 éves távlatban fegyveres összeütközés 
veszélye nem fenyegeti – a polgári védelem ezen időszakra vonatkozó fejlesztésének fő 
iránya jól behatárolható. 

Véleményem szerint a Magyar Polgári Védelem jövőbeni fejlesztésének fő iránya 
a békeidőszaki katasztrófák elhárítása, a nem katonai jellegű válságok kezelése, valamint az ország 
fegyveres védelmével összefüggő, a lakosság védelmét szolgáló, hosszú távú fejlesztések megvalósítása kell, 
hogy legyen. 

Ez azt jelenti, hogy kiemelten kell kezelni a békeidőszaki katasztrófák, valamint a nem 
katonai jellegű válságok kezelését, és az ország fegyveres védelmével összefüggő háborús 
polgári védelmi feladatokat csak tervezési szinten kell megoldani. Ez utóbbi alól kivételt ké-
peznek azok a feladatok, melyek a védelmi elvek és követelmények folyamatos érvényesítésével függnek 
össze, (pl.: építési és területrendezései tervek szakhatósági feladatai, anyagkészletek stratégiai kérdései 
stb.) valamint azok, melyek megvalósítását – a hosszú beruházási idő és a magas költségek miatt 
– a veszélyeztetettségi időszakban nem lehet végrehajtani. Ezeket a feladatokat a szervezetnek béke-
időszakban folyamatosan végre kell hajtania, meg kell valósítania. 
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A katasztrófák elleni védekezés és a nem katonai jellegű válságok kezelése érdekében 
szélesíteni kell a hazai és nemzetközi együttműködés területeit, fejleszteni kell a különböző 
mérő és előrejelző rendszereket, információs központokat, és meg kell valósítani a szom-
szédos országok hasonló rendszereivel való összekapcsolásukat. Kiemelten kell kezelni a 
lakosság felkészítését, valamint az önvédelem (önmentés) hazai rendszerének kialakítását. 

5.4. Javaslat a polgári védelem alapvető védelmi területeinek fejlesztésére 

A honvédelem kiterjesztett fogalmi rendszere alapján – melyet az értekezés 3.1. fejeze-
tében részletesen elemeztem és értékeltem – hazánk honvédelme két alapvető védelmi 
rendszerre bontható. Mindegyiknek kijelölhető azon területe, mely a lakosság és az anyagi 
javak védelmének feladatrendszerével kapcsolatban áll. Ezt a kapcsolatrendszert az alábbi 
vázlaton szemléltetem, melyet a kutatási eredményeim alapján állítottam össze és szerkesz-
tettem meg. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mivel a lakosság és az anyagi javak védelmét a fenti öt területre vonatkozóan kell meg-

valósítani, így a fejlesztendő védelmi területek is ezzel lesznek azonosak. 

5.4.1. Az ország fegyveres védelmével összefüggő terület 

Ezen belül a fejlesztés két nagy csoportba sorolható, melyek a következők. 

 A Magyar Honvédséggel való együttműködés fejlesztése. 

A polgári védelem és a Magyar Honvédség együttműködése rendkívül fontos kérdés, 
ezért a fejlesztését kiemelten kell kezelni, de egyben differenciálni is szükséges. Vannak 
olyan feladatok, amelyekben az együttműködésre háborúban van szükség, de vannak olya-
nok is, melyek a katasztrófavédelem során kerülnek előtérbe. A két helyzetben az együtt-
működés formája és tartalma egymástól eltér mind a célokat, mind pedig a területeket és 
feladatokat tekintve. 
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Együttműködési területek és feladatok háború esetén. 

Fontos terület a lakosság riasztásának kérdése. Ennek a feltételrendszerét már békében 
meg kell teremteni, de az országot ért támadás esetén a lakosság időben történő riasztása – 
ami a Vezérkartól kapott jelzés alapján a polgári védelem feladata – a lakosság védelme 
szempontjából rendkívül fontos. 

A hadműveleti területekről a lakosság időben történő kimenekítése szintén fontos együttműködé-
si feladat. A lakosság védelme az új fegyverek hatásai ellen szintén igényli az együttműködést, 
hiszen a polgári védelem a kapott adatok és információk alapján tudja eredményesen meg-
szervezni a védekezést és a mentesítést. 

Vannak az együttműködésnek olyan területei és feladatai, melyeket békében kell megvalósítani, füg-
getlenül attól, hogy azok a háborús helyzetre vonatkoznak. Egyik ilyen terület a védelmi tervek elké-
szítése. Fontos, hogy a polgári védelem időben megkapja a Magyar Honvédségtől azokat az 
információkat, adatokat, védelmi követelményeket és a veszélyeztetettségi besorolásokat, 
melyeket a szervezetnek a polgári védelmi tervek készítésénél figyelembe kell venni. 

A lakosság veszélyeztetettségének meghatározása, valamint a védekezésre történő fel-
készítése érdekében már békében ismerni kell az új fegyverek hatásait, azok alkalmazási 
módjait, és az ellenük való védekezési eljárásokat. Ezekkel az információkkal elsősorban a 
honvédség rendelkezik. 

Közösen kell kidolgozni a TÖPFE elleni védekezés új elveit és módszereit –különös tekintet-
tel a proliferációra, – valamint a lakosság védelme érdekében azokat együtt kell alkalmazni. 

Együttműködési területek és feladatok katasztrófák esetén. 

Az értekezés 4.2. fejezetében részletesen ismertettem a Magyar Honvédség jövőbeni 
lehetőségeit és korlátait a katasztrófa - elhárítás területén. A korlátozott lehetőségek miatt meg-
nő az együttműködés jelentősége. A polgári védelemnek pontos információval kell rendelkeznie 
a honvédség lehetőségeiről, az igénybevétel módjáról és formájáról, illetve a segítségnyúj-
tás időbeni alakulásáról. Fontos terület a gyors riasztás, tájékoztatás, a pontos információcsere, illetve 
a közös kiképzés és felkészítés a katasztrófa-elhárítás területén szerzett ismeretek átadása céljából. 

 A polgári védelem által megvalósítandó (végrehajtandó) feladatok fejlesztése. 

Ezek közé a polgári védelem azon háborús helyzetre vonatkozó feladatai tartoznak, 
melynek végrehajtása alapvetően a szervezet felelősségi körébe tartozik, függetlenül attól, 
hogy önállóan vagy más szervezetekkel együttműködve, békeidőszakban, illetve a háborús 
veszélyeztetettségi időszakban kell végrehajtani. Ezek közül a legfontosabb feladatok és terü-
letek a következők: a lakosság óvóhelyi védelmének kérdése, a kitelepítés és befogadás feladatainak 
tervezése, a lakosság légi és RBV riasztása, a riasztó rendszerek és eszközök működőképességének biz-
tosítása, a lakosság és az anyagi javak védelmével és mentésével kapcsolatos feladatok tervezése, a lakos-
ság védekezéssel, önmentéssel kapcsolatos felkészítése, a polgári védelmi feladatokat ellátó személyek és 
technikai eszközök lebiztosításának (meghagyásának) egyeztetése, pontosítása. Fontos feladat továb-
bá a veszélyes üzemek és a háborús célpontok összevetéséből következtetések levonása a 
lakosság másodlagos veszélyeztetettségére, a közigazgatási vezetési rendszerének működ-
tetése, illetve a különböző szakhatósági feladatok végzése.  

Ezek nagy részét csak terv szintjén kell kidolgozni, de léteznek olyanok is, melyeket 
már békében végre kell hajtani. Ilyen például a lakosság óvóhelyi védelmének kérdése, az ország 
riasztórendszerének működőképessége, a közigazgatás vezetési rendszerének kiépítése és működtetése, 
valamint a területrendezési tervekkel, a különböző üzemek, energia rendszerek, stb. biztonsá-
gával kapcsolatos sokoldalú szakhatósági feladatok végzése. 
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Követelményként kell előírni azt, hogy a fentiek kiépítése és megvalósítása kettős céllal 
történjen. Legyenek alkalmasak a béke időszaki polgári célok és védelmi feladatok ellátására, 
de egyben elégítsék ki a háborús időszak védelmi követelményeit is. 

5.4.2.  A katonai jellegű válságokkal összefüggő terület 

A katonai jellegű válságok hatásai – melyek vizsgálatát és a polgári védelem ezzel össze-
függő feladatait a 4.1.2. fejezetben részletesen elemeztem – viszonylag kiszámíthatatlanok, 
így a védekezésre nehéz előre felkészülni, azt elsősorban terv szintjén lehet megvalósítani. 
Az elemzések és értékelések alapján a lakosságot ritkán érintik, csak a terrorcselekmények 
és a proliferáció veszélyei jöhetnek számításba. Itt szintén fontos az együttműködés, a 
lakosság proliferáció elleni védelmének területén a honvédséggel, míg a terrorcselekmé-
nyekkel összefüggésben a rendőrséggel. 

A jövőben fel kell készülni arra is, hogy az ENSZ, az EU vagy a NATO felkérésére ha-
zánknak humanitárius feladatokat kell végrehajtani, akkor nincs kizárva, hogy a polgári 
védelmi szervezeteknek a honvédség alakulataival együtt kell – esetleg nemzetközi köte-
lékben – dolgozni. 

5.4.3.  A polgári veszélyhelyzeti tervezéssel összefüggő terület 

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés rendszerének hazai kialakítása most van folyamat-
ban – az értekezés 4.3.1. pontjában ezt részletesen ismertettem – és a területtel kapcsola-
tos feladatok a polgári védelmet is érintik. A rendszer jövőbeni hazai fejlesztése nem két-
séges – ez összefügg Magyarország NATO tagságával és a Szövetség elvárásaival –, így a 
polgári védelemnek is nagyobb figyelmet kell fordítania ezen a területen dolgozó szakem-
bereinek felkészítésére, különösen a nyelvi képzésre. 

Ki kell építeni a NATO megfelelő szerveivel, a hazai társszervekkel és minisztériumok-
kal a megfelelő kapcsolattartást és együttműködést, ennek érdekében korszerűbbé és haté-
konyabbá kell tenni a BM OKF válaszreagálási koordinációs központját és ügyeleti rend-
szerét. Emelni kell az EADRU-ba kijelölt polgári védelmi szervezetek felkészültségének 
színvonalát. Meg kell vizsgálni – hivatkozva a fejlesztési követelményekben leírtakra, – 
hogyan lehet a humanitárius feladatok ellátására kijelölt szervezetek felkészítését végrehaj-
tani. 

5.4.4.  A nem katonai jellegű válságok területe 

Az értekezés 4.1. fejezetében részletesen ismertettem Magyarország biztonságát befo-
lyásoló új kihívásokat és kockázatokat, valamint bemutattam a polgári védelem lehetséges 
feladatait a nem katonai jellegű válságok kezelése során. Ebből kiindulva a polgári védelem 
elsősorban a migráció, a terrorizmus, a bűnözés, a polgári engedetlenségi mozgalom (pl. 
taxis blokád) veszélyeinek elhárításában (csökkentésében) érintett, de alapvetően közreműkö-
dési feladatai vannak. 

Ebből is látható, hogy a szervezetnek széles körű együttműködést kell kialakítania a fegyveres 
és rendvédelmi szervekkel, a karitatív és humanitárius feladatokat ellátó központokkal, 
kirendeltségekkel, továbbá pontos és naprakész információkkal, adatokkal kell rendelkez-
nie ahhoz, hogy a lakosság védelme érdekében a szükséges intézkedéseket időben és gyor-
san megtehesse. Tehát kiemelt fontosságú a tervezés és az együttműködés jövőbeni fejlesztése. 

Fontos továbbá, hogy a szervezet rendelkezzen olyan katasztrófavédelmi anyagkészlet-
tel (sátrak, ágyak, takarók, különböző elhelyezési és ellátási anyagok), melyet mobilizálni 
tud és rövid időn belül képes alkalmazni, felhasználni. 
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A válságok kezelése szempontjából fontos a gyors információcsere, a pontos és meg-
bízható adatok, ami a jövőben elképzelhetetlen korszerű híradás, informatikai rendszer és 
adatbázis nélkül. 

5.4.5.  A katasztrófavédelemmel összefüggő terület 

A fejezet 5.2.2. pontjában a fejlesztés egyik alapelveként fogalmaztam meg, hogy a pol-
gári védelem a jövőben sem fog az azonnal alkalmazható szervezetek közé tartozni, az elsődleges be-
avatkozó szervek továbbra is a rendőrség, a tűzoltók és a mentők lesznek. 

A hatékony katasztrófavédelem egyik legfontosabb követelménye a gyors beavatkozás, 
a szerencsétlenségek, balesetek lokalizálása, katasztrófává történő kiterjedésének megaka-
dályozása, ami az elsődlegesen beavatkozó szervezetek feladata. Ezért rendkívül fontos, 
hogy a jövőben az önkormányzati tűzoltóság fejlesztése megtörténjen, vagyis képessé kell 
tenni őket a műszaki mentés, a vegyi kárelhárítás, a tűzoltás, valamint az alapvető egész-
ségügyi ellátás és elsősegély nyújtási feladatok végrehajtására. 

A polgári védelem fejlesztése elsősorban a lakosság és az anyagi javak védelmével ösz-
szefüggésben kell, hogy megvalósuljon. A jövőben fokozottabban kell érvényesülnie a 
szervezet integráló és koordináló tevékenységének, és nem az operatív beavatkozás, hanem a 
tervezés, szervezés, valamint a követelmények és irányelvek kidolgozásával kapcsolatos 
feladatoknak kell előtérbe kerülni. 

Az alfejezet további részében néhány fontos terület és feladat fejlesztésére, illetve közép- 
és hosszú távú fejlesztési célokra teszek javaslatot, melyek megvalósítása hatékonyabbá és eredmé-
nyesebbé teheti a hazai katasztrófa-elhárítással kapcsolatos tevékenységét. 

Ezek a következők. 

 Központi mentőkészletek (katasztrófa-elhárítási anyagkészletek) létrehozása. 

Ma már elképzelhetetlen hatékony katasztrófa-elhárítás megfelelő anyagi és technikai 
készletek nélkül, hisz ennek megléte gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a védekezést, illetve 
a külföldi segítségnyújtás (felajánlás) csak akkor éri el a célját, ha tisztában vagyunk a lehe-
tőségekkel. 137 

A bázisok (központi anyagraktárak) kialakítása és telepítése – a BM OKF és megyei 
igazgatóságok kezelésében működve – feleljen meg a katasztrófák jellegének és a terület 
veszélyeztetettségének. Első lépésben a tűzoltóság által kialakított műszaki mentőbázisok-
ra célszerű alapozni, majd ezt kellene a katasztrófák jellegének és a terület veszélyeztetett-
ségének függvényében továbbfejleszteni. Távlatokban a közigazgatás várható reformja 
alapján – régiók kialakítása – régió központokat lehetne létrehozni. A tűzoltóság műszaki 
mentőbázisainak megvalósítási ütemtervét a 27. számú melléklet tartalmazza. 

 Az ország egységes katasztrófariasztási rendszerének kialakítása. 

A rendszer kiépítése az ország egyes részein (Paks és a Tiszai Vegyiművek környéke) 
megkezdődött, de az ország egységes rendszerének kialakításával kapcsolatos végleges 
tervek hiányoznak. A fejlesztést úgy kell megvalósítani, hogy ne legyen duplikáció, az or-
szágban egy riasztó rendszer épüljön ki, mely legyen alkalmas a lakosság háborús (légi és 
RBV), valamint katasztrófák esetén történő riasztására. A megvalósítás során érvényesül-

                                                           
137

 Az 1999. őszén a tiszai árvízvédelmi munkák során különböző technikai eszközök (földmunkagépek, szivattyúk 

és homokzsákok) hiánya komoly problémát okozott a mentés során. A hiányzó eszközöket a polgári védelem 

igyekezett az ország más területéről elvonni, illetve a vállalatok önkéntes segítségét vette igénybe. Ez a gyakor-

latban nehezen működött, nagy volt az időveszteség, bizonytalan volt a siker és költséges volt a megoldás. 



 105 

jön a differenciálhatóság (fontossági sorrend), és törekedni kell a helyi erőforrások – ked-
vezmények, támogatások biztosításával – bevonására. 

 A polgári védelem hatósági és szakhatósági feladatainak (jogköreinek) szabályozása. 

Törekedni kell arra, hogy a polgári védelem a jövőben nagyobb hatósági és szakhatósá-
gi jogkörrel rendelkezzen, legyen képes érvényesíteni a lakosság védelmével összefüggő 
követelményeket és elveket, rendelkezzen jogszabályi előírások által biztosított megfelelő 
szankcionálási lehetőségekkel. 

 Fejleszteni kell a katasztrófavédelemmel összefüggő hazai és nemzetközi együttműködést. 

Az együttműködés fejlesztése minden terület vonatkozásában megjelenik, itt elsősorban 
a szomszédos országokkal történő együttműködés javítására kell koncentrálni. A fejlesztés 
két területre terjedjen ki, az előrejelző és tájékoztatási rendszerekre, valamint a határ menti 
területek esetében a közös védekezés gyakorlati megvalósítása. Természetesen mindezt 
megfelelő jogi keretek között kell végrehajtani. 

 A hazai katasztrófavédelmi és válaszreagálási központ és ügyeleti rendszer fejlesztése. 

Ennek fejlesztése nemcsak a hazai katasztrófavédelmi rendszer hatékonyságának növe-
lése szempontjából fontos, hanem a nemzetközi együttműködés, a NATO és a PfP orszá-
gok elvárásainak teljesítése, valamint az EADRCC és az EADRU-val való kapcsolattartás 
és közös tevékenység miatt is. A terület fejlesztésének egyik markáns kérdése a korszerű 
hír- és informatikai rendszer, melynek kialakítása során figyelembe kell venni a többi terü-
let ezzel kapcsolatos követelményeit is. 

 A karitatív és humanitárius szervezetek szélesebb körű bevonása a katasztrófa-elhárítással és a 
lakosság védelmével kapcsolatos feladatokba. 

Erre országos szinten nem alakult ki egységes módszer és eljárás, a közös tevékenység a 
területi és helyi szintű vezetők kapcsolatától függ. A katasztrófatörvény lehetőséget bizto-
sít a szervezetek mentési feladatokba történő bevonására, de ki kell dolgozni az igénybe-
vételre vonatkozó alapvető elveket és szabályokat. 

 A jövőben az egységes katasztrófavédelmi rendszer kialakítása szempontjából szükségesnek tar-
tom a Katasztrófa Mentési Központok létrehozását. 

Kialakításukra – hosszú távú fejlesztési terv céljaként – a hivatásos katasztrófavédelmi szer-
vezet rendszerében kerülne sor, feladatuk lenne a helyi erők megsegítésén túl információ gyűj-
tése, adatszolgáltatás, nemzetközi segítségnyújtás. A központban állandó ügyeleti rend-
szerben működve, meghatározott létszámú, speciálisan kiképzett és felszerelt mentőegység 
teljesítene szolgálatot, mely képes lenne azonnali segítséget nyújtani (kérésre) a helyi erők, 
a társszervek részére, valamint meghatározott időn belül nemzetközi akciókban is részt 
tudna venni. A mentőegység részben hivatásosokból, részben önkéntesekből (mentőszol-
gálat, karitatív és humanitárius szervezetek stb.) állna.  

Szervezeti kialakításuk és telepítésük igazodna a katasztrófák jellegéhez a területek ve-
szélyeztetettségéhez, valamint régiójelleggel működnének. Később figyelembe lehetne 
venni a közigazgatás, esetleg régió jellegű kialakítását is, mely az EU országokban bevett 
gyakorlat. A kialakítás során célszerű gondolni a korábban javasolt központi mentőkészlet 
céljára és telepítési elveire. Célszerű megoldás a kettőnek egy rendszerben való működte-
tése. 
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A rendszer előnye, hogy a helyi erők megsegítése közvetlenül (és gyorsan) végrehajtható (a 
helyi és területi védelmi bizottságok döntése nem szükséges), hatékonyabbá válna a nagy 
értékű, speciális eszközök kihasználtsága, továbbá a speciális felkészültséget igénylő men-
tési feladatokat a központi mentő szervezet a helyszínen azonnal végre tudja hajtani. 

A mentési központok rendszerébe jól beilleszthetők a polgári védelem által jelenleg mű-
ködtetett Vegyi Felderítő Csoportok (VFCS), valamint a központi rendeltetésű mentő szervezetek. 
Addig is a polgári védelem rövid és középtávú fejlesztésének programjaként ezen szerve-
zetek hatékonyabb kihasználása érdekében az önkormányzati tűzoltósággal történő közös 
alkalmazásuk feltételeit ki kellene dolgozni. 

Természetesen a mentési központok létrehozásának szükségességével és lehetőségével 
kapcsolatos kérdések további kutatási területek lehetnének. 

 A területvédelmi alakulatok és a hadkötelezettek katasztrófa-elhárítási feladatokra történő 
igénybevételével kapcsolatos feltételrendszer kialakítása. 

A katasztrófavédelem egyik fontos kérdése a polgári védelem és a honvédség együtt-
működése. Az értekezés 4.2. pontjában ismertetett és többször hivatkozott átalakítás mi-
att, véleményem szerint a polgári védelemnek – igazodva a honvédség lehetőségeihez – fel 
kell készülnie a kieső mentőerők és eszközök pótlására. 

A honvédséggel közösen meg kell vizsgálni – és amennyiben lehetőség van rá – ki kell dol-
gozni a területvédelmi alakulatok katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtására történő igénybe-
vételének feltételeit (kiképzés, riasztás, működési feltételek, igénybevételi jogkörök stb.). 

A polgári védelemnek megfelelő stratégiát kell kidolgozni arra a helyzetre, hogy a had-
kötelezettség jövőbeni megváltozásával (csak békében szünetel vagy teljesen megszűnik) a fiata-
lok hogyan vonhatók be a polgári védelmi (katasztrófavédelmi) feladatok végrehajtásába, 
milyen módon lehet őket érdekeltté tenni. 

Természetesen a mentési központok létrehozásának szükségessége, valamint a területvédelmi 
alakulatok és a hadköteles fiatalok katasztrófavédelmi célra történő igénybevételi lehetősége 
– mint új kutatási terület – további vizsgálatot igényel. 

5.5. Javaslat a polgári védelem működésével kapcsolatos területek fejlesz-
tésére 

A különböző területek és polgári védelmi feladatok fejlesztésére tett javaslataim össz-
hangban vannak a fejezet 5.2. pontjában összefoglalt alapelvekkel és követelményekkel. 
Ellenben nem tértem ki azoknak a területeknek a vizsgálatára, melyek elsősorban a műkö-
dési területekhez kapcsolódnak. Ezek a következők. 

5.5.1. A polgári védelem szervezeti kialakításával, vezetési és irányítási 
rendjével kapcsolatos fejlesztési javaslatok 

Magyarországon még nem alakult ki a polgári védekezés egységes rendszere, melynek a polgári 
védelem egy alapvető eleme. Hiányzik az a „felsőszintű koordináló szerv”, amely a külön-
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böző tárcák védelmi feladatait és tevékenységét, valamint a polgári védekezés és az ország 
fegyveres védelmének rendszerét összehangolná.138 

 Véleményem szerint szükség van egy minisztériumok fölött álló olyan szervezeti elemre, mely 
végezné a polgári védekezés hazai rendszerével kapcsolatos tervezési, szervezési és koor-
dinációs feladatokat, kidolgozná az ezzel kapcsolatos stratégiákat, valamint a Honvédelmi 
Minisztérium Védelmi Hivatalának közreműködésével összehangolná a polgári védekezés 
és az ország fegyveres védelmének feladatait és követelményeit. 

Ezen a szinten kellene megjeleníteni a polgári védelem hazai rendszerével kapcsolatos koncepci-
ókat, hosszú távú fejlesztési irányelveket, stratégiákat, valamint a szervezettel szembeni elváráso-
kat és követelményeket. 

Úgy gondolom, hogy ennek a szervezeti elemnek – mely működhetne a Miniszterelnöki 
Hivatal rendszerében, miniszteri vagy államtitkári irányítással, esetleg miniszterelnöki ha-
táskörben államtitkársági hivatalként – magába kellene foglalnia a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés 
országos szintű koordinációjának, valamint a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) titkársági 
feladatait is. 

 A polgári védelem országos és területi szintű szakmai irányítása maradhat a jelenle-
gi szinten és formában, de hosszabbtávon a helyi szint (polgári védelmi kirendeltségek) megszünteté-
sét javaslom. Ezzel kialakulhatna a kétszintű irányítási rendszer, melynek előnyeit az előző-
ekben már ismertettem. Ebben az esetben a működés egyik alapkövetelménye, hogy helyi 
szinten is érvényesüljenek a központi (országos, területi) elvárások és követelmények. 

 Javaslom végrehajtani a BM OKF és területi szerveinek felülvizsgálatát és a műkö-
dési tapasztalatok figyelembevételével szervezeti rendszerét egyszerűbbé és hatékonyabbá 
tenni. A jövőben törekedni kellene az átlátható vezetési rendszer kialakítása mellett a ke-
vésbé bürokratikus működés megvalósítására. 

 Véleményem szerint a jövőben is fenn kell tartani a polgári védelmi kötelezettséget, de 
számolni kell azzal, hogy a hadkötelezettség változásával ennek is csökkenni fog a kötelező 
ereje és betarthatósága. Ezért törekedni kell arra, hogy a jövőben a polgári védelmi szervezetek 
megalakításánál az önkéntesség elve domináljon, és minél szélesebb körben legyenek bevonva a 
különböző karitatív és humanitárius szervezetek, az önkéntesség alapján működő polgári 
egyesületek (barlangászok, búvárok, mentő kutyás szervezetek stb.), valamint a mentésre 
szakosodott gazdálkodó szervezetek. 

 A fentiek alapján javaslom a polgári védelmi szervezetek jelenlegi rendszerének fe-
lülvizsgálatát, valamint kialakításukra és alkalmazásukra olyan új elvek és módszerek ki-
dolgozását, melyek a jövőbeni követelmények (kis létszám, mobilizálhatóság, jó kiképzett-
ség és felszereltség) megvalósítását segítik elő. 

5.5.2. Az oktatás, a kiképzés és a felkészítés fejlesztési javaslatai 

A jövőben nagyobb gondot kell fordítani a hivatásos szervezetek állományának kiképzésé-
re és oktatására, valamint a szakmai vezetők kiválasztására. Szakítani kell a szakemberek 
utánpótlásának jelenlegi rendszerével is, melynek fő bázisa a honvédség, a rendvédelmi 
szervek vagy a Belügyminisztérium különböző területei. 
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 Egy ilyen koordináló szerv csökkentené (megszüntetné) a különböző védelmi területekért és feladatokért 

felelős minisztériumok rivalizálását – pl. a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Külügymi-

nisztérium vitája a „CEP” feladatainak hazai koordinálásáról –, valamint elkerülhető lenne egyes feladatok 

háttérbe szorítása, vagy végzésének leállítása. (Pl. a Kormány döntése értelmében a Földművelésügyi és Vi-

dékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe kerültek a lakosság óvóhelyi védelmével kapcsolatos országos szintű 

kérdések, de a minisztérium ennek végrehajtását még nem kezdte meg.) 
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Törekedni kell jól képzett, nyelveket ismerő, polgári egyetemet és főiskolát végzett fia-
tal szakemberek felvételére, és meg kell teremteni a felsőfokú szakmai (polgári védelmi, védelmi 
igazgatási stb.) továbbképzés intézményesített rendszerét. Az Országos Vezetőképző Intézet (Pé-
cel) jelenlegi rendszerének átalakításával, az oktatási színvonal emelésével el kellene érni, 
hogy az valóban betöltse alaprendeltetését. Itt elsősorban a polgári szervek, önkormány-
zatok és állami intézmények polgári védelmi vezetőinek, valamint a hivatásos katasztrófa-
védelmi szervezet állományának szakmai továbbképzésére gondolok. 

Közép- és hosszú távon meg kellene teremteni a lehetőségét annak, hogy fiatal, szakmai-
lag felkészült szakemberek ismereteiket külföldi polgári védelmi oktatási intézményekben továbbfejleszt-
hessék, illetve tudományos fokozatokat szerezhessenek. 

Javaslom felülvizsgálni a lakosság felkészítésének jelenlegi rendszerét, és ki kellene dolgozni annak jö-
vőbeni új formáját. Véleményem szerint a lakosság polgári védelmi és katasztrófák elleni vé-
dekezéssel kapcsolatos felkészítési feladatainak végrehajtásába a Magyar Polgári Védelmi 
Szövetséget (MPVSZ) be kell vonni. Távlatokban – a fokozatosság elvének betartása, vala-
mint a központi elvárások és követelmények teljesítése mellett – a feladat átkerülhetne az 
MPVSZ végrehajtási hatáskörébe. 

5.5.3.  A jogszabályok módosítására és korrekciójára vonatkozó javaslatok 

Az értekezés előző fejezeteiben a különböző területek vizsgálata több jogszabályi ren-
delkezés módosításának szükségességét bizonyítottam, melyek befolyásolják a polgári vé-
delem működését és tevékenységét. Ezek közül csak az alábbiakat emelem ki. 

A honvédelmi törvénynek tartalmaznia kellene a honvédelem rendszerének, a védelmi igaz-
gatás és ezen belül a védelmi bizottságok megváltozott feladatának és szerepének, vala-
mint a polgári veszélyhelyzeti tervezés jogszabályi előírásainak a korrekcióját. 

Végre kellene hajtani a katasztrófatörvény jelenlegi hiányosságainak 139 módosítását, vala-
mint a hiányzó végrehajtási rendelet(ek) kiadását. 

A BM OKF, valamint területi és helyi szervei csak abban az esetben tudják maradékta-
lanul ellátni feladataikat, ha a jogszabályi előírások azt biztosítják. Ezért azokat folyamato-
san felül kell vizsgálni és a módosításokat végre kell hajtani. Különösen fontos lenne ez a 
szakmai feladatok országos szintű koordinációja, valamint a hatósági és szakhatósági feladatok ellátása 
terén. 

5.5.4. A gazdálkodás fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

A polgári védelmi szervezetek megalakításával kapcsolatos önkéntesség elve csak úgy való-
sítható meg, ha az állampolgárokat érdekeltté tesszük, ami elsősorban anyagi (költségveté-
si) kérdésekkel függ össze, vagyis kihat a szervezet gazdálkodására is. 

Gyakran előfordul, hogy az állampolgárok, illetve különböző gazdasági szervezetek 
anyagi támogatást ajánlanak fel, melyek fogadására és felhasználására a polgári védelem 
gazdálkodási szabályai rugalmatlanok. A jövőben célszerű lenne a jelenlegi gazdálkodási 
rendszer korszerűsítésével lehetőséget teremteni a különböző szponzori támogatások 
közvetlen fogadására és felhasználására az önkéntesség fejlesztése, a lakosság felkészítése, 
valamint a védekezés hatékonysága növelése céljából. 

A jelenleg meglévő és hasonló célokat szolgáló alapítványokat tovább kell fejleszteni és 
javasolt működésüket, céljaikat – a fentiekkel összhangban –módosítani. 

                                                           
139

 A katasztrófatörvény hiányosságait és alapvető rendelkezéseit az értekezés 2.2. fejezetében részletesen vizs-

gáltam és elemeztem. 
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Véleményem szerint a teljesen központosított gazdálkodási rendszert át kellene alakíta-
ni, és biztosítani kellene a területi vezetők részére a gazdálkodáshoz és munkáltatói jogkö-
rök gyakorlásához szükséges anyagi feltételeket és a felhasználási jogköröket. 

5.5.5.  A kutatási és tudományos tevékenység fejlesztése 

Napjainkban a különböző veszélyforrások összetettsége és bonyolultsága, hatásaik ki-
számíthatatlansága miatt szükség van a védekezési elvek és módszerek folyamatos korsze-
rűsítésére és gyakorlati alkalmazhatóságuk fejlesztésére. Ez komoly tudományos elemző, értékelő 
és tervező munkát igényel, ami csak széles körű nemzetközi együttműködésben oldható meg hatékonyan. 

A polgári védelem területén ez a tevékenység az elmúlt 15 év alatt teljesen leépült, 
nemzetközi kapcsolatai megszűntek. Jelenleg a szervezet nem rendelkezik nyelveket be-
szélő, tudományos munka végzésére felkészült szakemberekkel és a kutatáshoz szükséges 
feltételekkel (szervezet, anyagi, technikai eszközök, stb.). 

A jövőben a polgári védelemnek fel kell készülnie ezen terület fejlesztésére, ki kell ala-
kítani a kutatás és a tudományos tevékenység szervezeti és technikai bázisát, meg kell te-
remteni a működés személyi és anyagi feltételeit, be kell kapcsolódni a területtel összefüg-
gő tudományos kutatás és tevékenység működési rendszerébe. 

Végezetül szeretném aláhúzni, hogy a polgári védelem fejlesztésére vonatkozó vizsgála-
taimat és ajánlásaimat nem úgy kell kezelni, hogy az a fejlesztés lehetséges stratégiája, ha-
nem olyan szakmai javaslatoknak kell tekinteni, amelyeket föl lehet használni a megvalósítási tervek 
elkészítésénél. 

Következtetések 

A polgári védelem alaprendeltetése a jövőben is változatlan marad, és fejlesztését úgy 
kell végrehajtani (megvalósítani), hogy az mindenkor része legyen az ország honvédelmi rendszeré-
nek, és illeszkedjen annak alapvető területeihez. 

A fejlesztést komplexen kell kezelni, a fejlesztési célokat és irányokat úgy kell megvá-
lasztani, hogy azok minden esetben a lakosság életének és anyagi javainak védelmét szol-
gálják, és növeljék a védekezés hatékonyságát. 

A polgári védelem hazai helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy a fejlesztés fő iránya – a 
katasztrófavédelem és a nem katonai jellegű válságok kezelése – helyesen lett meghatározva, de 
a cél és a feladat prioritása olyan, hogy ezáltal napjainkra a katasztrófavédelem a többi területhez 
képest aránytalanul nagy hangsúlyt kap. Ez viszont hosszú távon egyoldalú fejlődést eredmé-
nyez, mely károsan befolyásolja a szervezet működését. 

A polgári védelem jövőbeni szervezetének összhangban kell lennie az ország lakossá-
gának veszélyeztetettségével, az ország gazdasági lehetőségeivel és teherbíróképességével. 

A jövőben törekedni kell arra, hogy a szervezetek megalakítása – a polgári védelmi kötele-
zettség fenntartása mellett – elsősorban az önkéntesség alapján történjen, valamint a szervezetek 
kis létszámúak, mobilak, jól felszereltek és kiképzettek legyenek. 

Az önkéntesség és a helyi kezdeményezések megvalósulását fogja segíteni a javasolt két-
szintű irányítás (országos, területi) kialakítása. Ennek során a területi szint által meghatáro-
zott elvek és követelmények betartása mellett a szakmai feladatok fenti követelmények 
szerinti végrehajtása a helyi szint felelősségi, valamint hatás- és jogkörébe fog tartozni. 

A polgári védelem fejlesztését úgy kell végrehajtani, hogy annak jövőbeni tevékenysé-
géből kitűnjön és megvalósuljon – a speciális védelmi feladatokat kivéve – a szervezet integ-
ráló jellege. 
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A KUTATÓMUNKA ÖSSZEGZÉSE 

A kutatómunka során a választott kutatási módszerek lehetővé tették a kutatási terüle-
tek átfogó megismerését, a közöttük lévő összefüggések feltárását és a kitűzött kutatási 
céljaim elérését. Mindezek együttes eredményeként olyan összegzett következtetésekre és 
megállapításokra jutottam, amelyek segítettek abban, hogy a polgári védelem fejlesztésére, 
a gyakorlatban is használható megoldásokra tegyek javaslatot. 

Összegzett megállapítások 

A polgári védelmet a világ valamennyi országában háborús céllal hozták létre, melynek el-
sődleges feladata volt a hátország és a lakosság légitámadások elleni védelme, amely napja-
inkra kiteljesedett és magába foglalja a nem katonai jellegű válságok és a katasztrófák ese-
tén a lakosság és az anyagi javak megóvását is. 

A szervezet cél- és feladatrendszerének prioritása szorosan összefügg az adott ország 
biztonsági környezetével és veszélyeztetettségével, az adott társadalmi rendszer biztonság-
politikai célkitűzéseivel, honvédelmi rendszerével, illetve az ország gazdasági teherbíró-
képességével. 

A polgári védelem – és jogelődje a légoltalom – fejlődésének történetét, valamint cél- és 
feladatrendszerén belüli prioritásokat vizsgálva általános jellemzőként megállapítható, hogy a 
szervezet struktúrája, vezetési- és irányítási rendszere a fentiekkel összhangban változhat, de alaprendel-
tetése, a lakosság és az anyagi javak védelme viszont mindig változatlan marad. 

Ez azt bizonyítja, hogy 2000. január 1-jével – a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 
felállásával – a polgári védelem, mint feladat- és intézkedési rendszer nem szűnt meg, a feladatok 
szakmai irányítását, valamint a hivatásos polgári védelmi szervek hatás- és jogkörét a BM 
OKF és területi szervei végzik, illetve gyakorolják. 

Napjainkban a biztonságot átfogóan és komplexen kell értelmezni, ami a hagyományos 
politikai és katonai tényezőkön túl magába foglalja a biztonság egyéb dimenzióit és messze 
túlmutat a katonai erőn. Egy demokratikus országgal szemben alapvető követelmény, 
hogy védelmi rendszerét úgy alakítsa ki, hogy az az ország területének fegyveres védelmén 
túl nyújtson biztonságot az állampolgárai számára a békeidőszaki katasztrófák és a nem 
katonai jellegű válságok esetén is. 

Magyarország teljes (komplex) védelmi rendszere – melynek kifejezésére használt országvédelem 
és honvédelem fogalmak tartalmi jelentése és értelmezése között ellentmondás tapasztalható 
– két nagy védelmi területre bontható, a „fegyveres védelemre” és a „polgári védekezés” rendszerére. En-
nek megfelelően hazánk honvédelmi rendszere is civil és fegyveres elemekből épül fel. A vonatkozó 
irodalmak és jogszabályok tanulmányozása alapján megállapítható, hogy a honvédelmi 
rendszer alapvető területeihez valamilyen formában a polgári védelmi feladat- és tevé-
kenységi rendszer kapcsolódik, tehát a polgári védelem érintett a honvédelemmel összefüggő felada-
tok végrehajtásában. 

A védelmi igazgatás – mely a honvédelmi felkészítés és az országmozgósítási feladatok 
végrehajtásának egy nagyon fontos és alapvető eszközrendszere – feladatrendszere kiteljese-
dett, hatás- és jogköre kibővült, különösen a polgári védelmi és a katasztrófa-elhárítási felada-
tok vonatkozásában. 

A biztonsági elemzések alapján kijelenthető, hogy az ezredfordulót követő évtizedek-
ben Magyarország ellen az ország szuverenitását veszélyeztető háborúra nagy valószínű-
séggel nem kerül sor, de azt teljes bizonyossággal nem lehet kizárni. A reálisan számításba 
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vehető veszélyek elsősorban nem katonai jellegűek lesznek, illetve megnő a katasztrófák elleni 
védekezés jelentősége és szerepe. 

Magyarország a katasztrófák által a közepesen veszélyeztetett országok közé tartozik, a ked-
vező és kedvezőtlen tényezők azonos mértékben vannak jelen. A védekezés szempontjá-
ból előtérbe került a nemzetközi együttműködés fontossága, melyen belül kiemelt jelentősége 
van a szomszédos országokkal való szoros kapcsolattartásnak, hisz a határon túli balese-
tek, katasztrófák hazánkra nézve súlyos veszélyt jelentenek. A jövőben a védekezés egyik 
fontos követelménye lesz a korszerű hír- és informatikai rendszer kiépítése és a szükséges 
adatbankok kialakítása.  

A Magyar Honvédség átalakítása, valamint az ország védelmi rendszerének korszerűsí-
tése nem választható szét, azt az ország általános modernizációjának keretében, ahhoz 
igazodva kell és lehet végrehajtani. Számolni kell azonban azzal a ténnyel, hogy a honvédség 
lehetőségei az átalakítás után a nem katonai jellegű válságok kezelése, valamint a katasztrófavédelem-
ben való közreműködés vonatkozásában beszűkülnek. Erre az új helyzetre a jövőben a polgári 
védelemnek fel kell készülnie. 

A NATO a polgári védelmi, valamint a katasztrófa - elhárítási és segítségnyújtási fel-
adatok vonatkozásában nem határoz meg a tagországok felé kötelező érvényű előírásokat 
és követelményeket, de a Szövetség stratégiájában lefektetett célokat és irányelveket a nemzeti szintű 
védelmi tervekben figyelembe kell venni.  

A különböző NATO és nyugat-európai (semleges) országok védelmi rendszerét vizs-
gálva megállapítható, hogy a polgári védelem szinte valamennyi ország védelmi rendszeré-
nek része, valamint alapvető rendeltetése és fő feladata kivétel nélkül a lakosság és az 
anyagi javak védelme. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak a lakosság önszerveződésének, az önvédelmi 
szervezetek tevékenységnek, valamint messzemenően figyelembe veszik az állampolgárok joga-
it, azokat csak a szükséges mértékben és ideig korlátozzák. 

A vizsgált országok esetében általános jellemzőként állapítható meg, hogy a polgári vé-
delem szervezeti kialakítása és működése, valamint a védelmi igazgatás rendszere orszá-
gonként eltérő, és szorosan kapcsolódik (illeszkedik) az adott ország társadalmi és politikai 
kialakításához, a közigazgatás rendszeréhez. 

A Magyar Polgári Védelem jelenlegi helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy hazánkban 
nem alakult ki a szervezetek megalakításával és működésével kapcsolatban az önkéntesség 
elve, rendkívül alacsony a helyi kezdeményezések száma, valamint ezek segítésének és tá-
mogatásának színvonala. Az is megfigyelhető, hogy a folyamatban lévő átalakítás során 
aránytalanul nagy hangsúlyt kap a katasztrófavédelem a polgári védelmi tevékenység többi területeihez 
képest, ami hosszú távon a működést és az egyenletes fejlődést károsan befolyásolja. 

Véleményem szerint a polgári védelem fejlesztésének fő iránya – a katasztrófavédelem 
és a nem katonai jellegű válságok kezelése – helyesen lett megválasztva, de a fejlesztést 
komplexen kell kezelni, és vigyázni kell arra, hogy a pillanatnyi célok és feladatok prioritá-
sa ne befolyásolja hátrányosan a többi területfejlesztési lehetőségeit. 

A polgári védelem alaprendeltetése a jövőben is megmarad, és a polgári védelmi szer-
vezetek továbbra sem fognak az elsődlegesen (azonnal) beavatkozó szervezetek közé tar-
tozni. A szervezet fejlesztését – a jelenlegi átalakításra alapozva – úgy kell végrehajtani, 
hogy az legyen összhangban a lakosság veszélyeztetettségével, az ország gazdasági lehető-
ségével, tegyen eleget a demokratikus alapelveknek és a jogállamiság ismérveinek, továbbá 
legyen része az ország védelmi rendszerének, és illeszkedjenek annak alapvető területei-
hez, elemeihez. 
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A kutatás során elért új tudományos eredmények 

 A polgári védelem kialakításának és fejlődésének történetét vizsgálva, valamint jelen-
legi hazai helyzetét elemezve megállapítottam, hogy a szervezet cél- és feladatrendszere – 
mely szorosan összefügg az ország biztonsági környezetével, veszélyeztetettségével, az 
adott társadalmi rendszer biztonságpolitikai célkitűzéseivel, honvédelmi és közigazgatási 
rendszerével, illetve az adott ország gazdasági teherbíróképességével –, továbbá szervezeti 
kialakítása, vezetési- és irányítási rendszere a fejlődés során folyamatosan változott, de 
alaprendeltetése változatlan maradt. Tehát maga a polgári védelem – mint feladat- és intézkedési 
rendszer – nem szervezetfüggő dolog, szervezeti struktúrája, irányítási rendszere változhat, valamint a cél- 
és feladatrendszerét befolyásoló prioritások módosulhatnak. 

 Megfogalmaztam a katasztrófavédelem célját, meghatároztam annak legfontosabb jellemzőit, 
kidolgoztam a katasztrófavédelmi rendszer kialakításával és a védekezés irányításával kapcsolatos 
szakmai javaslatokat és szempontokat.  

 Feltártam a honvédelem és az országvédelem fogalmának tartalma, értelmezése és a jog-
szabályi meghatározások közötti anomáliákat, javaslatot tettem az ellentmondás lehetséges feloldá-
sára, a honvédelem kiterjesztett – teljes és átfogó védelemre vonatkozó – fogalmának és céljának 
meghatározására. 

 Bebizonyítottam, hogy a védelmi igazgatás a honvédelmi rendszernek nem területe, hanem egy 
eszközrendszere, melynek feladata napjainkra megváltozott, jog- és hatásköre kibővült. Így 
bizonyos ellentmondás alakult ki a gyakorlat és a honvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései között.  

 Elemezve a Magyar Honvédség jövőbeni feladatait, átalakításának alapelveit és főbb 
követelményeit, következtetéseket vontam le a katasztrófák elleni védekezésben, valamint a 
nem katonai jellegű válságok kezelésében való közreműködését korlátozó tényezőkre, illetve meg-
határoztam a jövőbeni segítségnyújtási lehetőségeit, formáit és alapvető területeit. 

 Összefoglaltam a Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségességét, meghatároztam 
a szervezet fejlesztésének alapelveit és követelményeit, bemutattam a honvédelem, valamint a la-
kosság és az anyagi javak védelmének feladatrendszerén keresztül a fejlesztés alapvető védelmi 
területeit, meghatároztam a legfontosabb fejlesztési feladatokat, javaslatot tettem azok megvalósítására. 

Ajánlások 

Az értekezésben megfogalmazottak felhasználhatók a polgári védelem fejlesztési stratégiá-
jának megalapozásához, a közép- és hosszú távú megvalósítási tervek és programok kidolgozásához. 

Segíthet a polgári védelem cél- és feladatrendszerén belül a rövid és középtávú prioritások 
meghatározásában és a fejlesztendő területek helyes arányainak kialakításában. 

Felhasználható oktatási anyagként a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet állományának 
szakmai továbbképzésére, valamint az önkormányzati vezetők polgári védelmi felkészítése 
érdekében a Polgári Védelem Országos Vezetőképző Intézetének oktatási programjában. 

Ezen túl alapját képezheti több jogszabályi módosításnak, illetve újraszabályozásának. 

További kutatást igénylő irányvonalak 

Fontosnak tartom – a honvédelem kiterjesztett fogalmával összhangban – a védelmi igazgatás és 
a honvédelmi rendszer felülvizsgálatát, korszerűsítési lehetőségeinek elemzését, valamint a polgári vé-
dekezés hazai rendszerének fejlesztésével kapcsolatos további kutatások végrehajtását.  

A tudományos munkával (kutatással) foglalkozó szakemberek részére egy érdekes kuta-
tási terület lehetne hazánk egységes katasztrófavédelmi rendszerének kialakítási lehetőségével, a meg-
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valósítás formájával kapcsolatos kérdések vizsgálata, valamint helyének és szerepének tisztázá-
sa az ország biztonsági és védelmi rendszerében. 

Úgy gondolom további kutatásra lenne szükség a polgári védelem jövőbeni fejlesztésével össze-
függésben az alábbi területeken.  

 Fontosnak tartom feltárni az önkéntesség elvének hazai helyzetét, a megvalósítás lehetsé-
ges formáit és módszereit, illetve javaslatok kidolgozását a hazai megvalósításra. 

 Célszerű lenne egy részletes elemzést és kutatást végezni az értekezésben javasolt 
mentési központok, valamint központi mentőkészletek (raktárbázisok) kialakításának szük-
ségessége és lehetősége, továbbá azok működési feltételeinek vonatkozásában. 

 További kutatási területnek javaslom a polgári védelmi és a katasztrófa-elhárítási fel-
adatok országos szintű szakmai irányításáért felelős BM OKF és a Magyar Honvédség 
együttműködésének vizsgálatát. Ezen belül fontos lenne a területvédelmi alakulatok kataszt-
rófa-elhárítási feladatokra történő felkészítésével, az alkalmazásukhoz szükséges feltételek 
kialakításával, az igénybevételükkel összefüggő hatás- és jogkörök tisztázásával kapcsolatos kér-
dések vizsgálata és elemzése. 

 

A tudományos kutatást végző elődeim munkáját és példáját folytatva célom, hogy a 
fenti területekkel összefüggésben további vizsgálatokat és elemzéseket végezzek a polgári 
védelmi feladatok gyakorlati megvalósításának segítése érdekében. 

 

Ezúton mondok köszönetet témavezetőmnek, konzultációs partnereimnek, minden 
munkatársamnak, kollégámnak és barátomnak, továbbá mindazoknak, akik munkájukkal, 
javaslataikkal segítették disszertációm elkészítését. 

 
 
 
Budapest, 2000. július 20. 
 
 
 
 
 
 
 Tóth Rudolf  
 pv. ezredes 
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AZ ÉRTEKEZÉSBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 

AB: Alkotmánybíróság 
ABV: Atom, Biológiai, Vegyi fegyverek 
ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
BM OKF:  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
BM PVOP:  Belügyminisztérium Polgári Védelem Országos Parancsokság 
BM TOP:  Belügyminisztérium Tűzoltó Országos Parancsnokság 
BM VKH:  Belügyminisztérium Védelmi és Koordinációs Hivatal 
BM:  Belügyminisztérium 
CAPC:  Polgári Légi Közlekedési Tervezési Bizottság 
CCPC:  Polgári Távközlési Tervezési Bizottság 
CECC:  Polgári Veszélyhelyzeti Válság Sejt 
CEP:  Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés 
CEPD:  Polgári Veszélyhelyzet Tervező Igazgatóság 
CEPQ:  Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Kérdőív 
CPC:  Polgári Védelmi Bizottság 
dd.:  dandár 
DGP:  Proliferációval foglalkozó védelmi főcsoport 
DSC:  Polgári Biztonsági Igazgatóság (Franciaország) 
EADRCC:  Euro-Atlanti Katasztrófa - elhárítási Koordinációs Központ 
EADRU:  Euro-Atlanti Katasztrófa - elhárítási Egység 
EAPC:  Euro-Atlanti Partnerségi Tanács 
ENSZ EGB: Egyezmény az ipari balesetek országhatáron túl terjedő hatásairól 
ENSZ:  Egyesült Nemzetek Szervezete 
EU:  Európai Unió 
FAPC:  Élelmiszer és Mezőgazdasági Tervezési Bizottság 
FEMA:  Szövetségi Veszélyhelyzet Kezelési Ügynökség (USA) 
HÁAP: Hátországvédelmi Alakulatok Parancsnoksága 
HM:  Honvédelmi Minisztérium 
HNS:  Fogadó Nemzeti Támogatás 
HŐR OP:  Határőrség Országos Parancsnoksága 
HVK:  Honvéd Vezérkar 
Hvt.:  Honvédelmi törvény 
ILCEP:  Infrasturktúra, Logisztikai és Polgári Veszélyhelyzeti Tervező Főosztály 
IPC:  Ipari Tervezési Bizottság 
ISBN:  Nemzetközi Szabványos könyvszám 
JMC:  Közös Egészségügyi Bizottság 
KKB:  Kormányzati Koordinációs Bizottság 
MHTT:  Magyar Hadtudományi Társaság 
MK: Magyar Köztársaság 
MPVSZ:  Magyar Polgári Védelmi Szövetség 
MRFK:  Megyei Rendőr Főkapitányság 
MSZMP PB: Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága 
MT:  Minisztertanács 
NATO:  Észak-Atlanti Szerződés Szervezete 
OGY HB:  Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága 
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OH:  Óvóhely (életvédelmi létesítmény) 
OHSZ:  Országos Hatáskörű Szervek 
ORFK:  Országos Rendőr Főkapitányság 
PBEIST:  Európai Belföldi Felszíni Szállítási Tervezési Tanács 
PBOS:  Tengeri Szállítási Tervezési Bizottság 
PfP:  Partnerség a békéért (békepartnerség) 
PPC:  Kőolaj Tervezési Bizottság 
PV:  Polgári Védelem 
PVOVKI:  Polgári Védelem Országos Vezetőképző Intézet 
Pvt.:  Polgári védelmi törvény 
RBV:  Radiológiai, Biológiai és vegyi (fegyverek) 
SCEPC:  Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottság 
SCEPC PB & C: SCEPC Tervezési Tanácsok és Bizottságok 
SILCEP: Biztonsági beruházás, logisztikai és polgári veszélyhelyzeti tervezés 
SVKI:  Stratégiai Védelmi Kutató Intézet 
THW:  Szövetségi Technikai Segítségnyújtó Intézet (Németország) 
TÖPFE: Tömegpusztító fegyverek 
UN-OCHA: Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodája 
VB:  Védelmi Bizottság 
VFCS:  Vegyi Felderítő Csoport 
VIP:  Viszonylati Parancsnokság 
VK:  Vezérkar 
VSZ:  Varsói Szerződés 
WMD:  Tömegpusztító fegyverek 
ZMNE:  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
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A NEMZETKÖZI HADIJOGI SZERZŐDÉSEK 

CSOPORTOSÍTÁSA 

1. számú melléklet 

 

(Forrás: Sásik László; 135 éve született az első Genfi Egyezmény (Igazol-e a háború minden túlkapást?) Magyar 

Honvédségi Szemle 2/1999. szám.) 
 

A hadviselés módjaira és eszközeire vonatkozó szerződések 

 A szerződés tárgya Létrejötte Megjegyzés 

1.  Nyilatkozat olyan golyók alkalmazásának tilalmáról, 

amelyek az emberi testben könnyen szétmennek 

vagy ellapulnak 

Hága, 1899. 

július 29. 

Az 1868. évi 

szentpétervári nyilatkozat 

alapján 

2.  Nyilatkozat olyan lövedékek alkalmazásának 

tilalmáról, amelyeknek egyedüli célja fojtó vagy 

mérges gázok terjesztése 

Ua.  

3.  Jegyzőkönyv a fojtó, mérges és egyéb hasonló 

gázok, valamint a bakteriológiai eszközök 

hadviselési célokra történő használatának eltiltásáról 

Genf, 

1925. 

június 29. 

 

4.  Egyezmény a szárazföldi háború törvényeiről és 

szokásairól a hozzá mellékelt szabályzattal 

Hága, 

1899. 

július 29. 

 

5.  Egyezmény a szárazföldi háború törvényeiről és 

szokásairól a hozzá mellékelt szabályzattal, de ez 

utóbbiban foglalt 44. cikkely nélkül 

Hága, 

1907. 

október 18. 

Az 1899. évi fenti hágai 

egyezmény helyébe lépett 

Hadviselési Szabályzat 

6.  Egyezmény a semleges hatalmak és személyek 

jogairól és kötelezettségeiről szárazföldi háborúban 

Ua.  

7.  Egyezmény a semleges hatalmak jogairól és 

kötelezettségeiről szárazföldi háborúban 

Ua.  

8.  Egyezmény a tengeralatti önműködő ütközőaknák 

elhelyezéséről  

Ua.  

9.  Egyezmény a bombázásról tengeri haderővel háború 

idején 

Ua.  

10.  Egyezmény a tengeri háborúban gyakorolt 

lefoglalási jog egyes korlátozásairól 

Ua.  

11.  Egyezmény az ellenséges kereskedelmi hajókra 

vonatkozó elbánásról az ellenségeskedések 

kitörésekor 

Ua.  

12.  Egyezmény a kereskedelmi hajók hadihajókká 

történő átalakításáról 

Ua.  

13.  A kereskedelmi hajók ellen fellépő tengeralattjárók 

magatartására vonatkozó nemzetközi szabályok 

London, 

1937. 

december 8. 

 

14.  Egyezmény a mértéktelen sérülést okozónak vagy 

megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes 

hagyományos fegyverek betiltásáról, illetve 

korlátozásáról és a hozzá csatolt jegyzőkönyvek: 

 A röntgensugárral ki nem mutatható repeszekről 

 Az aknák, meglepő aknák és más eszközök 

alkalmazásának a betiltásáról, illetve 

korlátozásáról 

 A gyújtófegyverek alkalmazásának betiltásáról 

Genf, 

1980. 

október 15. 
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Humanitárius tartalmú hadijogi szerződések 
 

 A szerződés tárgya Létrejötte Megjegyzés 

1.  Egyezmény a hadra kelt fegyveres erők sebesültjei, 

betegei és hajótöröttei helyzetének javításáról 

Genf, 

1949. 

augusztus 

12. 

Az 1864. augusztus 22. 

genfi egyezmény helyébe 

2.  Egyezmény a tengeri haderők sebesültjei, betegei és 

hajótöröttei helyzetének javításáról 

Ua. Az 1899. és 1907. évi 

hágai egyezmény helyébe 

3.  Egyezmény a hadifoglyokkal való bánásmódról Ua. Az 1929. évi genfi 

egyezmény helyébe 

4.  Egyezmény a polgári lakosság háború idején való 

védelméről 

Ua.  

5.  Egyezmény a kulturális javaknak fegyveres 

összeütközés esetén való védelméről az egyezmény 

Végrehajtási Szabályzata, valamint az ahhoz csatolt 

jegyzőkönyv 

Hága, 

1954. 

május 14. 

 

6.  A háború áldozatainak védelméről szóló 1949. évi 

genfi egyezmények 1977. évi kiegészítő 

jegyzőkönyvei 

Genf, 

1977. 

június 8. 

 

 

 

 

 

Hadijoghoz kapcsolódó humanitárius szerződések 
 

 A szerződés tárgya Létrejötte Megjegyzés 

1.  Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzése és 

megbüntetése tárgyában 

New York, 

(ENSZ) 

1948. 

december 9. 

 

2.  Egyezmény a háborús és az emberiség elleni 

bűntettek elévülésének kizárásáról 

New York 

(ENSZ) 

1968. 

 

3.  A túszszedés elleni nemzetközi egyezmény 

kihirdetéséről 

New York 

(ENSZ) 

1979. 

 

4.  A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó büntetések vagy bánásmód elleni 

nemzetközi egyezmény kihirdetéséről 

Ua.  

5.  Menekültügyi Egyezmény Genf, 

1951. 

július 26. 
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A MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM 

TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSÉNEK ALAPVETŐ IDŐSZAKAI 

 

2. számú melléklet 

(Forrás: Ambris József: A polgári védelem helye, szerepe és lehetséges feladatai a különböző válságok kezelése és a katasztrófák következményeinek felszámolása során a NATO tagság tükrében 

Tanulmány 1999. BM PVOP belső kiadvány) 

 

A légoltalom kialakulása, a két világháború közötti fejlődési időszak (1917-1945) 

Dátum Események, főbb történések A fejlődési időszak jellemzői 

1917 Megalakul a „légi figyelő és riasztó szolgálat”, a magyar légoltalom elődje A magyar légoltalom kialakulásának 

időszaka, meghatározóan német, 

francia és olasz elméleti alapokról 

kiindulva. Ebben az időszakban a 

hátország szükséges védelme előtér-

be helyezi a lakosság védelmének 

megszervezést is. A légoltalmat - az 

irányítás központi, lehetőleg katonai 

kézben tartása mellett - a polgári 

intézményrendszereknek kell meg-

valósítaniuk és működtetniük. 

1935 Megalakul a hatósági légoltalom szervezete 

1937 Létrejön a légoltalmi liga, mint társadalmi (önkéntes) szervezet 

1938 A győri program keretében a légoltalom jelentős fejlesztése, a háborús készülődés jegyében 

1939 Újraszabályozzák a légoltalom feladatait, amelyek jelentősen kibővülnek 

1942 Budapest elleni szovjet bombatámadás, sokkhatás (a légvédelem és légoltalom csődje), felelős vezetők 

menesztése, újraszabályozások 

1944 Folyamatos bombatámadások, viszonylag kis polgári lakossági veszteségekkel (16 000 főre tehető az 

összáldozatok száma) 

1944 Nyilas hatalomátvétel után a légoltalom összeomlása 
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A légoltalom újjászervezése, a II. világháborút követő fejlődési időszak (1945-1990) 

Dátum Események, főbb történések A fejlődési időszak jellemzői 

1949 A Belügyminisztérium vezetése alá rendelik a szervezetet A II. világháború utáni idő-

szak minőségi és mennyiségi 

változásokat egyaránt hozott a 

magyar légoltalom történeté-

ben. A fejlődés, fejlesztés 

üteme igen változó volt, az 

igyekezett igazodni a környe-

zet mindenkori politikai, kato-

nai változásaihoz, de nem volt 

mentes a hazai döntésviszo-

nyok esetenként nem kiegyen-

súlyozott voltától sem. A fel-

adatok és módszerek átértéke-

lésénél - az európai átértékelé-

sekkel részben azonosan 

ugyan, de alapvetően - a szov-

jet módszerek váltak meghatá-

rozóvá. Az ötvenes és hatva-

nas évek feszített ütemű fej-

lesztési tendenciája egybeesést 

mutat a világ országainak pol-

gári védelmi fejlesztésével. 

Ekkor a tervek mögött még 

voltak pénzeszközök is. A 

hetvenes és nyolcvanas évekre 

valójában már csak a grandió-

zus tervek készültek el a to-

vábbi fejlesztésre, a pénzesz-

közök már elmaradtak a meg-

valósítást illetően. 

1950 Megkezdődik a légoltalom újjászervezése 

1951 Megalakul az első légoltalmi katonai alakulat (lőszer- és bombamentesítési feladatokkal) 

1953 A korábbi BM Főosztály helyett megalakul a Légoltalmi Országos Parancsnokság, erre az időszakra - elsősor-

ban az MDP erőszakoltan túlhajszolt fejlesztési terveire visszavezethetően - az ország légoltalma az 1944 tava-

szi színvonallal volt egyenértékű 

1953 További jelentős fejlesztések, felzárkózás a közép-európai élvonalhoz 

1956 Súlyos anyagi károk és a szervezet szétzilálódása 

1957 A légoltalom helyzetének rendezése 

1958 A légoltalom felértékelődése világszerte (a hadászati biztosítás egyik jelentős elemeként), nagy ívű célkitűzé-

sek, hatalmas összegű beruházások szükségességével 

1961 Védelmi módszerek átértékelése, a kötelező óvóhelyépítés megszüntetése (helyette a ki- és széttelepítés alkal-

mazása)  

1962 Nagy horderejű válságok a világban, melyeknek okozataként is a légoltalom átkerül HM felügyelet alá 

1964 A légoltalom a polgári védelem elnevezést kapja 

1967 Nagy gyakorlatok az ország megyéiben a következő három év alatt (négy megyében, 160 000 fő részvételével) 

1970 Tiszai árvíz, hatékony tevékenységgel 

1972 Megalakul a Hátországvédelmi Alakulatok Parancsnoksága, jelentős szervezeti változások a polgári védelem-

nél, 2-3 évre visszavetve a tevékenység hatékonyságát 

1974 A polgári védelem feladatainak újraszabályozása minisztertanácsi határozat formájában 

1976 A 15 éves távlati terv kedvező fejlesztési lehetőségei 

1981 Tervek átdolgozása, hangsúlyozott tervezési feladatok a katasztrófák elhárítására vonatkozóan 

1982 Folyamatosan, jelentősebb szerepvállalás a katasztrófák körülményei során 

1987 Megkésett és elhamarkodott döntés a Hátországvédelmi Parancsnokság és a PVOP integrálására 

1989 Döntés a polgári védelem BM-hez történő átalárendelésről 



  

 

127 

 

 

A polgári védelem rendszerváltást követő fejlődési időszaka (1990-2000. január 1-jéig) 

Dátum Események, főbb történések A fejlődési időszak jellemzői 

1990 Kezdeményezések a tűzoltósággal történő integrációra a BM-hez kerüléssel 

egyidőben. A döntés: a polgári védelem önálló szervezetként kerül át a BM-

hez 

A rendszerváltozást követő időszak polgári védelme ellentmon-

dásosan alakul, a szervezet szükségessége is többször megkérdő-

jeleződik. Külső integrációs törekvések jellemzőek a háborús 

feladatát „elvesztett” szervezet irányába. Az „integrált katasztró-

favédelem” jegyében be is következik egy valamivel több, mint 

két éves integráció a tűzoltósággal, azonban egy alkotmánybíró-

sági határozat véget vet e működési formának. 1996-tól viszony-

lag kiegyensúlyozott tevékenység jellemzi a szervezetet napja-

inkig, amikor a NATO tagsággal összefüggésben ismét előtérbe 

kerül egy szervezeti, szervezési korrekció szükségessége. Erről 

az időszakról összegzésképpen megállapítható, hogy a többszöri 

átszervezés, valamint az alulfinanszírozottság ténye mellett a 

polgári védelem a feladatrendszerének megújítását helyes irá-

nyokba tette meg. A jogszabályi legitimitás kialakulásán túl nap-

jainkra a társadalmi elfogadottság is megfelelő szintet ért el. A 

kívánatos védelmi igények és lehetőségek összhangja azonban 

az ezredforduló utáni években teljesedhet csak ki. 

1992 Ismételt kezdeményezés az integrációra, döntés nem születik. Kormányrende-

let jelenik meg a polgári védelmi feladatok végrehajtásáról. A délszláv ese-

mények ráirányítják a figyelmet a háborús feladatok szükségszerű tervezésére 

1993 Megtörténik az integráció országos szinten 

1994 Alkotmánybírósági beadvány az integráció felülvizsgálatára 

1995 Alkotmánybírósági határozat, amely kimondja az integráció Alkotmány és 

több törvényellenességét. A határozat hatályon kívül helyez minden addigi 

jogszabályt 

1996 Ismét önálló a polgári védelem. Átszervezés, közel 20%-os létszámcsökken-

téssel. Megjelenik a polgári védelemről szóló törvény 

1998 A NATO csatlakozási folyamattal összefüggésben a védelmi igazgatási rend-

szer, a polgári védelem törekvései a polgári veszélyhelyzeti tervezés szerve-

zeti rendszerének kialakítására 

2000 A hazai katasztrófa elhárítás rendszerének kialakítása, a Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság és területi szerveinek létrehozása 
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A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK LEGFONTOSABB TERÜLETEI 

(Forrás: BM PVOP A polgári védelem helye, szerepe és feladatai a veszélyhelyzetek kezelésében Jegyzet Pécel 1999.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

A polgári védelem feladatait és működését közvetlenül szabályozó törvény, 

kormány és miniszteri rendeletek és utasítások 

 

Alaprendelkezések 

 

Kapcsolódó törvények 

Kapcsolódó egyéb 

jogszabályok (rendelet, 

határozat, intézkedés) 

1996. évi XXXVII. törvény 

a polgári védelemről 
 

Az MK Alkotmánya 

20/1989. évi tvr. és a Genfi 

konv. I.-II. kiegészítő 

jegyzőkönyv 

Kormányrendeletek és 

határozatok 

94/1998. (XII.29.) OGY 

határozata a MK biztonság- és 

védelempolitikájának 

alapelveiről 

BM rendeletek és 

utasítások 

Ágazati 

miniszteri rendelet 

 

1993. évi CX. tövény 

a honvédelemről 

60/1997.(IV.18.) 

Korm.r. óvóhelyről c.  

véd. eszközökről 

114/1995. (IX.27.) 

Korm.r. a települések pv. 

besorolásáról, 

szabályairól 

196/1996. (XII.22.) 

Korm.r. a mentésben való 

részvételről, a pv. 

szakhatósági jogkörről, 

feladatairól 

1010/1998.(I.30.) 

Korm. határozata a pv. 

szervezetek 

összlétszámának 

meghatározásáról 

18/1996. (VII.25.) 

BM r. a települések pv. 

besorolás 

49/1997. (IX.16.) 

BM r. körz. pv. pságok 

illetékességi területéről 

55/1997. (IX.21.) 

BM r. a pv. szervezetek 

létrehozására 

13/1998. (III.6.) 

BM r. a pv. 

felkészítéséről 

20/1998. (IV.10.) 

BM r. a pv. tervezés 

rendszeréről 

50/1997. (IX.17.) 

IKIM r. az ágazat pv. 

feladatairól 

23/1997. (VII.18.) 

PM r. a pénzügyi ágazat pv. 

feladatairól 

27/1997. (VII.15.) 

MKM r. az ágazat pv. 

feladatairól 

1/1997. (I.22.) 

IM r. bíróságok pv. 

feladatairól 

22/1992. (XII.29.) 

KTM r. az életvédelmi 

létesítményekről 

133/1994. (X.21.) 

Korm.r. a légi riasztásról 
1990. évi LXV. tv. 

helyi önkormányzatokról 

1995. évi LXVII. tv. 

az MK békepartnerségi 

feladatairól 

1033/1997. (V.6.) 

Korm. hat. a közbiztonság 

fejlesztés feladatairól 

1996. évi CXVI. tv. 

az atomenergiáról 

7/1997. (II.4) 

BM ht. a pv. ht. állomány 

szolgálati szabályzatáról 

5/1998. (BK.6) 

BM ut. a PVOP szervezeti 

működési szabályzatáról 

9/1998. (BK.7.) 

BM ut. a BM szervezeti és 

működési szabályzatáról 

1999. évi LXXIV. tv. 

a katasztrófák elleni 

védekezés irányításáról, 

szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek elleni 

védekezésről 

179/1999.(XII.29.) 

Korm. r. 

az 1999. évi 

LXXIV. törvény 

végrehajtásáról 

48/1999. (XII.15.) 

BM r.  

a BM irányítása alá tartozó 

szervezetek 

katasztrófavédelmi 

feladatairól 
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4. számú melléklet 

Belügyminisztérium 

BM  

Védelmi 

Iroda 

Önkormányzati 

Helyettes 

Államtitkár 

A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE ÉS SZINTJEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Jelmagyarázat: közvetlen szakmai irányítás           közreműködés            koordináció            honvédelmi igazgatási irányítás (felügyelet)             önkormányzati felügyelet 

helyi 

szint 

területi 

szint 

országos 

szint 

 

19 megyei 

Védelmi Bizottság 

 

Fővárosi 

Védelmi Bizottság 

Főpolgármester 

HM Védelmi 

Hivatal 

Minisztériumok 

Országos hatáskörű 

szervek 

 

BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság 

Fővárosi 

Polgári Védelmi 

Parancsnokság 

19 megyei 

Polgári Védelmi 

Parancsnokság 

Közgyűlés  

Elnöke 

Védelmi  

Iroda 

Területi 
Polgári Védelmi 

Szervezetek 

Területi 
Polgári Védelmi 

Szervezetek 

23 helyi 

Védelmi Bizottság 

23 

 kerületi 

Önkormányzat 

23 kerületi 

Polgári Védelmi 

Parancsnokság 

Helyi 

Védelmi Bizottság 

70 körzeti 

Polgári Védelmi  

Parancsnokság 

84 

Polgári Védelmi  

Kirendeltség 

3220 

Települési 

Önkormányzat 

Települési 

Polgári Védelmi  

Szervezetek 

Települési 

Polgári Védelmi  

Szervezetek 

Védelmi  

Iroda 

(Forrás: BM PVOP) 
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A Magyar Honvédség, a rendőrség, a határőrség és  
a polgári védelem együttműködésének helyzete, 

fejlesztésének lehetőségei és területei 
 
(Forrás: Tóth Rudolf  „ A Polgári Védelem, a Magyar Honvédség és a Határőrség lehetséges együttműködési terüle-

tei, a továbbfejlesztés lehetőségei az egységes védelmi rendszer tükrében.” 
Tanulmány az Új Honvédségi Szemle 1999. évi pályázati kiírására 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a polgári védelem együttműkö-
dése a fegyveres és rendvédelmi szervekkel nem zökkenőmentes. Ennek oka részben a 
szervezetek folyamatos átalakításából, részben a jogi szabályozatlanságból adódik, és ki-
sebb mértékben a szervezetek közép és felsőszintű vezetőinek passzivitására vezethető 
vissza. 

Az együttműködés vizsgálatánál abból a tényből kell kiindulni, hogy a polgári védelem 
emberbaráti (humanitárius) feladatokat lát el, így fegyveres küzdelem vagy más erőszakos 
cselekmények során nem vehetők igénybe.1  

Ha az együttműködés kérdéseinek vizsgálatát a szervezetek béke- és minősített időszaki fel-
adatai alapján végezzük, akkor párhuzamosságok tapasztalhatók. Ennek, azaz oka, hogy a 
feladatok zöme mindkét időszakban megtalálhatók, csak a prioritásuk változik. Ezt elkerü-
lendően a vizsgálatkor a feladatrendszer komplexitásából kell kiindulni, így az együttmű-
ködés lehetséges területei négy nagy csoportba sorolhatók. 

1. Az együttműködés lehetséges területei 

1.1  A fegyveres harc, a fegyveres összeütközések megvívása és az erre 
történő felkészülés területe 

Annak ellenére, hogy a polgári védelem nem vesz részt a fegyveres összeütközésekben, 
a fegyveres erőkkel az alábbi együttműködési területek alakulhatnak ki. 

 Az ország védelmi és hadszíntér előkészítés tervezési feladataiban való közremű-
ködés (együttműködés) a polgári védelmet is érintő feladatok vonatkozásában. 

 A hadműveletek polgári támogatásának keretében a hadszíntér előkészítési felada-
taiban való közreműködés (például: települések kiürítése, objektumok mentése, 
raktározási és ellátási feladatok segítése, stb.). 

 Együttműködés az országmozgósítás feladatainak megszervezésében és végrehajtá-
sában. (Például a fegyveres erők ellátása szempontjából fontos vállalatok, üzemek 
védelmének megszervezése, a közigazgatás mozgósítási feladatainak segítése, stb. 
Ennek végrehajtásában már a rendőrség is érintett.) 

 A várható fegyveres küzdelem területén élő lakosság riasztása, tájékoztatásának, 
felkészítésének megszervezése, a támadófegyverek típusainak és várható alkalmazá-
sának ismeretében megszervezni a helyi lakosság védelmét. 

 A Magyar Honvédség alakulatai és területvédelmi csapatai, valamint a polgári vé-
delmi szervezetek személyi állományának lebiztosításával, a technikai eszközök 
igénybevételével kapcsolatos tervek egyeztetése és pontosítása.  

                                                           
1
 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről I. fejezet 3 § (4) bekezdés szerint. 
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 A fegyveres küzdelem veszélye, vagy bekövetkezése miatt kialakult menekülthul-
lámmal (migrációval) kapcsolatos feladatok területén a határőrséggel, a rendőrség-
gel és a helyi önkormányzatokkal történő együttműködés. 

1.2.  A védelmi igazgatás, a honvédelmi és polgári védelmi felkészítés te-
rülete 

Az itt jelentkező feladatok elsősorban a békeidőszaki tevékenységgel függenek össze, de 
részben kapcsolódnak a minősített időszaki feladatokhoz is. Az együttműködés lehetséges 
területei a következők: 

 A honvédelmi és a polgári védelmi felkészítés számos területen kapcsolódik egy-
máshoz. Elegendő csak a lakosság vagy a tanuló ifjúság felkészítésére gondolni, de 
beszélhetünk a polgári szolgálatot vállalt fiatalok felkészítéséről, vagy a határőrség a 
rendőrség és a honvédség kiképzési rendszerébe, a polgári védelmi felkészítéssel 
kapcsolatos ismeretek beillesztéséről. 

 Fontos továbbá, a polgári védelmi szervezetek személyi állományának szakmai is-
mereteit bővíteni a közrend – és közbiztonság, a fegyveres küzdelem sajátosságai-
ról, valamint a korszerű fegyverek konkrét hatásairól és az ellenük való védekezési 
eljárásokról. 

 Legalább ennyire fontos a lakosság légi és RBV riasztásával, tájékoztatásával, illetve 
felkészítésével kapcsolatos közös feladatok. Ez napjainkban elég hiányosan működik. 

 A védelmi igazgatás rendszerén belül rendkívül fontos feladat lenne a közös informáci-
ós és tájékoztatási rendszer kialakítása, a monitoring rendszer működtetése, a szer-
vezetek egyéni védelmi terveinek egyeztetése, és azok figyelembe vétele a Védelmi 
Bizottságok tervrendszerének kidolgozása során. 
Egymás erőinek, eszközeinek és védelmi képességének ismeretében, a területi, helyi 
polgári védelmi feladatok végrehajtásában a fegyveres és rendvédelmi szervek köz-
reműködésének megszervezése, a riasztási és ügyeleti rendszerek összehangolt mű-
ködésének kialakítása.  
Hasonlóan fontos terület a mentési és igénybevételi tervek egyeztetésén túl a polgári 
életből lebiztosított személyi állomány és technikai eszközök igény szerinti egyezteté-
se, pontosítása és a tervek naprakészen tartása, valamint a különböző munkacso-
portokba a rendőrség, a határőr és a honvédség szakembereinek bevonása. 

1.3.  A katasztrófa-elhárítás rendszerén belüli együttműködés területei 

 A veszélyhelyeztek és katasztrófák körülményei között igénybevételre tervezett 
honvédségi, rendőri és határőr alakulatok kijelölése, felkészítése, az ezzel kapcsola-
tos tervező, szervező feladatok végrehajtása. 

 Az ügyeletek és információs központok együttműködési rendjének kialakítása. 

 Az adatszolgáltatási kötelezettségből eredő feladatok rendszerének és rendjének ki-
alakítása, különösen a radiológiai és vegyi méréseket illetően. 

 Fontos feladat, információk gyűjtése és gyors továbbítása az érintett szervek és ön-
kormányzatok felé a határon túli, de hazánkat veszélyeztető katasztrófákról, nukle-
áris balesetekről, az országhatáron keresztül történő veszélyes anyagszállításról 
vagy vegyi balesetekről  

 A határőrség és a rendőrség közreműködésével a mentőerők felvezetése és a hatá-
ron történő átléptetése. 
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 A különböző határőr igazgatóságok, a honvédségi és rendőrségi alakulatok műkö-
dési területének veszélyeztetettségével kapcsolatos információk és adatok átadása, a 
védelmi tervek ismertetése, a határvadász századok és területvédelmi alakulatok 
mentési feladatokra történő bevetési lehetőségének vizsgálata. 

Viszonylag rendezettnek tekinthető a nukleáris-balesetelhárítás, az árvízvédelem, vala-
mint a rendkívüli időjárási körülmények közötti együttműködés. További területek lehet-
nek, a kutatás, a mentés, járványok leküzdésében való közreműködés, de említeni lehetne 
a migrációt, vagy a terrorizmus fokozott veszélye estén, az emelt szintű biztosítást is. 

1.4. Az együttműködés további lehetséges területei 

 A különböző tudományos kutatások, műszaki fejlesztések és rendszeresítési eljárá-
sok egyeztetése. 

 Kölcsönös meghívások és részvételek a különböző gyakorlatokon, kiképzéseken, 
továbbképzéseken, közös gyakorlatok előkészítése és végrehajtása. 

 A NATO tagság kapcsán, valamint az Euro-Atlanti integrációval összefüggésben 
jelentkező együttműködési lehetőségek. 

Természetesen a fentiekben a lehetséges együttműködésnek csak a főbb területeit so-
roltam fel, ezeken belül további bontás és csoportosítás hajtható végre. 

2. Az együttműködés jelenlegi helyzete, fejlesztésének további le-
hetőségei 

Az elmúlt években mindhárom szervezet átszervezések, reformok végrehajtásával, jog-
szabályi alapok kialakításával volt elfoglalva. Ennek ellenére több olyan nemzetközi és 
hazai gyakorlat került végrehajtásra, amelyben közösen vettek részt / pl.: Planex, INEX-
2FIN, Cooperativa Chance, CMX-97 NATO, stb. /. Sajnos ezek a gyakorlatok nem vol-
tak rendszeresek, így a szervezetek közötti együttműködések sem váltak folyamatossá. 

2.1.  Az együttműködés jelenlegi helyzete 

 Az információcsere tartalma és hatékonysága alacsony színvonalú, az ügyeleti és 
vezetési rendszerek közötti kapcsolat felületes. 

 A feladatrendszerek kölcsönös megismerése elmarad a kívánt szinttől. 

 Hiányoznak a rendszeres közös konzultációk, megbeszélések, amelyek a rövid il-
letve középtávú együttműködési tevékenység tervszerűbbé tételét biztosítanák. 

 A NATO tagság kapcsán jelentkező új feladatok és elvárások közös megoldása 
rendszeres, a szükséges okmányok és információk kicserélése folyamatos. 

 A polgári védelmet a katonai védelmi tervezés egyes területein idegennek tartják, mi-
vel a belügyi tárcához tartozik. 

Az, hogy a vizsgált szervezetek együttműködése területén nincs minden rendben, úgy 
gondolom kellőképpen érzékelhető a megfogalmazott problémákból. A jelenlegi helyzet-
ben a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek elsősorban az átszervezésekkel, valamint a 
NATO tagsággal összefüggő védelmi kérdésekkel vannak elfoglalva, és valószínű, hogy az 
elkövetkező néhány évet továbbra is ez fogja jellemzi. 

Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ezzel kérdéssel - éppen a fontossága miatt - ebben 
az időszakban, a jelenleginél is többet kellene foglalkozni. 
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2.2. Az együttműködés javítása érdekében végrehajtandó feladatok 

Itt elsősorban a tervezés, a szervezés és az alkalmazás területeire gondolok. 

 A tervezés területén az alábbiakkal lehet számolni: 

 adatok szolgáltatása a lehetséges veszélyforrásokról; 

 katonai, rendőri és határőr erők, eszközök kijelölése a katasztrófa elhárítási fel-
adatokban történő közreműködésre; 

 a rendőri és katonai erők, a határőr igazgatóságok és a határvadász századok, 
katasztrófa elhárítási feladatokban történő lehetséges szerepvállalásának tisztá-
zása, a közös feladatok tervezése; 

 tervek kidolgozás (átdolgozása) a közreműködésre; 

 rendeletek (utasítások) kidolgozása, a közös feladatok végrehajtására vonatko-
zóan. 

 A szervezés területén az együttműködés érdekében előre kell lépni: 

 a különböző válságok kezelésével kapcsolatos eljárások, módszerek kölcsönös 
megismerése területén; 

 a nemzeti szintű polgári-katonai együttműködés rendszerének és tartalmának 
kidolgozásában; 

 együttműködési megállapodás előkészítése és megkötése a szervezetek között; 

 gyakorlatokra, kiképzésekre, továbbképzésekre történő kölcsönös meghívások. 

 Az alkalmazás területén az együttműködés biztosítása érdekében végre kell haj-
tani: 

 a kijelölt katonai, rendőri és határőr erők közös feladatokra való felkészítését; 

 a katonai rendőri és határőr erők igénybevételének eljárási rendjére vonatkozó 
szabályok kidolgozását; 

 erők, eszközök közös alkalmazási (irányítási) rendjét; 

 a különböző munkacsoportokban történő kölcsönös és együttes részvétel sza-
bályait, az összekötő tisztek alkalmazási rendszerét; 

 közös gyakorlatok előkészítését, a levezetési tervek kidolgozását. 

A főbb területek meghatározása mögött természetesen számos részfeladat jelenik meg, 
amelyek kidolgozását az érintett szervezetek szakembereinek kell végrehajtani. A fentiek 
alapján kijelenthető, hogy a vizsgált négy szervezet közötti együttműködés területén sok a 
hiányosság és jelentős tennivalók adódnak a továbbfejlesztés vonatkozásában. 

A közeli célok között mindenképpen az együttműködési területek meghatározását és a 
megállapodások kidolgozását tartom fontosnak. A teljes körű együttműködések kialakítá-
sa, egy távolabbi célként, csak ezt követően valósulhat meg. 
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6. számú melléklet 

A KATASZTRÓFAVÉDELEM LEGFONTOSABB JELLEMZŐI ÉS 

TARTALMA 
 

(Forrás: a szerző általi összeállítás) 

 

1.  A katasztrófavédelem minden állam (ország) általános biztonsági rendszerének szerves 

része. 

Ezt a megállapítást támasztja alá a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának 

alapelveit rögzítő 94/1998. (XII.29.) OGY határozat, mely 3. pontjának 4. szakasza kimond-

ja, hogy a MK biztonságpolitikájának fő célja: „… megfelelő feltételeket biztosítani a MK 

területén élők élet-, vagyon- és szociális biztonságának érvényesüléséhez, a nemzeti vagyon 

megőrzéséhez …” 

2.  A katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés „egységes irányítása” állami feladat. 

A modern állam feladataként jelenik meg a biztonságos életfeltételeket és a katasztrófavéde-

lem „egységes irányítási” rendszerét szolgáló intézményrendszer kialakítása és működtetése. 

3.  A katasztrófavédelem az állampolgárok, a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, 

állami intézmények, valamint az önkéntes és karitatív szervezetek jogszabályban meg-

határozott kötelezettségein, önkéntes áldozatvállalásain keresztül megvalósítandó tár-

sadalmilag kiemelt fontosságú feladat. 

A katasztrófavédelem négy, jelentőségében egyenrangú pillérre épül. Elsősorban az állam-

polgárra, másodsorban a gazdálkodó szervekre, harmadsorban az önkormányzatokra és vé-

gül az államra. Mindegyiknek meg van a maga pontosan meghatározható felelőssége és köte-

lessége. Az állam nem képes teljes mértékben átvállalni – már a költségek miatt sem – az ál-

lampolgárok, családjuk és teljes vagyona védelmét. Az állampolgár is köteles mindent meg-

tenni saját védelme érdekében. Ebből következik, hogy a katasztrófavédelem megvalósulása 

is többsíkú, és nem beszélhetünk róla úgy, hogy annak végrehajtása csak az állam feladata, 

mivel a védelemben közreműködő, részt vevő szervezeteknek és az állampolgárok tevékeny-

ségének céltudatos összehangolásáról és egy cél érdekében történő mozgatásáról, irányításá-

ról van szó. 

4.  A katasztrófavédelem négy alapvető területre bontható, melyek egymással szoros kap-

csolatban vannak. 

A védekezés komplex rendszere magába foglalja: a megelőzés, a rendkívüli eseményekre tör-

ténő felkészülés, a katasztrófa-elhárítás (a mentés végrehajtása, a beavatkozás), továbbá a 

helyreállítás feladatait. 

A fenti védelmi időszakokban végrehajtott feladatok célja a katasztrófák bekövetkezése ese-

tén kialakuló veszélyek és az okozott a károk lehetőség szerinti csökkentése, felszámolása, a 

helyreállítási feltételek biztosítása. A helyreállítás feladatai viszont, már az eredeti állapot 

visszaállítását szolgálják. A védekezés elveinek és módszereinek során az tapasztalható, hogy 

a veszélyekre való gyors reagálás megvalósítása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a meg-

előzés, felismerve azt a tényt, hogy a leghatékonyabb védekezés a megelőzés. 
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5.  A hatékony katasztrófavédelem érdekében a részt vevő szervek, szervezetek és az ál-

lampolgárok önkéntes áldozatvállalásán túl az államnak meg kell határozni mindenki 

számára a kötelezettségek körét is. 

Ez a kötelezés végső soron a segítségnyújtás megvalósításának kötelezettségét jelenti. A tár-

sadalom védekező képességének kialakítását nem lehet csupán csak az „önkéntesség elvére” 

alapozni. Bár a védekezés megszervezésének egy rendkívül fontos eleme az önkéntesség, de 

fel kell használni a demokratikus jogállam törvényes eszközrendszerét is ahhoz, hogy szük-

ség esetén a kötelezettségek teljesítési feltételei megvalósuljanak és a feladatok végre legye-

nek hajtva. 

6.  A katasztrófavédelemmel összefüggésben kiemelt jelentősége van a kötelezettségek mel-

lett a felelősség kérdésének és az ezzel kapcsolatos elvek alkalmazásának. 

A katasztrófavédelemben a felelősség elsősorban a potenciális veszélyokozókat, illetve a kár-

okozókat terheli. Amennyiben a felelősség nem állapítható meg, vagy a károkozó felelőssége 

korlátozott, úgy – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – a teherviselő részben vagy 

egészben az állam. Az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kapnak – elsősorban a nyugat-

európai országokban – a kockázat és a teherviselés területén a különböző biztosító társasá-

gok. A fenti elv és gyakorlat hazai megvalósítása – elsősorban megfelelő hagyományok hiá-

nyában – rendkívül nehézkes. Szerencsére hazánkban is egyre többen ismerik fel azt a tényt, 

hogy a jövő katasztrófavédelmét elsősorban az okozói-felelősségi rendszer alapján kell kiala-

kítani és a fő hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. 

7.  Hatékony katasztrófavédelem csak akkor jön létre, ha jogi szabályozottsága összhang-

ban van a nemzetközi előírásokkal, a védelemmel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

mindenki számára egyértelműek és világosak. 

Hazánk nemzetközi kötelezettséget vállalt a katasztrófákkal kapcsolatos kölcsönös tájékozta-

tásra, információcserére és segítségnyújtásra, továbbá arra, hogy a hazai jogintézményeiben 

érvényesíti a nemzetközi elvárásokat és a vállalt kötelezettségeket. Hosszú idő után most ju-

tott le a hazai jogalkotás addig, hogy kiadták a katasztrófavédelmi törvényt és annak végre-

hajtását szabályozó kormány és BM rendeletet, melyek alapjai a hazai katasztrófavédelmi 

rendszer kialakításának. 
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A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jelmagyarázat  

                közvetlen szakmai irányítás 
                szakmai felügyelet 

 

7. számú melléklet 

Főigazgató 

Titkárság 

Hatósági Főigazgató 

Helyettes 

Fővárosi 

Polgári 

Védelmi 

Igazgatóság 

Veszélyhelyzet Kezelési 

Főigazgató Helyettes 

Megyei 

Katasztrófa-

védelmi 

Igazgatóságok 

Gazdasági Főigazgató 

Helyettes 
Hivatalvezető 

Koordinációs 

Főosztály 

Szakmai osztályok 

 Ipari Baleset-

elhárítás 

 Felkészítési 

 Önkormányzati 

Koordinációs 

Megelőzési-hatósági 

Főosztály 

Szakmai osztályok 

 Megelőzési 

 Hatósági 

Műszaki Biztonsági 

Engedélyezési Főoszt. 

Főigazgató közvetlen 

 Országházi tűzoltó pk-ság 

 Repülőtéri Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság 

Polgári Veszélyhelyzet 

Kezelési Főosztály 

Szakmai osztályok 

 Baleseti inf. 

 Értékelő-művelet 

irányító 

 Veszélyhelyzet 

kezelési 

 Főügyelet 

Mentésszervezési 

Főosztály 

Szakmai osztályok 

 Mentési 

 Helyreállítási 

Minősített Időszaki 

Tervezési Főosztály 

Szakmai osztályok 

 Tervezési 

 Lakosságvédelmi 

Fővárosi 

Önkormányzati 

Tűzoltóság 

Ybl Miklós 

Műszaki 

Főiskola 

Tűzvédelmi és 

Biztonság-

technikai Szak 

Közgazdasági 

Főosztály 

Háttérintézmények 

 Szerkesztőség 

 Központi Tűzoltó Zenekar 

 Tűzoltó Múzeum 

Szakmai osztályok 

 Költségvetési 

 Pénzügyi és 

számviteli 

Műszaki Főosztály 

Informatikai és 

Távközlési Főosztály 

Központi Javító Üzem 

Személyzeti és 

Munkaügyi Főosztály 

Nemzetközi Főosztály 

Tájékoztatási és 

Társadalmi Kapcsolatok  

Főosztálya 

Ellenőrzési osztály 

Jogi osztály 

Ügykezelési és 

Titokvédelmi osztály 

(Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 

(Szerkesztette: a BM OKF szervezési adatai alapján a szerző) 
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A BM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. számú melléklet 

Jelmagyarázat: 

                    közvetlen szakmai irányítás 

                    szakmai felügyelet 

 
 

 
 

Igazgató 

Titkárság 

Szakmai területek 

- Személyügy 

- Ellenőrzés 

- Ügykezelés 

Gazdasági vezető Igazgató helyettes 

Polgári Veszélyhelyzet 

Kezelési osztály 

Megelőzési 

Osztály 

Mentésszervezési  

Osztály 

Háttérintézmény 

Oktatási Központ 
Polgári Védelmi 

Kirendeltségek 

Önkormányzati 

Tűzoltó 

Parancsnokságok 

Szakmai területek 

- Pénzügy 

- Anyagi-elhelyezési 

- Informatikai és 

távközlési 

- Műszaki 

Háttérintézmények 

- Raktárbázis 

- Javító Műhely 

(Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 

(Szerkesztette: a BM OKF szervezési adatai alapján a szerző) 
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(Forrás: Ambris József: A polgári védelem helye, szerepe és lehetséges feladatai a különböző válságok kezelése és a katasztrófák következményeinek felszámolása során a NATO tagság tükrében 

Tanulmány 1999. Budapest BM PVOP belső kiadványa) 

A KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE ÉS SZINTJEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

 közvetlen szakmai irányítás  honvédelmi ig. irányítás 

 szakmai felügyelet  közreműködés 

 önkormányzati felügyelet  koordináció 
 

9. számú melléklet 

helyi 

szint 

területi 

szint 

országos 

szint 

 

3220 Települési 

Önkormányzat 

Helyi 

Védelmi Bizottság 
 

23 kerületi 

Önkormányzat 

23 kerületi 

Védelmi Bizottság 

Fővárosi 

Védelmi Bizottság 

Kormány 

KKB 

Honvédelmi Minisztérium Belügyminisztérium 
Minisztériumok, országos 

hatáskörű szervek 
HM Védelmi 

Hivatal 

BM Védelmi és 

Koordinációs Hivatal 

 Védelmi Iroda 

 KKB titkársági feladatok 

 NATO kapcsolatok feladat 

Főpolgármester 

Védelmi Iroda 
Fővárosi 

Polgári Védelmi 

Igazgatóság 

Területi Polgári 

Védelmi szervezetek 

Fővárosi 

Önkormányzati 

Tűzoltóság 

Főpolgármester 

Települési Polgári 

Védelmi szervezetek 

23 kerületi 

Polgári Védelmi 

Kirendeltség 

Kerületi 

Önkormányzati 

Tűzoltóság 

Polgári Védelmi 

Kirendeltségek 

19 Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Helyi Önkormányzati 

Tűzoltóság 

19 Megyei 

Védelmi Bizottság 

Közgyűlés 

elnöke 
Védelmi Iroda 

Területi Polgári 

Védelmi szervezetek 

Polgármesterek 

Települési Polgári 

Védelmi szervezetek 

BM OKF 

(Szerk: a BM OKF adatai és a jog-   

szabályi változások alapján  

a szerző) 
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A HONVÉDELMI RENDSZER ELEMEI ÉS FUNKCIÓI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10. számú melléklet 

A fegyveres 

erők, rendvédel-

mi szervek al-

kalmazása, tevé-

kenységük fel-

tételeinek bizto-

sítása 

Az 

állampolgárok 

létfeltételeinek, 

élet- és vagyon-

biztonságának, a 

közjavak védel-

me (polgári vé-

delem) 

 

 

Az állam- és 

közigazgatás 

működtetése 

 

 

A nemzet-

gazdaság mozgó-

sítása 

 

 

Hozzájárulás a 

Szövetség kol-

lektív védelmé-

hez 

 

A védelemre 

felkészült és 

működőképes 

ÁLLAM-

SZERVEZET 

 

 

A védelmi szük-

ségleteket kielé-

gíteni képes 

GAZDASÁG 

 

A katonai vé-

delmet ellátni 

képes 

FEGYVERES 

ERŐK 

 

A lakosság vé-

delmét szolgáló 

POLGÁRI  

VÉDELMI 

szervek 

 

A védelmi igé-

nyeket tudatosan 

elfogadó 

TÁRSADA-

LOM 

A 

HONVÉDELMI 

RENDSZER 

f u n k c i ó i  

e l e m e i  

(Forrás: Védelmi Igazgatás ZMNE egyetemi jegyzet J 1286) 

(A szerző által átszerkesztve) 
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI RENDSZERÉNEK ALAPELEMEI ÉS 

MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11. számú melléklet 

A HONVÉDELEM RENDSZERÉNEK ALAPELEMEI 

A fegyveres erők és a 

lakosság igényeit kielégí-

teni képes GAZDASÁG 

A védelemre felkészült 

működőképes  

ÁLLAMI SZERVEZET 

A lakosság és anyagi 

javak védelmét szolgáló  

POLGÁRI VÉDELEM 

A katonai védelmet 

elhárítani képes  

FEGYVERES ERŐK 

A HONVÉDELEM MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

A GAZDASÁG 

FELKÉSZÍTÉSE 

POLGÁRI VÉDELMI 

FELKÉSZÍTÉS 

HONVÉDELMI 

FELKÉSZÍTÉS 

Az ország mozgósítási 

rendszere 

működőképességének 

biztosítása 

A lakosság ellátásának 

biztosítása 

A nemzetgazdaság 

működőképességének 

biztosítása 

A közigazgatás 

működőképességének 

biztosítása 

A lakosság felkészítése, a 

védelmi tennivalók 

feltételeinek biztosítására 

A védelmi igényeket 

tudatosan elfogadó  

TÁRSADALOM 

(Forrás: BM PVOP: Tájékoztató az újjászervezett Magyar Polgári Védelemről Budapest 1996. június Belső kiadvány) 

(A szerző által módosítva) 



141 

 

 

A VÉDELMI IGAZGATÁS ALAPELVEI ÉS KÖVETELMÉNYEI 
 

(Forrás: Védelmi Igazgatás ZMNE egyetemi jegyzet J 1286) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. számú melléklet 

nemzeti, szövetségi 

és össztársadalmi 

jelleg 

védelemre 

orientáltság 

működőképesség és 

arányosság 

összkormányzati 

felelősség 

a nemzetközi 

egyezmények 

tiszteletben tartása 

A VÉDELMI IGAZGATÁS 

a jogállamiság 

biztosítása 

integrált rendszer 

kialakítása 

modulszerű 

kiépítés 

piacgazdasági 

alapon történő 

működés 

minimális 

ráfordítás igénye 

csak szükséges 

változtatások 

biztosítása 

k ö v e t e l m é n y e i  

a l a p e l v e i  
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13. számú melléklet 

MINŐSÍTETT IDŐSZAKOK 

A minősített időszakok közös jellemzője, hogy az állam életét, rendes működését, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát, belső vagy külső eredetű 

társadalmi, illetve természeti, technikai jellegű erőhatás megjelenése veszélyezteti, és ennek elhárítására, illetve bekövetkezése esetén következményei 

felszámolására – az Alkotmány felhatalmazása alapján – a rendkívüli jogrend eszközei vehetők igénybe. 

VESZÉLYHELYZET SZÜKSÉGÁLLAPOT RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT 19/E § SZERINTI HELYZET 

„… a Kormány az állampolgárok 

élet- és vagyonbiztonságát veszé-

lyeztető elemi csapás, illetőleg kö-

vetkezményeinek az elhárítása (a 

továbbiakban: veszélyhelyzet), va-

lamint a közrend és közbiztonság 

védelme érdekében megteszi a szük-

séges intézkedéseket.” 

 

1949.évi XX. törvény. 

A Magyar Köztársaság Alkotmá-

nya 35. § (1) I) 

 

A rendkívüli jogrenden alapuló hatalom gyakorlása az állam általános, normál időszaki működésétől való időleges és részleges eltérést jelent, ami a 

kormányzati és egyéb államigazgatási – egyes minősített időszakokban az önkormányzati – szervek szervezeti felépítésének, működésének és hatáskör-

ének átrendeződésével, az állampolgári jogok korlátozásával, a gazdasági folyamatokba való fokozott állami beavatkozással jár. 

„E jogkörében az Országgyűlés az 

alkotmányos rend megdöntésére 

vagy a hatalom kizárólagos megszer-

zésére irányuló fegyveres cselekmé-

nyek, továbbá az állampolgárok élet- 

és vagyonbiztonságát tömeges mére-

tekben veszélyeztető, fegyveresen 

vagy felfegyverezve elkövetett sú-

lyos erőszakos cselekmények, elemi 

csapás vagy ipari szerencsétlenség 

esetén (a továbbiakban együtt: szük-

séghelyzet) szükségállapotot hirdet 

ki.” 

 

1949. évi XX. törvény  

A Magyar Köztársaság Alkotmá-

nya 19. § (3) h). 

„E jogkörében az Országgyűlés ha-

diállapot vagy idegen hatalom fegy-

veres támadásának közvetlen veszé-

lye (háborús veszély) esetén kihirdeti 

a rendkívüli állapotot, és Honvédel-

mi Tanácsot hoz létre.” 

 

1949. évi XX. törvény. 

A Magyar Köztársaság Alkotmá-

nya 19.§ (3) h) 

„Külső fegyveres csoportoknak Ma-

gyarország területére történő váratlan 

betörése esetén a támadás elhárítása, 

illetve az ország területének a honvéd-

ség légvédelmi és repülő készültségi 

erőivel való oltalmazására, az alkot-

mányos rend, az állampolgárok élet- és 

vagyonbiztonsága, a közrend és a 

közbiztonság védelme érdekében a 

Kormány a köztársasági elnök által 

jóváhagyott védelmi terv szerint – a 

támadással arányos és erre felkészített 

erőkkel – szükségállapot vagy rendkí-

vüli állapot kihirdetésére vonatkozó 

döntésig azonnal intézkedni köteles.” 

 

1949. évi XX. törvény. 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 

19/E § (1) 

(Forrás: Védelmi Igazgatás  

ZMNE egyetemi jegyzet J 1286) 
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A VÉDELMI IGAZGATÁS „BÉKEÁLLAPOTNAK” MEGFELELŐ VÁZLATOS RENDSZERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. számú melléklet 

VESZÉLYHELYZET 

intézkedések. a véd. terv 

Alkotmány-

bíróság 

VÁLSÁGMENTES BÉKEIDŐSZAK 

Országgyűlés Köztársasági 

Elnök 

SZÜKSÉGÁLLAPOT ALKOTMÁNY 19/E § 

Országgyűlés Köztársasági 

Elnök 

Alkotmány-

bíróság 

Alkotmány-

bíróság 
Országgyűlés Köztársasági 

Elnök 

Köztársasági 

Elnök 
Országgyűlés 

Kormány Kormány Kormány Kormány 

rendkívüli intézkedések 

Minisztériumok 

OHSZ-k 

Centrális irányítású  

területi szervek 

K O R M Á N Y Z A T I  S Z I N T  

T E R Ü L E T I  S Z I N T  

Megyei (fővárosi) 

védelmi bizottságok 

H E L Y I  ( T E L E P Ü L É S I )  S Z I N T  

VB munka-

csoportok 

VB munka-

csoportok 

Centrális irányítású 

helyi szervek 

Városi, főv-i, ker-i 

védelmi bizottságok 

Polgármesterek 

Katonai iroda OGY H.B. 

K K B 

Honvédelmi 

Minisztérium 

Minisz-

tériumok 

Belügy-

minisztérium 

HM Védelmi 

Hivatal 

K K B 

Titk. 

Véd. 

Iroda 

BM Védelmi * 

Koord. Hivatal 

K O R M Á N Y Z A T I  S Z I N T  

M-ok önálló 

véd. szervezetei 

Fővárosi, megyei védelmi bizottságok 

Védelmi bizottságok titkárságai 

H E L Y I  ( T E L E P Ü L É S I )  S Z I N T  

Helyi védelmi bizottságok 

Polgármesterek 

T E R Ü L E T I  S Z I N T  

tájékoztatás felhatalmazás rendkívüli intézkedésekre 

Kormány-

bizottság 

Minisztériumok 

OHSZ-k 
HM, BM HVK, HÖR, 

OP, ORFK 

VB munka-

csoportok 

Megyei (fővárosi) 

védelmi bizottságok 

Megyei (főv-i) 

védelmi biz-ok 

Centrális irányítású 

területi szervek 

Városi, főv-i, ker-i 

védelmi bizottságok 

Városi, főv-i, ker-i 
védelmi bizottságok 

Polgármesterek Polgármesterek Centrális irányítású 

helyi szervek 

VK-k és dd. 
Pság HÖR 

VIP MRFK-k 

MH, HÖR 
Készenléti 

rendőrség 

kijelölt 
szervezetei, 

városi RK-k 

közvetlen szakmai irányítás 

együttműködés, koordináció 

katasztrófavédelmi irányítás 

időszakos működés 

Megjegyzés: 
- A sötét alapon feltüntetett szervezeti elemek feladataiban a polgári védelmi szervek vagy 

szervezetek részt vesznek, illetve azt segítik. 

- A csillaggal jelzett szervezeti elem 2000. január 01.-vel kezdte meg működését, feladata a 
Miniszterelnöki Hivatalban 1999. szeptember 01-ig működő Védelmi Koordinációs Titkárság 

polgári veszélyhelyzeti tervezéssel kapcsolatos koordinációs feladatok végzése, valamint a 

„katasztrófatörvény” alapján a Kormányzati Koordinációs Bizottság titkársági feladatainak ellátása. 

(Forrás: Dr. Civa Oszkár: A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek hazai 

együttműködésének lehetőségei természeti és ipari katasztrófák 
felszámolásakor, fejlesztési lehetőségek a katasztrófatörvény 

hatálybelépése előtt PhD értekezés Bp. 1999.  

A szervezeti és jogszabályi változások alapján a szerző által 

átszerkesztve.) 
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A VÉDELMI IGAZGATÁS „HÁBORÚS ÁLLAPOTNAK” MEGFELELŐ VÁZLATOS RENDSZERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. számú melléklet 

A VÉDELMI IGAZGATÁS HELYI  (TELEPÜLÉSI) SZINTJE 

Jelmagyarázat: 

               közvetlen irányítás 

               együttműködés, koordináció 

teljes hatáskör teljes hatáskör 

átruházott jog- és hatáskörök átruházott jog- és hatáskörök 

ORSZÁGGYŰLÉS KORMÁNY KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 

A  V É D E L M I  I G A Z G A T Á S  K Ö Z P O N T I  S Z I N T J E  

A  V É D E L M I  I G A Z G A T Á S  T E R Ü L E T I  S Z I N T J E  

HONVÉDELMI TANÁCS 

Minisztériumok, országos 

főhatóságok 

Honvédelmi Tanács 

hivatalok 

Honvédelmi Tanács 

titkárságok 

megyei, fővárosi 

védelmi bizottságok 

centrális irányítású  

területi szervek 

városi, fővárosi kerületi 

védelmi bizottságok 

centrális irányítású  

helyi szervek 

 
polgármesterek 

Megjegyzés: 

A sötét alapon fel-

tüntetett szervezeti 

elemek feladataiban 

a polgári védelmi 

szervek vagy szerve-

zetek részt vesznek, 

illetve azt segítik. 

(Forrás: Ambris József: A polgári védelem helye, szerepe és lehetséges feladatai a különböző válságok kezelése és a katasztrófák következményeinek fel-

számolása során a NATO tagság tükrében Tanulmány 1999. Budapest BM PVOP belső kiadvány) 
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A VÉDELMI IGAZGATÁS SZERVEZETÉNEK SZINTJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. számú melléklet 

(Forrás: Védelmi Igazgatás ZMNE egyetemi jegyzet J 1286) 

*Helyi védelmi bizottságok: 

 fővárosi kerületekben 

 megyei jogú városokban 

 Megyei Védelmi Bizottságok által kijelölt városokban 

ORSZÁGGYŰLÉS 
KÖZTÁRSASÁGI 

ELNÖK 

HONVÉDELMI 

MINISZTER 
KORMÁNY 

ILLETÉKES 

MINISZTER 

K o r m á n y z a t i  s z i n t  

A  V É D E L M I  I G A Z G A T Á S  K Ö Z P O N T I  I R Á N Y Í T Á S Á N A K  S Z I N T J E  

A  V É D E L E M  H E L Y I  I G A Z G A T Á S Á N A K  S Z I N T J E  

T e r ü l e t i  s z i n t  

Centrális irányítású 

területi szervek 

Megyei (Fővárosi) Vé-

delmi Bizottságok 

Megyei (Fővárosi) Hadkiegészítő 

Parancsnokságok 

H e l y i  ( t e l e p ü l é s i )  s z i n t  

Centrális irányítású 

helyi szervek 

Helyi* Védelmi 

Bizottságok 

Polgármester  

(jegyző) 
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17. számú melléklet 

A MEGYEI (FŐVÁROSI) VÉDELMI BIZOTTSÁG SZERVEZETI KIALAKÍTÁSA 

(változat) 

 

A Megyei (Fővárosi) Védelmi 

Bizottság tagjai 

 

 Közigazgatási Hivat. vezető 

 Főjegyző 

 Megyei jogú város 

polgármestere 

 Megyei Rendőrfőkapitány 

 Megyei Hadkiegészítő 

parancsnok 

 Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgató 

 ÁNTSZ vezető 

 Védelmi Bizottság titkára 

Megjegyzés: A Védelmi 

Bizottság döntése alapján a 

bizottság tagjainak összetétele 

és száma változhat. 

Állandó meghívott tagok 

 

 HM. Védelmi Hivatal 

főigazgató 

 BM. Védelmi Irodavezető 

 NBH Megyei Igazgatóság 

vezető 

 Illetékes Határőr Igazgató 

 Illetékes katonai parancsnok 

A Megyei (Fővárosi) Védelmi Bizottság 

munkacsoportjai 

Titkárság  

Vezetője: Megyei Védelmi Bizottság titkára 

Tájékoztatási munkacsoport 

Vezetője: Megyei Közigazgatási Hivatal 

képviselője 

Katonai igazgatási és együttműködési 

munkacsoport 

Vezetője: Megyei Hadkiegészítő Parancsnok 

Közigazgatási munkacsoport 

Vezetője: Megyei Közigazgatási Hivatal 

képviselője 

 

Katasztrófa elhárítási és polgári védelmi 

munkacsoport 

Vezetője: Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató 

A Megyei (Fővárosi) Védelmi Bizottság Elnöke 

(a közgyűlés elnöke, főpolgármester) 

(Forrás: a szerző saját előadás anyaga) 
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18. számú melléklet 

(változat) 

Megyei (Fővárosi) 

Védelmi Bizottság 

Tájékoztatás 

(lakossági) 

Nemzetközi együttműködés 

(regionális, határmenti) 

Beavatkozó és közreműködő 

szervek, szervezetek vezetői 

Katasztrófavédelmi Igazgat. 

megyei törzs, szakértők 

Katasztrófa-elhárítási 

Operatív Bizottság 

Helyi (települési) 

Védelmi Bizottság 

Beavatkozó és közremű-

ködő szervek mentésirá-

nyítói 

Felderítő-értékelő men-

tésirányító csoport 

Anyagi-technikai 

készletek, raktárak 

Települési polgári vé-

delmi parancsnokság 

Laboratórium, 

vizsgálati hely 

Polgári 

védelmi 

mentő erők 

Szállító, 

ellátó, 

helyreállító 

egység 

 

Riasztó, tá-

jékoztató 

egység 

Anyagi-technikai 

Szállító, koordiná-

ló csoport 

PV. Szaktörzs 

(segítők) 

Mentőerők (polgá-

ri védelmi szolgá-

latok) 

 

Mentőerők (egyéb, 

nem pv. erők) 

 Önk. Tűzoltóság 

 Rendőrség 

 Mentőszolgálat 

 Honvédség, stb. 

(Forrás: a szerző saját előadás anyaga) 
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GLOBÁLIS KOCKÁZATOK ÉS KIHÍVÁSOK, MELYEK  

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA HATÁSSAL LEHETNEK 

 

 

 

1. A világ különböző részein instabil zónák (területek) kialakulása 

Gazdasági szempontból az elkövetkező években tovább nő a gazdag és fejlett, illetve a 

szegény és elmaradott országok és régiók közötti különbség, ugyanakkor az elmaradott 

országokban nagyfokú demográfiai növekedés tapasztalható. A fejletlen régiókban élők 

szegénységének növekedése, a szélsőséges ideológiák megjelenéséhez, a széles körű kor-

rupcióhoz, az etnikai és vallási ellentétekhez, a belső konfliktusok kiéleződéséhez, anar-

chiákhoz, fegyveres konfliktusokhoz és ennek megfelelően az egész régió destabilizálódá-

sához vezethet. A humanitárius katasztrófán túl ez a fejlett világra is káros hatással van az 

energiahordozókhoz és nyersanyagokhoz való hozzáférés megnehezülésén, a migráción, a 

szervezett bűnözésen, a terrorizmuson, a fegyver- és kábítószer kereskedelmen keresztül. 

(A jelenség elsősorban Európa perifériáján tapasztalható, de az instabilitás Magyarország 

déli határvidékén az 1990-es évek eleje óta folyamatosan jelen van.) 

2. Tömegpusztító fegyverek és hordozó eszközeik elterjedése 

A nemzetközi biztonságra az egyik legnagyobb veszélyt a tömegpusztító (nukleáris, ve-

gyi és biológiai) fegyverek, valamint az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges 

eszközök és technológiák elterjedése jelenti. Fennáll annak a veszélye, hogy ezek a fegy-

verek a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztető államok vagy nem állami ténye-

zők, terrorista csoportok, illetve bűnöző szervezetek kezébe kerülhet. 

3. A terrorizmus veszélye 

Magyarország az 1990-es évek végéig a terrorizmus által kevésbé érintett ország volt, a 

néhány alkalommal előforduló terror-jellegű cselekmények mögött politikai célokkal 

rendelkező terrorszervezetek nem álltak. Nagy valószínűséggel a jövőben sem fordul elő 

belpolitikai indíttatású terrorakció, de hazánk geopolitikai helyzete és szerepvállalása a 

délszláv válság és más konfliktusok megoldásában kiváltó oka lehet ilyen jellegű cselek-

ményeknek. A nemzetbiztonsági szolgálatok és egyéb rendvédelmi szervek fontos felada-

ta a terrorszándékok felderítése, megelőzése és a terrorcselekmények következményeinek 

felszámolása. Ez a feladat megköveteli az érintett szervek közötti világos feladatmegosz-

tást, koordinációt és együttműködést. 

 

 

 

 

 

19. számú melléklet 

(Forrás: Stratégiai és Védelmi Kutató Intézet: Biztonságpolitika Tanulmánygyűjtemény Budapest, 1997. 

Biztonság az új évezred küszöbén A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájának tervezete 

BM PVOP irattár) 

(A szerző által szerkesztve és aktualizálva.) 
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4. Pénzügyi instabilitás 

A gazdaság globalizációja növeli a világgazdasági feszültségek és válságok nemzetgaz-

daságokra gyakorolt hatásait, mely alól hazánk sem kivétel. A különböző gazdasági fo-

lyamatok okozta pénzügyi instabilitás esetleg a világ pénzügyi rendszerének részbeni 

vagy teljes összeomlásának lehetőségét sem zárja ki. Éppen ezért fontos feladat a gazda-

ság megfelelő szabályozásán túl a gazdasági zavarelhárításhoz szükséges tartalékolás és a 

gazdaság válsághelyzetekben történő működtetésére irányuló felkészülés. 

5. Informatikai-információs kihívások 

Napjainkra az információ vált az egyik legfontosabb árucikké, hisz az információs rend-

szerek fejlettsége alapvetően befolyásolja a termelés, a szolgáltatás és a védelem szekto-

rait. Véleményem szerint a XXI. század az információs forradalom jegyében fog eltelni, 

és az informatikai rendszerek az élet minden területén jelen lesznek, életünk nélkülözhe-

tetlen részévé válnak. Éppen ezért védelmük megvalósítása kiemelt feladat, mert annak 

elmulasztása esetén az adott ország (nemzet) teljes mértékben sebezhetővé és kiszolgálta-

tottá válhat. 

6. Globális környezeti kihívások 

A környezeti fenyegetések, ökológiai károk nem állnak meg a nemzeti határoknál és 

hosszú távon az egyik legsúlyosabb veszélyt jelentik az emberiség számára. A természeti 

környezet napjainkban tapasztalható rombolása konfliktusok forrásává válhat, és a globá-

lis környezeti egyensúly megbomlása – az ózonréteg károsítása, az őserdők pusztítása, az 

üvegházhatás, valamint a vizek, a levegő és a szárazföld szennyezettségének növekedése, 

a termőföldek elsivatagosodása, az élővilág pusztulása – nemcsak egyes országok, hanem 

a föld egész lakosságára jelent különböző mértékű veszélyt. A fentieket ékesen bizonyítja 

a hazánkat sújtó árvizek gyakorisága vagy a folyóink élővilágának pusztulása, ami a Kár-

pátok erdőinek kiirtásával, az élővizek, folyók határainkon kívüli szennyezésével vagy 

mesterséges létesítmények építésével függ össze. (Pl. a Tisza és a Szamos ciánszennyezé-

se, a Duna elterelése, stb.) 
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REGIONÁLIS KOCKÁZATOK ÉS KIHÍVÁSOK, MELYEK  

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA HATÁSSAL LEHETNEK 

 

 

 

1. Az európai országok közötti fejlettségbeli különbségek növekedése 

A közép- és kelet-európai országok különböző történelmi és kulturális hagyományai, 

gazdasági adottságai, illetve a reformok iránti politikai elkötelezettség eltérő szintje miatt 

különböző ütemben és formában hajtják végre a demokratikus jogállam és a piacgazdaság 

kiépítését. Ennek következtében a már meglévő különbségek tovább növekedhetnek, ami 

kiszámíthatatlanságot és instabilitást eredményezhet. Ez a folyamat – a fentieken kívül – 

még számos egyéb veszélyforrást is rejt magában, mint például a folyamatos belső insta-

bilitást, külpolitikai feszültségek gerjesztését, tömeges migrációt, a bűnözés további ter-

jedését, illetve az etnikai ellentétek kiéleződését. 

2. Az országokon (államokon) belüli instabilitás 

Egy országon belüli instabilitást a gazdasági fejletlenség, elhúzódó válság, esetleg a 

szomszédos országokhoz viszonyított lemaradás okozhat, ami lehetőséget teremt külön-

böző szélsőséges politikai erők előretöréséhez, a nacionalizmus erősödéséhez, külső és 

belső ellenségeskedésekhez, valamint a demokratikus jogok korlátozásához. Ezek viszont 

károsan befolyásolják a szomszédos országokkal való kapcsolatokat, különösen ott, ahol 

a viszonyt történelmi sérelmek és etnikai ellentétek terhelik. 

3. Oroszország nagyhatalmi törekvései 

A Szovjetunió felbomlását követően létrejött utódállamok közül Magyarország biztonsá-

gára két állam van jelentős hatással: Oroszország és Ukrajna. Oroszország nyersanyag-

készlete, katonai és nukleáris potenciálja révén nagyhatalmi törekvésekkel és elvárások-

kal rendelkezik, de gazdasági háttere ehhez hiányzik – különleges kihívást jelent az atom-

fegyvereinek őrzése és felügyelete, valamint a nukleáris infrastruktúra állapota körüli 

bizonytalanságok. Ennek ellenére tartós biztonság Európában csak Oroszországgal 

együttműködve és nem nélküle vagy ellenében valósítható meg. Magyarország fontos 

érdeke az Oroszországgal való jó viszony, valamint az, hogy Oroszország és a Nyugat 

között minél több területen alakuljon ki együttműködés. Külön veszélyt jelent hazánkra 

az orosz és ukrán maffia jelenléte és a gazdasági bűnözés erősödése. 

  

  

 20. számú melléklet 

 

(Forrás: Stratégiai és Védelmi Kutató Intézet: Biztonságpolitika Tanulmánygyűjtemény Budapest, 1997.  

Biztonság az új évezred küszöbén A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájának tervezete 

BM PVOP irattár) 

(A szerző által szerkesztve és aktualizálva.) 
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4. A délszláv válság, valamint a jugoszláviai események és kihívások 

Magyarországot a délszláv háború és etnikai tisztogatás, a szomszédi kapcsolat, valamint 

a magyar nemzeti kisebbség miatt különösen érzékenyen érintette és érinti még ma is. 

Bár hazánkra nézve a térség feszültségei és konfliktusai nem jelentenek közvetlen és 

nagyarányú katonai fenyegetést, a korábbi évek tapasztalata alapján nem zárható ki, hogy 

az esetleg fellángoló harci cselekmények elérhetik a magyar határterületeket, esetleg lég-

tér- és határsértések történnek. A katonainál közvetlenebb fenyegetést jelentenek hazánk 

biztonságára a válság olyan egyéb következményei, mint a szállítási útvonalak lezárása, a 

balkáni piacok elvesztése, a migráció, az illegális kereskedelem, a fegyver-, kábítószer- 

és embercsempészet, valamint a határokon átnyúló bűnözés egyéb formái. 

5. A mediterrán térség kihívásai 

A mediterrán térség, elsősorban annak déli, dél-keleti része hagyományosan konfliktu-

sokkal terhelt térség, ahol a szegénység, a gyors népességnövekedés, a migráció, a kultu-

rális és vallási ellentétek, a szélsőséges mozgalmak, a területi viták, a hagyományos 

fegyverek felhalmozása, valamint a tömegpusztító fegyverek birtoklására irányuló törek-

vések veszélyeztetik a biztonságot és a stabilitást. Az a tény, hogy hazánk a NATO tagja 

és a szövetség déli parancsnokságához tartozunk, fokozott figyelmet és felelősséget ró 

ránk a térség válságainak kezelésében. 

6. Illegális és tömeges migráció 

Térségünk konfliktusokkal terhes gazdasági, politikai és nemzetiségi viszonyai miatt to-

vábbra is számolni kell az illegális migrációval. A migráció hazánkat eddig általában 

tranzitországként érintette, de a korábbi célországok szigorodó bevándorlási politikája 

miatt a jövőben Magyarország is célországgá fog válni. Amennyiben a délszláv esemé-

nyek nem jutnak nyugvópontra és a fegyveres konfliktusok kiújulnak, ismét számolni kell 

nagytömegű menekülthullámmal. 

7. A határon túli magyarok helyzete 

A közép- és kelet-európai államok demokratikus átalakulásainak befejezetlenségéből 

(esetleg lelassulásából) adódóan az esetlegesen felerősödő szélsőséges nacionalista törek-

vések fenyegetést jelenthetnek a magyar kisebbségi közösségek és egyének számára, il-

letve a többségi nemzetet a magyar kisebbség és Magyarország ellen fordíthatják. Ennek 

elkerülése érdekében hazánknak aktív nemzetiségi politikát kell folytatnia a szomszédos 

országokkal. 
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8. Energia, nyersanyag és piacbiztonság 

Magyarország energiahordozó- és nyersanyag szükségletének jelentős részét külföldi 

forrásokból, főleg a Szovjetunió utódállamaiból biztosítja, ami bizonyos mértékű függő-

séget jelent. Fel kell készülni arra, hogy feszültségek, válságok esetén a források elérése 

megnehezülhet, akadozhat, esetleg lehetetlenné válhat. Hazánk nyitott gazdasága olyan 

gazdasági struktúra kialakítását követeli meg, hogy a külföldi partnerek érdekelve legye-

nek az ország gazdasági életébe való bekapcsolódásába, ne álljon érdekükben abból ki-

lépni vagy azt akadályozni. 

9. Környezetbiztonság és katasztrófa-elhárítás 

 Napjainkra fontos problémává vált a környezeti károk, a természeti és ipari katasztrófák 

megelőzése, illetve következményeik felszámolása. Különösen súlyosan érinti ez térsé-

günk országait, ahol a múltban sem tulajdonítottak ennek a területnek megfelelő fontos-

ságot. Magyarországot földrajzi adottságainál fogva fokozottan érintik a Kárpát-

medencében keletkező környezeti ártalmak, az árvizek, a víz- és a levegőszennyezés, 

valamint az esetleges ipari katasztrófák. Ezek súlyosságáról és veszélyességéről az elmúlt 

évek során meggyőződhettünk és tapasztaljuk ma is. (Pl. a kassai kohászati művekben 

1998-ban bekövetkezett baleset során a légkörbe került nagymennyiségű szénmonoxid 

okozott veszélyhelyzetet. Ez év februárjában történt romániai ciánszennyezés a Szamos 

és a Tisza élővilágát pusztította ki. Az 1999. évi zalai gázkitörés következtében a levegő-

be került mérgező anyagok miatt több száz embert kellett a környező falvakból kimenekí-

teni.) 

Az Európai Uniós követelményekkel összhangban szigorítani kell a jogi szabályozásokat, 

ki kell alakítani a szigorú ellenőrzési és felelősségi rendszereket, támogatni kell a környe-

zetbarát beruházásokat, valamint kétoldali megállapodásokban rendezni a határon túli 

balesetek során a kölcsönös értesítés és segítségnyújtás feltételeit. 
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MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁT DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉSI 

RENDJÉT VESZÉLYEZTETŐ BELSŐ KIHÍVÁSOK ÉS KOCKÁZATOK 

 

 

 

1. Szervezett bűnözés 

Magyarországon a bűnözés az utolsó évtizedben növekvő tendenciát mutat, a belső biz-

tonságára azonban elsősorban a bűnözés szervezett formájának növekedése jelent ve-

szélyt. Hazánkban és a rendszerváltó országokban a társadalmi-gazdasági átmenet bi-

zonytalanságai miatt a bűnözés erősödéséhez kedvező feltételek alakultak ki. Terjeszke-

désük során ezek a csoportok bekapcsolódtak a kábítószer-, fegyver-, gépjármű és ember-

csempészetbe, kapcsolatokat alakítottak ki a nemzetközi bűnözés más csoportjaival is. 

Sajnos folyamatosan nő a legális gazdasági aktivitásuk és befolyásuk, ami lehetővé teszi 

számukra, hogy érdekeiket a gazdasági szférán túl más területen is érvényesítsék. 

2. Kábítószerek terjedése 

Magyarország a kábítószer-kereskedelem jelentős tranzit állomása, hiszen az országon 

keresztül vezet az egyik olyan útvonal, amely összeköti a termelőket a nyugat-európai 

fogyasztókkal. Ma már a fizetőképes kereslet megjelenésével hazánk is egyre inkább fo-

gyasztó országgá is válik. A kábítószer terjedése komplex probléma, ami önmagában is 

terjeszti a bűnözést, de biztonságpolitikai szempontból azért veszélyes, mert erősíti a bű-

nözés szervezett formáját. Egyre súlyosabb probléma az iskolások és a fiatalok körében 

tapasztalható alkalmi vagy rendszeres kábítószerfogyasztás. 

3. A feketegazdaság és korrupció 

Az elmúlt évtizedben bekövetkezett gazdasági és társadalmi átalakulás során megerősö-

dött a korrupció, széles körben elterjedt a hamisított vám és ÁFA nélküli termékek for-

galmazása, illetve a feketemunka. A feketegazdaság az állami bevételek kiesésével veszé-

lyezteti a társadalmi stabilitást, rontja a gazdasági szabályok hatását, valamint aláássa a 

törvényességbe vetett bizalmat. A politikába beszivárogva képes befolyásolni a gazdaság 

szabályozását és ellenőrzését. 

  

  

  

  

 21. számú melléklet 

 

(Forrás: Stratégiai és Védelmi Kutató Intézet: Biztonságpolitika Tanulmánygyűjtemény Budapest, 1997.  

Biztonság az új évezred küszöbén A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájának tervezete 

BM PVOP irattár) 

(A szerző által szerkesztve és aktualizálva.) 
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4. Demográfiai kihívások 

Hazánkban a demográfia területén két tendencia prognosztizálható: a népesség tartós 

csökkenése és az elöregedés. Ez a folyamat két módon veszélyezteti az ország biztonsá-

gát, stabilitását. Egyrészt megváltozik a lakosság aktív és passzív aránya és ezen keresztül 

az ország jövedelemtermelő képessége. Másrészt a demográfiai változások nemcsak a 

társadalom jövedelemtermelő képességét határozzák meg, hanem a bevételi oldal csök-

kenése együtt jár a kiadási oldal növekedésével, ami az állam eladósodásához és a társa-

dalom hibás működéséhez vezet. Ez a folyamat a társadalom megosztottságának további 

mélyüléséhez vezethet, és nőni fog azoknak a száma, akik képtelenek lesznek az „öngon-

doskodásra”. A felzárkózás számukra lehetetlenné válik, és ez súlyos problémát okozhat 

a társadalom életében, más belső feszültségek (bűnözés, elégedetlenség, stb.) kialakulá-

sához, felerősödéséhez vezethet. 

5. A rendszerváltást kísérő szociális feszültségek 

A tömeges munkanélküliség „szokatlansága” és a gazdasági térségek közötti egyenlőtlen 

eloszlás egész foglalkozási ágazatok válságához vezetett. Az ország területei között érez-

hetővé vált a gazdasági és foglalkoztatási aránytalanság, a társadalom nagy rétegénél ki-

alakult a „létbizonytalanság” érzete. A lakosság nagymértékben megosztottá vált, polari-

zálódott és a lecsúszó réteget ezek a jelenségek fogékonnyá tették a szélsőséges agresszív 

nacionalista, esetleg fajgyűlölő nézetek iránt. Hogy milyen veszélyeket zúdíthatnak a 

társadalomra ezek az eszmék, azt a déli szomszédaink példája mutatja. 
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MAGYARORSZÁG KATASZTRÓFÁK ÁLTALI VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK HELYZETE NAPJAINKBAN 

 

 

 

Katasztrófa 

típusa 

Katasztrófa 

megnevezése 
Magyarország katasztrófa általi veszélyeztetettségének bemutatása 

 

 

 

 

 

Természeti 

katasztrófák 

 

 

 

 

 

Árvizek és 

belvizek 

Hazánk vízkár-veszélyeztetettségét alapvetően meghatározza, hogy a Kárpát-medence legmélyebb részén 

fekszik, zömében sík területű ország. Ezért a környező hegyvidéki vízgyűjtőkről, a Kárpátokból és az 

Alpokból hozzánk érkező, nálunk torlódó árhullámok, a hó olvadásából vagy nagy csapadékokból keletkező, 

nagy kiterjedésű belvízi elöntések, illetve helyi vízkárok miatt, továbbá a vizekbe jutó szennyezések ellen 

gyakran kell védekezni. 

Hazánk árvízi veszélyeztetettsége – az ártér arányát tekintve - Európában a legnagyobb. Ehhez egyedül 

Hollandia helyzete hasonlítható, ahol az ország területének 20%-a fekszik a folyók árterei és a tenger szintje 

alatt. Hazánkban a leggyakrabban előforduló katasztrófaforrások az árvíz és a belvíz. Az eddigi statisztikai 

adatok alapján 2-3 évente kisebb vagy közepes, 5-6 évente jelentősebb, 10-12 évente pedig rendkívüli nagy 

árvizek kialakulásával kell számolni. 

Az ország területéből 28 848 km
2 

a folyók árvizeivel veszélyeztetett terület, azaz az ország területének 

mintegy 30% és a veszélyeztetett terület 97%-a árvízmentesített. Még nem ármentesített 3% (870 km
2
) a 

Rába, a Répce, az Ipoly, a Sajó, a Hernád és a Bodrog szűk völgyeiben. Az árvízveszélyes területen csaknem 

780 településen 3 millió ember él, itt található az ország megművelhető területeinek egyharmada, 1,9 millió 

hektár, továbbá itt húzódik a vasútvonalak 25%-a, valamint itt található a közel 350 ezer lakóépület mellett 

több mint 2000 ipari üzem, mezőgazdasági raktár, melyekben sok esetben nagy mennyiségű vegyszer van 

fölhalmozva. Az árterületen található nemzeti vagyon értéke eléri a közel 2,5 milliárd forintot. 

(Forrás:  Dr. Pataky Iván: A katasztrófa-elhárítás biztonságpolitikai összefüggései Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány Budapest, 1995. 

Dr. Pataky Iván: Tanulmány a katasztrófavédelmi törvénytervezetről Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány Budapest, 1996. 

BM OKF Veszélyhelyzet Kezelési Központ ARCVIEW GIS 3.2 adatbázisa, 1998-1999. évi adatok.) 
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Katasztrófa 

típusa 

Katasztrófa 

megnevezése 
Magyarország katasztrófa általi veszélyeztetettségének bemutatása 

 

 

 

 

 

Természeti 

katasztrófák 

 

 

 

 

 

Árvizek és 

belvizek 

A folyók mentén épült árvízvédelmi művek hossza 4350 km, ebből 4100 km földgát 30 km árvízvédelmi fal, 

a többi magaspart. A védelmi rendszer mintegy 40%-a csak jelentős megerősítések mellett képes védelmet 

nyújtani nagy árvizek esetén, és kb. 600 km hosszú az a szakasz, ahol a védővonalak védőképessége 

hiányos. 

Az árvizek mellett további veszélyt jelentenek a belvízkárok, melyek a termőföldek tönkretételén túl 

súlyosan veszélyeztetik a belvizes területre épült lakóházakat és gazdasági létesítményeket. Az elmúlt 100 év 

átlagához képest 1998-ban és 1999-ben a legsúlyosabb belvízi károkat szenvedte el az ország. Becslések 

szerint több mint 180 ezer hektár termőföld került víz alá, és a védekezési károk eddig meghaladták a 35 

milliárd forintot. A katasztrófa oka elsősorban a szokottnál csapadékosabb időjárás, továbbá a 

csatornarendszer rossz és elhanyagolt állapota. 

A hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék és az olvadás nehéz helyzetet tud teremteni az árvíz- és a 

belvízvédelem területén, melynek súlyosságát a Kárpátok erdőségének kiirtása tovább fokozta. Jó példa volt 

erre 1956-ban a Duna és 1970-ben a Tisza áradása, valamint napjaink árvíz- és belvízveszélye. Az árvizek 

következményeit tovább súlyosbítják az ipari üzemek, olajfinomítók, ipari és vegyi raktárak által okozott 

ivóvíz- és talajszennyezések. Összességében megállapítható, hogy a védőlétesítmények állagának és 

védőképességének romlása miatt az árvízveszély és a károk bekövetkezésének veszélye nő, amelyet jól 

bizonyított az elmúlt két évben a tiszai árhullám is. 
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Katasztrófa 

típusa 

Katasztrófa 

megnevezése 
Magyarország katasztrófa általi veszélyeztetettségének bemutatása 

 

 

 

 

Természeti 

katasztrófák 

 

 

 

 

 

Földrengések 

Hazánkban, - a világviszonylatban egyébként jelentéktelen 1763-as komáromi, az 1911-es 

kecskeméti, az 1956-os Dunaharaszti és az 1985-ös berhidai földrengést leszámítva –

nagyobb méretű katasztrófa nem volt. Ugyan Magyarország nem fekszik földrengésveszélyes 

zónában, ennek ellenére teljesen kizárni a bekövetkezés lehetőségét nem szabad, elsősorban a 

különleges létesítmények – például atom- és vízierőművek stb. – építéseinél, méretezésénél 

kell a veszélyeztetettséget figyelembe venni. 

Az eddigi tapasztalatok és kimutatások alapján az esetleg bekövetkezhető rezgések okozta 

károk helyi erőkkel, az önkormányzatokkal, valamint a katasztrófavédelmi szervezetek és a 

honvédség közreműködésével megoldható. Súlyosabb helyzetekkel csak akkor kell számolni, 

ha a bekövetkező rengések következtében tönkre mennek a közlekedést biztosító hidak, 

vasútvonalak, valamint a vegyi üzemek, a gyárak és a raktárak rombolódása következtében 

nagy mennyiségű vegyi anyag kerül a környezetbe, esetleg összefüggő tüzek alakulnak ki. 

A csatolt ábrák jól szemléltetik, hogy Magyarország a Kárpát-medence nem 

földrengésveszélyes zónájában fekszik, és hazánk területén eddig nagymennyiségű pusztító 

rengések még nem fordultak elő. 

  
 

  
 

  
 

  
 

 



160 

 



161 

 



162 

Katasztrófa 

típusa 

Katasztrófa 

megnevezése 
Magyarország katasztrófa általi veszélyeztetettségének bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

Természeti 

katasztrófák 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorológia 

katasztrófák 

Szárazság, aszály a magyar történelem során gyakran előforduló katasztrófák voltak, melyek következtében 

tömeges állatelhullás alakult ki, vagy éhség lépett fel. Természetesen az aszályok gyakran idéznek elő más 

katasztrófákat is – így például 1841-ben felvidéki megyékben cholerát, 1863-ban az alföldön éhínséget, – 

melyek társadalmi megmozdulásokat is vonhatnak maguk után. Az aszályok általában kivétel nélkül 

országos hatásúak, de bekövetkezésük csökkenthető a mezőgazdasági technológia, az öntözés fejlesztésével, 

a vízgazdálkodás korszerűsítésével. Ebből is látható, hogy az aszályok elleni védekezés, elsősorban a 

megelőzés, hosszú távú politikai, gazdasági és kormányzati feladat. 

Szélviharok Magyarországon ritkán, az elmúlt 100 évben mindösszesen 12-szer fordultak elő és végeztek 

pusztításokat. A károk mértéke soha nem haladta meg a helyi katasztrófát. Viszonylag gyakoribbak a 

közepes erejű (200 km/h) feletti széllökések. A legszelesebb a Kisalföld, mérsékeltebb a Tiszán-túl és a 

Duna-Tisza köze, legkevésbé a dunántúli dombvidék. A megelőző védelmet elsősorban az építési 

szabványokban és szabályzatokban kell érvényesíteni, és azok betartását ellenőrizni kell. 

Hófúvások, hóesések katasztrofális helyzetet alakíthatnak ki azzal, hogy egyes vidékek, települések élete 

megbénulhat. Átlag 3-5 évenként fordul elő ilyen helyzet. A veszélyek elhárításához általában a helyi erők 

elegendőek, de szükség esetén a polgári védelmi és honvédségi erők igénybevételével 3-4 nap alatt a helyzet 

normalizálható. (Jó példa erre az 1986. és 1998. évi rendkívüli havazás.) 

Természeti tűzkatasztrófák általában helyi jellegűek, a megye határain túl ritkán terjednek. Elsődlegesen 

veszélyeztetett területek a nagykiterjedésű erdők, a bokros területek, nádasok stb., de már eddig is jelentős 

kárt okoztak a tüzek a nagy értékű pótolhatatlan természetvédelmi és tájvédelmi körzetekben, mint például a 

kiskunsági ősborókás. Sajnos a természeti tűzkatasztrófák veszélyének lehetősége az elmúlt évtized alatt az 

erdők magánosítása és így a korábbi szigorú erdőgazdálkodás és felügyelet gyengülése révén megnőtt. 
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Katasztrófa 

típusa 

Katasztrófa 

megnevezése 
Magyarország katasztrófa általi veszélyeztetettségének bemutatása 

 

 

 

 

 

 

Civilizációs 

katasztrófák 

 

 

Robbanások 

és tüzek 

Ezek többnyire együtt járó folyamatok, a szigorú technológiai ellenőrzések ellenére előfordulási 

valószínűségük nagy. Többnyire ipari tevékenységhez, vagy tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolásához 

kötődő folyamat, mely önmagában – amennyiben nem idéz elő másodlagos következményekkel járó vegyi 

katasztrófát – általában nem terjed túl az adott objektum területén vagy közvetlen környezetén. 

Felszámolásuk helyi erőkkel megoldható. A magyarországi helyi katasztrófák több mint 90%-a tűzeset, 

tűzkatasztrófa volt. Hazánkban a tűzzel és robbanással járó események veszélyességét elsősorban az okozza, 

hogy az ipari üzemek és létesítmények többnyire sűrűn lakott területeken helyezkednek el, vagy lakótelepek 

veszik körbe őket. Csak a szerencsének volt köszönhető, hogy az eddig bekövetkezett események nem 

okoztak súlyosabb, a lakosságot is érintő katasztrófákat. 

 

 

Atom-

erőművek, 

nukleáris 

veszélyforrások 

Hazánkban atomfegyver nem található, így nukleáris veszélyt hazai létesítmények közül csak a PAKSI 

atomerőmű, a KFKI kutató reaktor jelent, valamint az a közel 200 kutatóintézmény és labor, ahol a 

környezetre káros sugárzó anyaggal dolgoznak, vagy azokat tárolják. A veszélyeztetettség felmérése során a 

fentieken kívül számításba kell venni a magyar határ 50 km-es zónájában található és működő vagy tervezés 

alatt álló külföldi atomerőműveket is. Így például a védelmi tervekben számolni kell a szlovák bohunicei, 

mohovcei, a cseh dukovani valamint Szlovén-Horvát krskai atomerőművek veszélyeztetésével. 

Természetesen ezeken kívül még több olyan erőmű is létezik a környező országokban, melyek távolsága 

hazánktól több mint 200 km, és ezek hazánkra vonatkozó katasztrófa veszélye sem zárható ki teljes 

biztonsággal (például Csernobil). 

Az atomerőművek esetleges balesetei, katasztrófái elleni védekezés rendszere a legjobban szabályozott és a 

leghatékonyabban működő rendszer mind hazánkban, mind külföldön. Ezen létesítmények baleseteinek 

veszélyessége a veszélyeztető hatások nagy kiterjedése, valamint a lakosságra gyakorolt pszichológiai 

hatásában nyilvánul meg. Az ellenük való védekezés kormányzati feladat, melynek folyamatos végzésére 

kormánybizottságot állítanak fel. A kiépített mérő- és jelzőrendszer pedig biztosítja a folyamatos 

adatszolgáltatást, valamint veszély esetén a gyors intézkedés lehetőségét. 
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Katasztrófa 

típusa 

Katasztrófa 

megnevezése 
Magyarország katasztrófa általi veszélyeztetettségének bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

Civilizációs 

katasztrófák 

 

 

 

 

 

 

Vegyi katasz-

trófák, veszé-

lyes anyagok 

szállítása 

A felmérések alapján megállapítható, hogy az országban kiemelten három veszélyes körzet – a budapesti 

agglomeráció, a borsodi és a veszprémi iparvidék- alakult ki az elmúlt évtizedek során. Budapesten található 

az ipari mérgező anyag készlet mintegy 55%-a. A készletek további 39%-a a borsodi, valamint a veszprémi 

iparvidéken van, és csak elenyésző része, alig 6%-a található az ország más területein. Nagyon veszélyes az 

utóbbi években kialakult gyakorlat, nevezetesen az, hogy több száz olyan vegyi feldolgozó kft, hulladéktelep 

jött létre, melyek illegálisan vagy féllegálisan működnek, és súlyos veszélyt jelentenek a környezetre és a 

lakosságra. Ellenőrzésük és nyilvántartásuk rendkívül nehéz, a rendelkezésre álló adatok hiányosak. 

A veszélyes objektumok közül több élővíz mellé van telepítve, így a Duna, Tisza, a Sajó, valamint a Zala 

egyes szakaszainak veszélyeztetettsége nagyobb az átlagosnál. Különösen veszélyesek a vegyi anyagok 

terjedése szempontjából az alföldön működő vegyi üzemek balesetei, melyek következtében kialakult vegyi 

felhők a sík vidéken akár 100 km-es mélységű kiterjedésben is szennyezhetik a környezetet. Napjainkban és 

a közeljövőben a gombamód szaporodó kis és közepes nagyságú vegyi üzemek, raktárak, hűtőházak, 

feldolgozó üzemek, stb., a megfelelő ellenőrzés hiánya miatt jelentik a legnagyobb potenciális 

veszélyforrásokat. 

Komoly problémát okozhatnak továbbá hazánk határainak közvetlen közelében (kb. 30 km) elhelyezkedő 

veszélyes üzemek is. Ilyen volt például a kassai kohászati művek katasztrófája. Sajnos a külföldi 

vállalatokról nincsenek megbízható adatok, a rendelkezésre állók hiányosak vagy valótlanok. A meglévő és 

érvényes nemzetközi szerződések sajnos nem nyújtanak minden esetben és területen megbízható védelmet és 

megoldást. Elsősorban azért, mert a szomszédos államok egy részében (Szlovákia, Ukrajna, Románia) nem 

megnyugtató a technológiai fegyelem és a tájékoztatási rendszer. (Ennek igazát és káros hatását naponta 

érzékeljük, tapasztaljuk.) 
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Katasztrófa 

típusa 

Katasztrófa 

megnevezése 
Magyarország katasztrófa általi veszélyeztetettségének bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

Civilizációs 

katasztrófák 

 

 

 

 

 

 

Vegyi katasz-

trófák, veszé-

lyes anyagok 

szállítása 

Sajnos a vegyipari létesítmények biztonsági helyzete nálunk sincs megnyugtatóan rendezve, szabályozva, 

mivel a biztonság szintje nagyon szórt. Egyes üzemekben a legkorszerűbb technológiát és magas biztonsági 

szintet valósítanak meg, másokban viszont a minimálisan megkövetelt szintet is alig érik el. Egy-egy vegyi 

katasztrófa súlyos veszélyt jelent a környezetre és az ott élő lakosságra – mivel közel vannak a 

településekhez, lakótelepekhez és a fő közlekedési útvonalakhoz – és azokat hosszú ideig képes szennyezni. 

Napjainkban a szigorú nemzetközi előírások (Seveso I, Seveso II) még nem érvényesülnek teljes mértékben, 

sem hazánkban, sem a környező országokban. Pedig ezek teljesítése elengedhetetlen feltétele lesz az 

Európai-uniós csatlakozásunknak. 

A veszélyes anyagok szállításának kérdései is megoldásra, elsősorban határozott és folyamatos ellenőrzésre 

várnak. A veszélyes anyagok szállításával legjobban terhelt köz- és vasúti szállítási útvonalak jelentős része 

Budapesten és más nagyvárosokon halad keresztül. Különösen veszélyes a kerülő útvonalakkal még nem 

rendelkező, viszont nagy átmenő forgalmat lebonyolító nagyobb városainkban, mint például Miskolcon, 

Debrecenben, Szegeden, Nyíregyházán, Békéscsabán, Kiskunfélegyházán, Pécsen és Kaposváron stb. A 

veszélyes anyagok szállítására vonatkozó előírások – például ADR, RID, ADN, ICAO stb. – ellenőrzése 

hiányos és felületes, a rendőrség és szakhatóság azok folyamatos végrehajtását nem tudja megoldani. 

Az üzemen belüli szállítások biztonsági színvonala kielégítő, de a közúti és vasúti szállítások – melyek 

gyakran nem elégítik ki a biztonsági előírások követelményeit – sűrűn lakott településeken vezetnek át, és 

sokszor természetvédelmi területeket is, érintenek. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a közúton 

szállított veszélyes anyagok mennyisége meghaladja az évi 10-15 millió tonnát, úgy belátható, hogy ezt 

komoly veszélyforrásként kell kezelni. 
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Katasztrófa 

típusa 

Katasztrófa 

megnevezése 
Magyarország katasztrófa általi veszélyeztetettségének bemutatása 

 

 

 

Civilizációs 

katasztrófák 

 

 

 

Járványok 

Magyarországon a járványok elleni védekezés európai viszonylatban is jól szervezett volt, és a védekezés 

szempontjából komoly előnyt jelentett az 1989-ig tartó szigorú határellenőrzés. Ez a helyzet az utóbbi 

években radikálisan, kedvezőtlen irányba megváltozott. Az új kórokozók megjelenésén túl – például AIDS, 

Lyme kór, Cholera 0139 stb. – a migráció növekedése és a közegészségügyi helyzet romlása miatt újra 

feltűntek a már elfelejtett betegségek, mint például: TBC, pestis, vagy mint legutóbb 1999-ben a gennyes 

agyhártyagyulladás. 

A fertőző betegségek elterjedését és szerepét jelentősen befolyásolják a következő tényezők: a migráció 

felgyorsulása, a nyitott határok, a szociális helyzet romlása, a hajléktalanok tömeges megjelenése, az 

éhínség, a nyomor, az élelmiszerek ellenőrzésének fellazulása stb. Hasonló helyzet alakult ki az 

állategészségügy, az állati járványok területén is. Bár Magyarországon az egészségügy és a járványügy 

területén nincs veszélyhelyzet, de a fenti okok és megváltozott körülmények miatt számolni kell a 

lehetőséggel. 

 

Összességében megállapítható, hogy a természeti katasztrófák és elemi csapások vonatkozásában hazánk a közepesen veszélyeztetett országok 

sorába tartozik. A legnagyobb veszélyt az árvíz és a belvizek jelentik, az ellenük való védekezés többnyire országos szintű összefogást és 

védekezést igényel. A többi katasztrófa általában nem haladja túl a lokális vagy helyi méretet. 
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23. számú melléklet 

(Forrás: Dr. Bognár Károly: A Magyar Honvédséggel szembeni követelmények a 21. század elején HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály Tanulmánygyűjtemény Budapest, 1998. 

Dr. Pekó Károly: A nemzeti katonai stratégia alapkérdéseiről HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály Tanulmánygyűjtemény Budapest, 1998.) 

(A szerző által módosítva.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fegyveres 

válsághelyzetben 

B É K E I D Ő S Z A K B A N  

F E L A D A T O K  

Felkészülés és készenlét az MK Katonai Védelmére és a NATO kollektív 

védelmében való részvétel 

Az MK területének és légterének őrizete 

Részvétel nemzetközi békefenntartó, béketámogató és béketeremtő 

műveletekben 

Az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos 

megszervezésére irányuló, az élet- és vagyonbiztonságot széles körben 

veszélyeztető fegyveres cselekmények felszámolásában való részvétel 

(szükségállapot idején) 

Katasztrófák következményeinek elhárításában való részvétel  

(békeállapot, veszélyhelyzet, szükségállapot) idején 

A szomszédos országban 

vagy országok között zajló 

fegyveres cselekmények 

visszatartása és elhárítása 

K a t o n a i  v é d e l m i  K ö z r e m ű k ö d é s i  

Fegyveres 

konfliktushelyzetben 
Háborúban 

Határ- és 

légtérbiztosítás 

Fegyveres csoportok, 

repülő- és más 
eszközök harci 

akcióinak elhárítása 

A határterület és 

légtér katonai igénybe 
vételének 

megakadályozása 

A határkörzet katonai 

védelme, a NATO reagáló 
erők alkalmazásának 

biztosítása 

A katonai támadás 

visszatartása, ill. 
visszaverése, a NATO 

stratégiájának megfelelően 

Határterület és 

légtérvédelem 

A háborús 

veszélyhelyzet 

feladatai 

A betört erők 

szétverése, az eredeti 

helyzet visszaállítása 

A NATO –erők 

szükség szerinti 
alkalmazásának 

biztosítása 

A hadiállapot 

feladatai 

A tömeges migráció feltartóztatása 

A katasztrófák következményei elhárításának katonai támogatása 

Élet- és vagyonbiztonság védelme 

Közreműködés védelmi jellegű helyzetekben 

Megjegyzés: A fenti esetekben a hadsereg nem katonai jellegű feladatok végrehajtására kerül 

igénybevételre 
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A POLGÁRI VESZÉLYHELYZET TERVEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

HELYE A NATO NEMZETKÖZI TITKÁRSÁG RENDSZERÉBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

24. számú melléklet 

 

Polgári és katonai 

költségvetési 

bizottságok elnöke 

FŐTITKÁR 
 

Főtitkár helyettes 

Nemzetközi 

könyvvizsgáló 

testület elnöke 

N E M Z E T K Ö Z I  T I T K Á R S Á G  F Ő O S Z T Á L Y A I  

 

 

Politikai 

főosztály 

 

Védelmi 

Tervezési 

és műveleti 

főosztály 

 
 

Védelmi 

támogató 

főosztály 

Biztonsági 

beruházási 

Logisztikai 

és Polgári 

Veszély-

helyzeti 

Tervezés 

(SILCEP) 

Tudományos 

és 

környezet-

védelmi 

ügyek 

főosztálya 

 
 

Logisztikai 

Igazgatóság 

Polgári 

Veszélyhelyzet 

Tervezési 

Igazgatóság 

(CEPD) 

 

Biztonsági 

beruházási 

Igazgatóság 

(Forrás: Stratégiai és Védelmi kutatóintézet NATO kézikönyv jubileumi kiadás Bp. 1999.) 

(A szerző által aktualizálva, a megnevezések és a rövidítések pontosítva) 
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FELSŐSZINTŰ POLGÁRI VESZÉLYHELYZET TERVEZÉSI 

BIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

25. számú melléklet 

Észak – Atlanti 

Tanács 

Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet 

Tervezési Bizottság 

(SCEPC) 

Polgári Veszélyhelyzeti Válság Sejt 

(CECC) 

– Nemzetközi Titkárság 

– Nemzetközi Katonai Vezérkar 

– Tervező testületek és bizottságok tagjai 

– Szakértők az üzleti-ipari életből és a 

kormányzati-igazgatási területről 

Tervezési Tanácsok 

és Bizottságok 

(PB & CS) 

PBOS Óceáni 

Hajószállítmányozás 

PBEIST 

Felszíni szállítás 

CAPC 

Repülés 

PDC 

Kőolaj 

IPC 

Ipar 

FAPC 

Élelmiszer 

CCPC 

Távközlés 

JMC 

Egészségügy 

CPC 
Polgári Védelmi Bizottság 

(Forrás: NATO Logisztikai kézikönyv A Magyar Honvédség kiadványa 1998.) 

(A szerző által aktualizálva, a megnevezések és rövidítések pontosítva.) 
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NÉHÁNY NATO ÉS SEMLEGES ORSZÁG POLGÁRI ÉS VÉ-
DELMI IGAZGATÁSI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA 

(Forrás: Védelmi Igazgatás, ZMNE egyetemi jegyzet J 1286. 
BM PVOP Nemzetközi CEP Kézikönyv. Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés a NATO és EAPC orszá-
gokban 1998-99. Budapest, 1999. június. 
BM PVOP A Polgári Védelem az Euro-Atlanti integrációhoz vezető úton 2. kötet Budapest, 1997. 
A szerző saját előadás anyagai) 

A vizsgálathoz olyan NATO és semleges országok lettek kiválasztva, melyek védelmi és 
közigazgatási rendszere eltérő, társadalmi berendezkedésük különböző, továbbá az orszá-
gok háborús tapasztalatai sem egyformák. Ennek az a célja, hogy a nyugati országok pol-
gári védelmének és védelmi igazgatásának szervezeti kialakítására, irányítási rendjére olyan 
megoldásokat mutassak be, amelyek alaptípusként foghatók fel. 

A polgári védelem és a védelmi igazgatás rendszerének kialakítása és 
kapcsolata egyes eltérő igazgatási rendszerű NATO országokban 

Amerikai Egyesült Államok 

Az Egyesült Államok védelmi rendszerének – amerikai terminológiával országvédelmi 
rendszerének – feladatrendszerét katonai védelemre és nem katonai védelemre osztják fel. A rend-
szer irányítását békében és minősített időszaki helyzetekben az Egyesült Államok Elnöke 
látja el. Konzultatív döntéselőkészítő testülete a békében is működő Nemzetbiztonsági 
Tanács. 

A katonai védelem – ezen belül a fegyveres erők – irányítását az Elnök a Védelmi Minisz-
ter és a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága útján végzi. 1 

A nem katonai védelem irányítását az Elnök a Szükségállapot Tervező Hivatal, valamint 
a Szövetségi Veszélyhelyzet Kezelési Ügynökség (FEMA)2 – mint szövetségi szintű 
szervek – igénybevételével valósítja meg. 

A Szükségállapot Tervező Hivatal dolgozza ki a Szükségállapot-Készenlét Nemzeti Tervét, 
melynek keretében meghatározza a szövetségi szervek, valamint az egyes szövetségi álla-
mok szintjének megfelelő nem katonai jellegű tervezési feladatokat és koordinálja a terve-
zésben részt vevő állami szervek tevékenységét. A Szükségállapot-Készenlét Nemzeti 
Terve két részből áll, az általános tervből és a részterületek terveiből. (Az utóbbiak magukba 
foglalják a polgári védelem, az egészségügy, a szállítás, az üzemanyag- és energiabiztosítás, 
az élelmezés, a vízbiztosítás, a humán erőforrás felhasználás, a gazdasági stabilitás, az ipari 
termelés és más, nem katonai jellegű kormányzati tevékenységek feladatait.) 

A Szövetségi Veszélyhelyzet Kezelési Ügynökség a szükségállapot-készenlét tervek végrehajtá-
sát koordináló kormányzati hivatal, mely egyben a Nemzetvédelmi Minisztérium követelményei 
alapján szükségállapoti irodák útján irányítja a polgári védelmet is. Ezek az irodák nem gyakorol-
nak felügyeletet egyetlen polgári védelmi szervezet felett sem. Az összes, a védelemben 
közreműködő szervezet (rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi, közmunkaszervezetek, ön-
kéntes, karitatív és mentőerők) tevékenységét az államok kormányzói, illetve az önkor-

                                                           
1
 A Védelmi Miniszter és a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke egyaránt tagja a Nemzetbizton-

sági Tanácsnak. A Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága a fegyveres erők haderőnemeinek vezérkari főnö-

keiből áll, tervezési, döntés előkészítési feladatokat hajt végre, vezetési jogkörökkel nem rendelkezik. 
2
 A Szövetségi Veszélyhelyzet Kezelési Ügynökség (Federal Emergency Management Agency – FEMA) egyik 

célja az állami és helyi kormányzatokkal partnerségben egy minden veszélyhelyzetre kiterjedő, átfogó nemzeti 

veszélyhelyzet-kezelési rendszer kifejlesztése. 
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mányzatok vezetői irányítják. Szükséghelyzetben (szükségállapotban) a Nemzeti Gárda ala-
kulatai dolgoznak. A Nemzeti Gárda az államok kormányzóinak alárendeltségébe tartozik. 
Tagjai a szövetségi haderőkből leszerelt, ott legalább négy év szolgálatot teljesített, a pol-
gári életben elhelyezkedett és a szervezet munkájában önkéntesen részt vevő katonák, 
tiszthelyettesek és tisztek. A Nemzeti Gárda fegyverzete, felszereltsége, kiképzettsége 
azonos az aktív szövetségi haderőével. Aktivizálhatók a katonai feladatokon túl a kataszt-
rófavédelemre és a polgári védelmi feladatok ellátására. Igénybevételüknél azonban figye-
lembe kell venni a civil munkahelyükön való munkakiesés költségeit is. 

A védelmi rendszer egyik fontos sajátossága az, hogy különböző veszélyek esetén – há-
borús körülmények kivételével – szövetségi szintű beavatkozás csak abban az esetben va-
lósul meg, ha az előidéző események az adott szövetségi állam kereteit túllépik, illetve az 
adott szövetségi állam az előidéző okot, valamint annak következményeit saját erőkkel és 
eszközökkel felszámolni nem tudja. Az Egyesült Államok polgári védelmének és védelmi 
igazgatási rendszerének tárgyalásakor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy 
a feladatrendszer és annak végrehajtására létrehozott szervezetek háborúban, „éles hely-
zetben” soha nem voltak kipróbálva. 

Német Szövetségi Köztársaság 

A Német Szövetségi Köztársaságban az ország védelmét, - német terminológiával 
összvédelmet – hovatartozás (alárendeltsége) alapján nemzetvédelemre és NATO-védelemre, fel-
adatrendszere alapján katonai védelemre és polgári támogatásra (ezen belül polgári védelemre) 
osztják. A „NATO védelem” közvetlen NATO irányítás alatt működik, annak tervei alap-
ján végzi az ország védelmi feladatait háború esetén vagy „rendkívüli” állapot idején. Az 
összvédelem másik csoportja a „nemzetvédelem” a NATO védelemtől független szerve-
zeti rendszert képez, és magába foglalja a nemzeti katonai védelmet, a nemzeti polgári támogatást 
és a polgári védelmet. A nemzeti katonai védelem szerveit alapvetően a territoriális erők alkot-
ják, valamint magába foglalja a nemzeti polgári támogatás és a polgári védelem valamennyi 
nemzeti szervezetét. 

A Német Szövetségi Köztársaság alkotmánya alapvető elvként határozza meg, hogy a 
védelmi igazgatással kapcsolatos szövetségi szintű döntésekre a szövetségi kancellár önállóan és fele-
lősséggel intézkedik, az egyes szövetségi miniszterek pedig illetékességi területükön felelősek 
a döntések végrehajtásáért. Ugyanilyen alapelv, hogy a katasztrófa-elhárítás elsődlegesen az 
adott szövetségi államok feladata, míg a nemzetvédelem szövetségi szintű tevékenység. Ennek megfe-
lelően a szövetségi védelmi miniszter felelős a katonai védelem előkészítéséért, a többi miniszter pedig 
hatáskörének megfelelően a polgári támogatással, illetve a polgári védelemmel kapcsolatos feladatok 
megvalósításáért. A két terület egymástól szigorúan el van választva, nincs közvetlen alá- és 
fölérendeltség a polgári és a katonai hatóságok között, de az együttműködés rendje köte-
lező érvénnyel szabályozott. 

A védelmi igazgatás legfelső szintű koordináló szerve a Szövetségi Biztonsági Tanács, mely-
nek elnöke a Szövetségi kancellár. A Szövetségi Biztonsági Tanács által meghatározott fel-
adatok végrehajtásáért az egyes szövetségi miniszterek a felelősek. A polgári védelem 
irányítása a Belügyminisztérium alárendeltségében, a Szövetségi Polgári Védelmi 
Hivatal, valamint a Szövetségi Önvédelmi Egyesület útján valósul meg. 

A polgári védelem szervei, szervezetei és erői csak háborús körülmények között kerül-
nek teljes alkalmazásra, békeidőszakban csak korlátozottan működnek. Különböző ve-
szélyhelyzetekben és katasztrófák esetén a mentési feladatokat a tűzoltók, a mentők, a 
helyi közigazgatás speciális szervezetei a különböző önkéntes szervezetekkel – Német 
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Vöröskereszt, Szent János Mentőszervezet, Irgalmas Szamaritánus Társaság, Máltai Szere-
tetszolgálat, stb. – együttműködve hajtják végre. 

Az illetékes tartományi hatóságok kérésére a mentési feladatok ellátásához további se-
gítséget nyújt a Szövetségi Technikai Segítségnyújtó Intézet (THW), a Szövetségi Határőrség légi 
egysége, valamint a szövetségi fegyveres erők. Tartományokon belül a védekezéssel össze-
függő feladatok végrehajtásáért elsősorban a helyi vagy körzeti hatóságok a felelősek, akik a 
közigazgatás segítségnyújtási elveivel összhangban szintén kérhetik a fegyveres erők és a 
THW segítségét. 

Németországban a polgári védelem területén az önkéntesség komoly hagyományokkal 
rendelkezik, a rendszer minden területén megtalálható. Az önkéntes szervezetek alkotják a 
polgári védelem bázisát, amely nem tudna működni nélkülük. Azokat a segítőket, akik a 
polgári védelem területén végrehajtandó szolgálat mellett kötelezik el magukat – jogsza-
bályban meghatározott időtartamra – mentesíteni lehet a katonai szolgálat alól. 

Franciaország 

A francia védelmi rendszer – a francia terminológia szerint nemzetvédelem – az államszer-
vezeti sajátosságoknak megfelelően katonai védelemre, polgári védelemre, valamint gazdasági véde-
lemre tagozódik. A nemzetvédelem keretében mindegyik védelmi ágazat miniszteri irányítás 
alá tartozik, vagyis a katonai védelemért a védelmi miniszter, a nem katonai jellegű védele-
mért – és ezen belül a polgári védelem irányításáért – a belügyminiszter, a gazdasági védele-
mért pedig a gazdasági (pénzügy-) miniszter a felelős. 

A miniszterek közvetlenül irányítják a nemzetvédelemmel összefüggő feladatok végre-
hajtását, míg a védelmi igazgatás területi feladatai a prefektusok irányítása alatt működő területi 
szervek útján valósulnak meg. 

A védelmi igazgatás legfelsőbb irányító szerve a Köztársasági Elnök által vezetett Védelmi 
Tanács, mely békében is működik és dönt a nemzetvédelem általános irányairól. A Köz-
társasági Elnököt nemzetvédelmi feladatai ellátásában az alárendeltségében működő a 
Nemzetvédelmi Főtitkárság, valamint az általa összehívott – a veszélyeztetettségnek megfelelő 
(belső vagy külső) – „ad hoc” bizottság segíti. 

A polgári védelem feladatai tervezésének, megszervezésének és végrehajtásának felső-
szintű irányító szerve a Belügyminisztérium szervezetébe tartozó, békében is működő 
Polgári Biztonsági Igazgatóság (DSC). A Polgári Biztonsági Igazgatóság irányítja az 
országos polgári védelmi szolgálatot és koordinálja a segítségnyújtásért, beavatkozásért 
felelős helyi mentőszolgálatok tevékenységét. Országos szinten hatáskörébe tartozik a kü-
lönböző veszélyhelyzetek, katasztrófák elleni védekezés tervezési, szervezési feladatai, va-
lamint az egyes minisztériumok polgári védelmi tevékenységének koordinálása. A polgári 
védelem regionális megyei és önkormányzati feladatainak végrehajtását területi és helyi szervei útján, 
a prefektusok, illetve a polgármesterek útján koordinálja és irányítja. 

Az igazgatóság közvetlen alárendeltségébe tartozik az Operatív Bevetési Központ 
(CODISC), mely országos szinten koordinálja a jelentősebb hazai mentési műveleteket és 
a külföldi segítségnyújtási feladatokat, továbbá felelős a belügyminiszter és az állami ható-
ságok tájékoztatásáért. A regionális bevetési központok (CIRCOSC) – az ország területén 
hat bevetési központ található – végzik a területi segítségnyújtási és mentési műveletek 
koordinálását és segítik a területi prefektust védelmi feladatai ellátásában. 

A védekezéssel kapcsolatos hatáskör az állami és a helyi hatóságok között megoszlik, 
helyi szinten a polgármesterek, a megyék, illetve a régiók szintjén a prefektusok a felelősek 
a védekezés és a segítségnyújtás feladatainak végrehajtásáért. A védekezés érdekében köz-
ponti erőket hoznak létre és a felállított Mentési Egységek bármilyen körülmények között, 
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akár külföldön is rövid időn belül bevethetők. Helyi szinten a hivatásos és önkéntes tűzol-
tók, a csendőrség, a rendőrség és a mentőszolgálatok állnak a polgármesterek rendelkezé-
sére. 

Dánia 

Dánia védelmi rendszere a totális védelem kormányzati elvének megfelelően épült ki és 
ezalatt a polgári és katonai erőfeszítések összehangolását kell érteni a nemzeti túlélés feltételei-
nek biztosítása érdekében. 

A totális védelem egymással szoros kapcsolatban lévő területekre bontható, így: 

 Katonai védelemre (Az ország szuverenitásának védelme, ami a fegyveres erők feladata.) 

 Polgári jellegű védelemre (A közigazgatási szervek irányításával a lakosság életének és 
anyagi javainak megóvása érdekében a polgári szervek hajtják végre.) 

 Polgári készültségre (Kormányzati rendszabályok, melyek biztosítják a nemzeti túl-
élést.) 

Az ország védelmi igazgatásának rendszere hármas szintű: kormányzati szint (nemze-
ti parancsnokság és a Belügyminisztérium szervezetébe tartozó Veszélyhelyzet Kezelési Ügy-
nökség); territoriális szint (területi közigazgatás és két katonai körzet); regionális szint 
(helyi közigazgatás és katonai parancsnoksági szint). 

A katasztrófa-elhárítás alapvetően a helyi szintek feladatát képezi, a területi és a kormányza-
ti szintet az erők elégtelensége esetén vonják be. Ezen feladatokat elsődlegesen a rendvé-
delmi szervek és a polgári önkéntes szervezetek rendszerén keresztül hajtják végre. 

A Dán készültségi törvény – mely 1992. december 23-án lett elfogadva – kimondja, hogy a 
Nemzeti Mentési Készültség – melynek feladata az emberek, a nemzeti műemlékek, a vagyon-
tárgyak és a környezet különböző veszélyhelyzetek (katasztrófák esetén) elleni védelme, a 
károk csökkentése és elhárítása – legfelsőbb szintű irányítója a Veszélyhelyzeti Kezelési 
Ügynökség. Az ügynökség felügyeli a helyi mentési készültség tevékenységét, valamint 
irányítja az alárendeltségébe tartozó nukleáris felügyeletet és vegyi laboratóriumot. 

A helyi mentési készültség erőit a helyi polgári védelmi szervezetek, a hivatásos és ön-
kormányzati tűzoltóság, a magán és az önkormányzatok mentő szervezetei, a mentők, 
valamint egyéb önkéntes szervezetek képezik. Ezek tevékenységét a polgármesterek veze-
tésével helyi készültségi bizottságok irányítják. Amennyiben a veszély nagysága meghaladja a 
helyi mentési készültség erőit, a további védekezéshez segítség kérhető a hat Nemzeti Men-
tési Alakulat Regionális Központjától. 

A dán sorozási rendszer lehetővé teszi a nemzeti védelmi készenléti szolgálat számára, 
hogy készenléti tartalékos állományt hozzon létre és képezzen ki békeidőben. Ennek meg-
felelően minden évben 1400 újonc kap hat hónapos kiképzést a Nemzeti Mentési Alakulat 
Regionális Központjában. Ezen alakulatok megfelelően felkészített állománnyal, korszerű 
technikai eszközökkel és gépjárművekkel rendelkeznek. 

A helyi önkormányzatok felelősek a helyi mentési készültségi szolgálatok felállításáért és 
fenntartásáért, melynek összhangban kell lenni a belügyminiszter által kiadott részletes 
normákkal. Az önkormányzatok az önkéntesség mellett szerződéses alapon – a Veszélyhelyzet 
Kezelési Ügynökség jóváhagyásával – magán mentési vállalatokat is bevonhatnak a helyi 
mentési készültségbe. 3 

                                                           
3
 Dániában 72 helyi mentési készültégi állomás és 108 magán mentési vállalat működik. Továbbá országos szin-

ten 39 önkéntesség alapján létrehozott és működtetett készültségi állomás áll rendelkezésre. 
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A polgári védelem és a védelmi igazgatás rendszerének kialakítása és 
kapcsolata egyes eltérő igazgatási rendszerű semleges országokban 

Az előzőekben vizsgált országok esetében láthattuk, hogy a polgári védelem és a védelmi 
igazgatás rendszerének kialakítása és irányítási rendje nagyban függ az adott ország állam-
formájától és közigazgatásától. Ugyanez tapasztalható a semleges országok esetében is. 

Osztrák Szövetségi Köztársaság 

Az osztrák átfogó honvédelem – a Szövetségi Alkotmány 9. cikkelye szerint – magába fog-
lalja a szellemi (morális, ideológiai, oktatási, tájékoztatási), a polgári (polgári igazgatási, polgá-
ri védelmi), a gazdasági és a katonai honvédelmet. Ezen elv alapján készült el és lett elfogadva 
az Osztrák Köztársaság Honvédelmi Terve. A terv egységes keretbe foglalja az átfogó honé-
delem összkoncepcióját és annak négy fő területét: 

 a katonai (fegyveres) honvédelem keretében a „Szövetségi Hadseregre” az a feladat hárul, 
hogy védelmi képessége révén járuljon hozzá a háború megakadályozásához és szer-
vezeti kialakításából, tevékenységéből derüljön ki védelmi jellege; 

 a szellemi honvédelem feladata az átfogó honvédelem elfogadtatása a lakossággal, a tár-
sadalom felkészítése arra, hogy azonosuljanak a honvédelem céljaival; 

 a polgári honvédelem magába foglalja a polgári jellegű védelmi felkészítés valamennyi 
válságkezelési feladatát, beleértve a polgári védelmi tevékenységet is; 

 a gazdasági honvédelem hivatott biztosítani veszélyek esetén az osztrák gazdaság védel-
mi célú felkészítését és teljesítőképességének megtartását. 

Az osztrák védelmi igazgatás rendszere – az ország szövetségi államformájának megfele-
lően – szövetségi és tartományi szinten (mint irányítási szinteken), illetve helyi szinten (mint 
végrehajtási szinten) került kialakításra. Legfelső szinten a Szövetségi Kancellári Hivatal kere-
tében működő Védelmi Tanács áll, melynek elnöke a Szövetségi Kancellár. A Védelmi Ta-
nács irányítja a Szövetségi Köztársaság és a tartományok védelmi igazgatásának, valamint 
a Szövetségi Hadsereg hadműveleti szintű vezetési rendszerének szerveit. 

A Szövetségi Hadsereg főparancsnoka a Szövetségi Köztársasági Elnök, feladatköre – ha-
sonlóan a hazai köztársasági elnöki funkcióhoz – elsősorban protokolláris jellegű. A had-
sereg irányítását a Szövetségi Védelmi Miniszter a Főszemlélőn keresztül valósítja meg. 

A tartományok védelmi igazgatása az egyes tartományi kormányzatok igazgatási rendszeré-
ben működik, amelyek a Tartományi Katonai Parancsnokságokon keresztül kapcsolódnak a Szövet-
ségi Hadsereg katonai igazgatási szerveihez. 

Ausztriában a polgári védelem a Belügyminisztérium alárendeltségében működik, és tevékenységét a 
IV/1 Polgári Védelmi Osztály irányítja. Feladatait az Osztrák Szövetségi Kormány által 
1985-ben elfogadott „Honvédelmi Terv” tartalmazza és kimondja, hogy a polgári védelem 
azon óvintézkedések és tevékenységek összessége, amelyek célja, hogy képessé tegyék a 
lakosságot a túlélésre bármilyen típusú veszély- vagy válsághelyzetben. Ez azt jelenti, hogy 
a polgári védelmi tevékenység Ausztriában három alapvető területre terjed ki. 

 A hatóságok által foganatosított megelőző intézkedések az országos szintű tervezés és a 
nemzetközi együttműködés szervezésén túl a hatóságokat teszik felelőssé a lakosság 
riasztásáért, tájékoztatásáért, a segítségnyújtó és mentőszervezetek tevékenységének 
koordinációjáért. 

 A mentő szervezetek tevékenységével összefüggő intézkedések. Ezen szervezetek munkája és 
tevékenysége képezi az osztrák polgári védelem alapját. Mivel ezek jól kiképzett és 



 180 

felszerelt önkéntes szervezetek, más országoktól eltérően Ausztriában nincs szükség 
különálló polgári védelmi erőkre. 

 A lakosság által betartandó megelőző intézkedések (egyéni önvédelem). A hatóságok és a men-
tőszervezetek által foganatosított összes intézkedés hatástalan maradna, ha ezeket 
nem fogadná el a lakosság, és nem lenne felkészítve az együttműködésre. Ezért kü-
lönleges figyelmet fordítanak a lakosság önvédelmével kapcsolatos tájékoztatására és 
kiképzésére. 

A feladatok végrehajtása és koordinálása érdekében szövetségi szinten a Belügyminisz-
térium irányítása alatt létrehozott, folyamatosan működő Szövetségi Riasztó Központ, 
valamint a tartományi kormányok által működtetett Tartományi Riasztó Központok. 
Ezek egységes rendszert alkotnak, és feladatuk a helyi lakosság riasztása, tájékoztatása, a 
mentő erők tevékenységének koordinálása. Ezen túlmenően a szövetségi központ adatokat 
köteles szolgáltatni a szövetségi kancellárián belül működő Nemzeti Válságkezelési 
Koordinációs Bizottság részére. A tartományi központok egyben tartományi szintű pol-
gári védelmi központok is. 

A Nemzeti Válságkezelési Koordinációs Bizottság egy tájékoztató és koordináló szereppel 
rendelkező testület, amely nem hoz jogilag kötelező döntéseket. A bizottság ajánlásokat 
tesz a Szövetségi Kormánynak a hosszú távú válságkezelési stratégia kialakítására, továbbá 
koordinálja a hazai és nemzetközi veszélyek (válságok) esetén a válaszreagáláshoz szüksé-
ges összes intézkedés megtételét és az együttműködés feladatait. 

Tartományi és területi szinten a válságkezelési rendszer részeként a Tartományi Koordinációs 
Bizottságok és Területi Koordinációs Bizottságok segítik a Tartományi kormányzókat és a Területi 
Biztosokat védelmi feladataik végrehajtásában.  

Más államokkal ellentétben Ausztriának nincsenek speciális polgári védelmi egységei, a 
védelmet a meglévő mentő és segítségnyújtó szervezetek biztosítják. Például: tűzoltók, 
vöröskereszt, mentőszolgálat, hegyi mentőszolgálat, a Szent János Lovagrend mentő szol-
gálata, valamint a Máltai Lovagrend Kórházszolgálata. Ezen kívül a rendőrség és a Szövet-
ségi Hadsereg is kulcsfontosságú szerepet játszik a polgári védelmi feladatok ellátásában. 
A polgári védelmi feladatok elsősorban tartományi és helyi szinten valósulnak meg, és a védekezés 
legfontosabb szervezete a tűzoltóság. A tartományi kormányok felelőssége a szövetségi szintű 
követelmények alapján a megfelelő veszélyhelyzeti szervezetek létrehozása és veszélyhely-
zetek (katasztrófák) esetén a védelmi műveletek koordinálása. A tűzoltóság és a különbö-
ző mentési szervezeteknél alapvetően az önkéntes tagság elvét alkalmazzák. A helyi védekezés 
megszervezése a polgármesterek irányításával az adott terület önkormányzatának a feladata. 

Az Osztrák Polgári Védelem kiemelt feladatának tekinti a lakosság felkészítését, önvédel-
mének kialakítását és segítését. Ennek érdekében a Szövetségi Belügyminisztérium az 
Osztrák Polgári Védelmi Társasággal - ez egy társadalmi szervezet - és a segítségnyújtó szer-
vezetekkel egyetértésben kialakította az Önvédelmi Információs Központok rendszerét, mely 
területi szinten közvetlen segítséget és támogatást nyújt a rászorulóknak, és végzi a ve-
szélyhelyzetre történő felkészítésüket. 

Svájc 

Az örökös semlegesség ellenére Svájc mindig kiemelt figyelmet fordított védelmi rend-
szerének kialakítására és védelmi képességének fenntartására. Az ország biztonságpolitiká-
jának célja a komplex védelem megvalósítása, mely magába foglalja mind a polgári, mind a 
katonai védelmet, valamint az ehhez szükséges erőforrások biztosítását. Alapvető területei a 
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fegyveres erő, a gazdasági védelem, az állam védelme (működőképességének biztosítása), a polgári 
védelem (a lakosság és anyagi javak védelme). 

A svájci védelmi igazgatás rendszere, vezetési struktúrája a legfelsőbb szinttől az alsó szin-
tig - a kantonokig bezárólag - átfogja a fegyveres és a polgári szféra teljes vertikumát. A 
komplex védelemmel összefüggő valamennyi intézkedés előkészítéséért és elrendeléséért a 
Szövetségi Tanács felel. A Szövetségi Tanács részére a stratégiai helyzetelemzéshez, azaz a 
különböző minisztériumoktól származó veszélyelemzés és helyzetmegítélés adatainak fel-
dolgozásához a Helyzetmegítélő Törzs nyújt segítséget. 

A kormány, vagyis a Szövetségi Kancellária védelmi feladatait két szervezeti elem, a 
Komplex Védelem Törzse és a Komplex Védelem Központja segíti. 

A Komplex Védelem Törzsében a Szövetségi Kancellária kijelölt szakemberein túl az egyes 
minisztériumok, a fegyveres erők, a polgári védelem és a gazdasági védelem szakemberei egy-
aránt megtalálhatók. A törzs a kormány döntéselőkészítő és tanácsadó szerve a komplex 
védelemmel összefüggő vezetési, tervezési, koordinációs, intézkedés előkészítő és végre-
hajtó területek vonatkozásában. 

A Komplex Védelem Központja viszont a kantonok által a szövetségi szintű tervek és in-
tézkedések végrehajtását koordinálja, valamint biztosítja a Helyzetmegítélő Törzs műkö-
dését és a polgári, katonai szakemberek kiképzését védelmi igazgatási feladatok végrehaj-
tására. 

Rendkívüli helyzetben a komplex védelem szövetségi szintű irányításáért a Szövetségi 
Tanács felel, melynek tevékenységét a katonai vezetési törzs, valamint a minisztériumok 
fölötti, tárcaközi és minisztériumi szintű törzskari szervezetek támogatják. Ilyen szervezet 
a Helyzetmegítélő Törzs, a Főtitkári Konferencia és a Helyzetmegítélő Konferencia. Ezen védelmi 
rendszer egyik előnye, hogy a védelmi igazgatás hasonló struktúrával, funkciókkal és mód-
szerekkel működik normál helyzetben és minősített időszakokban egyaránt. 

Nem katonai jellegű válságok esetén a szükséges válságkezelő bizottságokat (szerveket) tár-
caközi szinten hozzák létre, míg katonai fenyegetés esetén egy sajátos katonai vezetési szerve-
zet, a Haderő Vezetési Törzs lép működésbe. Ez a szervezet biztosítja az ország katonai erő-
inek egységes vezetését mindaddig, amíg a haderő főparancsnokát meg nem választják. Az 
alkotmány alapján ezt a beosztást csak válsághelyzetben töltik be és a Szövetségi Tanács, 
valamint a főparancsnok közötti funkció megosztásról a Szövetségi Gyűlés (parlament) ren-
delkezik. 

A polgári védelem feladatrendszere a nemzetközi biztonságpolitikai helyzetben bekövetke-
zett kedvező változások miatt felülvizsgálatra került, és 1995. január 1-jétől új polgári védelmi 
törvény lépett hatályba. Az új törvényben előírt változások lényege az alábbiakban foglalha-
tó össze: 

 Az eddigi cél, a lakosság fegyveres konfliktusok esetén történő védelme kiegészült a 
katasztrófa- és más veszélyhelyzetekben történő segítségnyújtási feladatokkal. Ma ez 
utóbbi élvez prioritást. 

 A szervezetek létszáma drasztikusan lecsökkent, és ezáltal mintegy 2,8 Mrd SFR 
(svájci frank) megtakarítást értek el. (Az új szervezeti kialakítás várhatóan 2010-re fe-
jeződik be.) 

 A szolgálati kötelezettséget az eddigi 60 évről 52 évre szállították le. 

 A törvény lehetővé teszi az önkéntesség alapján való szerveződést, valamint külföl- 
dön történő mentési műveletek végrehajtását. 
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A svájci polgári védelem kialakítása és irányítása három szintre tagozódik. Szövetségi szint, 
kantonok és a helyi szint. A legfelső irányítási szerv a Polgári Védelem Szövetségi Hiva-
tala. Hatáskörébe tartozik a polgári védelem fejlesztését és működését biztosító követel-
mények, elvek és koncepciók kidolgozása, felelős a szervezet tevékenységének országos 
szintű koordinálásáért, a nemzetközi együttműködés szervezéséért és végrehajtásáért, ki-
dolgozza a különböző hatósági és szakhatósági követelményeket, gondoskodik a kutatás 
és fejlesztés feltételeinek megteremtéséről. Elkészíti a szervezetek létrehozását, kiképzését 
és alkalmazását szabályozó intézkedéseket és utasításokat, ellenőrzi ezek betartásának és 
megvalósításának helyzetét. 

A kantonok működési területükön - a szövetségi előírásoknak megfelelően - felelősek a 
polgári védelmi szervezetek kialakításáért, felkészítéséért és felszereléséért, végzik az ezzel 
kapcsolatos tervező, szervező és koordináló feladatokat. Szabályozzák és felügyelik a helyi 
polgári védelmi szervezetek tevékenységét a szomszédos régiókkal való együttműködés és 
segítségnyújtás feladatait, valamint működtetik a kanton illetékes polgári védelmi hivatalát.  

A polgári védelmi feladatok végrehajtásának legfontosabb területe a helyi szint, hisz a te-
lepülések bázisán jönnek létre a különböző mentőszervezetek, és itt valósul meg a lakos-
ság önkéntes közreműködése a különböző mentési feladatok végrehajtásában. Ez a szint 
felelős a lakosság és az anyagi javak, valamint a segítségnyújtás gyakorlati megvalósításáért, 
a mentőszervezetek felkészítéséért, továbbá a különböző védelmi követelmények és szak-
hatósági előírások betartásáért. 

A korábbi „üzemi” polgári védelmi szolgálatok megszűntek, és a lakosságvédelmi szolgála-
tok szektorokra, blokkokra és lakóházi közösségekre szerveződtek, melyek alapja a lakosság létszáma. 
Követelmény, hogy minden száz főre egy fő kiképzett polgári védelmi szolgálatos essen. 
A polgári védelmi szervezeteket kötelezettség és önkéntesség elvén alakítják meg. Minden sváj-
ci állampolgár köteles valamilyen védelmi szervezetben szolgálatot vállalni, amely lehet a 
hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság és a rendőrség. Jogszabályok írják elő, hogy aki a 
polgári védelmi mentőszervezetekben teljesít szolgálatot, az a katonai szolgálat alól men-
tesül.  

Az új polgári védelmi törvény értelmében a katasztrófák elleni védekezés területén ki-
emelt szerepet kapnak a tűzoltók és a rendőri szervek. A polgári védelmet elsősorban a 
lakosság és az anyagi javak védelmével összefüggő feladatok terhelik. A korábbi kötele-
zettségtől eltérően ma már a szervezetnek tűzvédelemmel kapcsolatos feladata nincs.  

A Szövetségi Tanács döntése értelmében komoly költségcsökkentő megoldásokat vezettek 
be, mint például a szervezetek létszámának csökkentése, az óvóhelyek építési ütemének 
lassítása, az életvédelmi létesítmények alacsonyabb szinten való kialakítása, továbbá a rak-
tározott anyagi készletek - különösen az élelmiszerek - mennyiségének csökkentése, vala-
mint a differenciált kiképzés megvalósítása. Céljuk a kor igényeinek és követelményeinek 
megfelelő hatékony és gazdaságos polgári védelem kialakítása. 
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