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Bevezető 

 

Történelmi tanulmányaink során jól emlékszünk a megállapításra, miszerint az embert 

a szerszámokkal közösségben végzett munka és a beszéd emelte ki az állatvilágból. Ahogyan 

a közösségi munka egyidős az emberiséggel, úgy a közösség gondoskodása az egyénről, a 

közösség védelmére való törekvés szintén a régmúltig nyúlik vissza. Már az őskorban 

megtalálhatók a jelei a szervezett védekezésnek, a veszélyekre való felkészülésnek. Ez a 

tendencia nyomon követhető az ókortól a középkoron át az újkor vérzivataros századaiban, és 

napjainkban is ez az egyik legfontosabb közösségi célkitűzés. Egy ország veszélyekre való 

felkészülését, az azok elleni védekezés módját mindig meghatározta annak földrajzi 

elhelyezkedése, természeti adottságai, a potenciálisan megjelenő veszélyeztető tényezők, és 

ezen túlmenően a társadalmi, politikai, gazdasági fejlettsége. Minden korban alapvető 

törekvése volt az államoknak, hogy polgárait megvédjék a veszélyektől. Az emberek 

védelmére a történelem folyamán számtalan államilag kialakított vagy az önkéntességen 

alapuló védelmi szerv, szervezet és intézményi rendszer alakult ki. Napjaink egyik alapvető 

gondoskodási formája, a polgári védelem, amelynek kialakulása a múlt század második felére 

tehető.  Kialakulásakor, és azóta folyamatosan, célkitűzései közé tartozik az emberi élet és az 

emberi élet fenntartásához szükséges alapvető anyagi javak védelme. Eszmeisége 

megtalálható a legtöbb hazai és nemzetközi hivatásos és civil szervezet célkitűzései között. 

Feladatainak végrehajtásában szinte minden védelmi szerv, szervezet, és maguk az 

állampolgárok is tevékenyen részt vesznek.  

 

Ebben a kiadványban bemutatjuk a Magyar Köztársaság állampolgárait fenyegető 

veszélyeket, különös tekintettel a katasztrófákra, és azt a komplex védelmi rendszert, 

amelynek a polgári védelem is része. Az olvasó képet alkothat a katasztrófavédelem 

rendszeréről, a polgári védelem kialakulásának történelmi szükségszerűségéről, folyamatáról, 

fejlődéséről, napjaink polgári védelmének jogszabályi hátteréről, helyzetéről, valamint a 

katasztrófavédelem rendszerében elfoglalt helyéről, szerepéről. Bemutatásra kerül a polgári 

védelmi feladatok rendszere, a végrehajtás időszakai, valamint a feladatok végrehajtását 

befolyásoló tényezők és követelmények. 

 

A második kötetben képet kaphat az olvasó a polgári védelem szervezeti 

kialakításáról, hazai és nemzetközi együttműködésének elveiről, a kapcsolattartás formáiról. 
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Megismerheti a polgári védelmi tervek rendszerét, típusait, felépítését, napjaink kiemelt 

polgári védelmi feladatainak végrehajtásával összefüggő gyakorlati elveket és módszereket.   

 

Az ismeretanyag összeállítása rendszerszemléletű, és a kiadvány felépítése olyan, 

hogy lehetőséget nyújt a tananyag önálló elsajátítására. Önálló modulokból áll, melyek 

mindegyike lezárt egységet alkot. A függelék tartalmazza a témához nem szorosan 

kapcsolódó, de a megértést segítő ismeret-alapozó/bővítő anyagokat is. A modulok önálló 

egységként is használhatóak, de azok egymásra épülnek, az ellenőrző kérdések, feladatok 

segítségével pedig a hallgató önállóan meggyőződhet, hogy rendelkezik-e a következő modul 

anyagának elsajátításához szükséges ismeretekkel. 

  

 A jegyzet régen várt hiánypótló szakmai irodalomként is szolgál, mivel olyan 

összefoglaló mű, amely a biztonság, az országot és a lakosságot veszélyeztető tényezők és a 

biztonságot szavatoló rendszerek összefüggéseit olyan módon vizsgálja, hogy a honvédelmi 

rendszer elemeit, a polgári védelem, és az új egységes katasztrófavédelmi rendszer 

relációjában, teljes vertikumában elemezi. 

 

A kiadványt hasznosan forgathatják azok a hallgatók is, akik nem a katasztrófavédelmi 

szakirányon folytatják tanulmányaikat.  

 

Dr. Hornyacsek Júlia 
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1 Magyar Köztársaság komplex védelmi rendszere elemei, a polgári 

védelem helye, szerepe a honvédelem rendszerében 
  

 Az emberi társadalmak létrejöttének és fejlődésének egyik fontos mozgatórugója a 

veszélyekkel szembeni közös védekezés szükségességének felismerése volt. A társadalmak 

fejlődésével, fokozatosan nőtt az emberi életeket és az anyagi javakat veszélyeztető 

veszélyforrások száma, azok fajtái, pusztító hatásaik összetettebbé váltak. A természeti 

csapásokon túl megjelentek a korszerű fegyverekkel vívott háború nagy területeket érintő 

hatásai. Az ipari forradalom óta komoly veszélyeket jelentenek a civilizációs katasztrófák, és 

napjainkban egyre több új veszélyeztető tényezővel is számolnunk kell, melyek között egyik 

legjelentősebb a globális felmelegedés várható hatása. Ebből következik, hogy egyre nagyobb 

az igény a fenti jelenségek káros hatásaival szembeni védekezés új intézményes formáinak 

megteremtésére, és a meglévők folyamatos fejlesztésére, a gyakorlati igényekhez való 

igazítására. Az intézményesített védelmi formák kialakulásának, működésének, fejlődésének 

jellemzőit csak annak tükrében érthetjük meg, ha megvizsgáljuk és bemutatjuk a biztonság és 

a biztonságot veszélyeztető tényezők alapvető kérdéseit. Számtalan biztonságpolitikai 

kiadvány foglalkozik ezzel a témával, ezért e vizsgálatot csak olyan mélységben és olyan 

szemszögből tesszük meg, amely a polgári védelmi alapismeretekhez szükségesek. 

 

1.1 A Biztonság értelmezése napjainkban, alapvető területei, a biztonságpolitika 

szerepe a biztonság megvalósításában
1
 

 

A biztonság nehezen meghatározható fogalom, napjainkig nem született olyan 

definíció, amelyet a témával foglalkozó hazai és nemzetközi szakemberek egységesen 

elfogadtak volna. Az ókorban és a középkorban az emberek elsősorban az életüket és a 

létfeltételeiket veszélyeztető tényezőktől féltek, míg az újkorban, különösen az ipari 

forradalom által okozott változások miatt, már megjelentek a környezeti, gazdasági és a 

civilizációs problémák, valamint a területszerzések céljából hatalmas erőket és tömegeket 

mozgósító háborúk veszélye. Természetesen a biztonság értelmezése is ezeknek megfelelően 

alakult. A biztonságot, mint fogalmat a lexikonok általában a veszélyektől vagy 

                                                           
1 A fejezet Tóth Rudolf pv ezredes: A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, 

a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi rendszer 

helyzetének tükrében c. PhD értekezése alapján készült (Budapest, 2000. ZMNE 64-68. old) 
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fenyegetésektől mentes állapotként határozzák meg. Vizsgáljuk meg, hogyan értelmezzük a 

biztonságot, mint értékkategóriát napjainkban.   

 

A biztonság értelmezése napjainkban 

 

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: 

 

A biztonság: „…valamely dolog veszélyektől vagy valamely bántódástól mentes, zavartalan 

állapota”
2
 

 

A Révai Nagy Lexikon a biztonságot a jog oldaláról értelmezi, a különböző veszélyek általi 

fenyegetettséget nem definiálja: 

 

„Biztonság, az egyeseknek, társadalomnak és 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, melynek 

ezt az ágazatát Biztonsági rendőrségnek nevezzük.” 
3
 

 

A Hadtudományi Lexikon egy teljesen tág fogalmat ad meg, és a védelem garanciáját 

kiterjeszti az egyénektől kezdve az országokon és régiókon át a szövetségi rendszerig. 

 

 A biztonság: „…egyéneknek, csoportoknak, országoknak, régióknak (szövetségi 

rendszereknek) a maguk reális képességein és más hatalmak, nemzetközi szervezetek hatékony 

garanciáin nyugvó olyan állapota, helyzete (és annak tudati tükröződése), amelyben kizárható 

vagy megbízhatóan kezelhető az esetlegesen bekövetkezhető veszély, illetve adottak az ellene 

való eredményes védekezés feltételei.
4
 

 

A XXI. század biztonságának bonyolultságát John J. Sheehan tábornok, 1997. 03. 11-én, a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tartott, „A XXI. század biztonságpolitikája” című 

előadásában így érzékeltette: „Eltérően az ideológián alapuló erőmodell-összevetésektől vagy 

az ezt megelőző erőegyensúlyon alapuló modelltől, a ma biztonságpolitikai kihívásait a 

többdimenziós, a nemzetállamok keretein túlnyúló erő és hatalom jelenti.” 

 

                                                           
2
 Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémia 1992. 139. oldal. 

3
 Révai Nagy Lexikon 3. kötet 374. oldal (részidézet). 

4
 Hadtudományi Lexikon: MHTT Budapest, 1995. ISBN 963 04 5226 X (I-II. kötet - részidézet) 
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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, volt NATO főtitkár szerint a XXI. században a globalizáció folyamata tovább 

gyorsul, számos kedvező eredményt biztosítva a világnak, de felveti azt a problémát 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 lehetőségeit.”
5
 

Az Európai Közösségek Bizottsága „a biztonság fogalmát nem korlátozza az államterület 

biztonságára vagy meghatározott rendszerek biztonságára, hanem beleérti magának az 

államnak és lakosainak külső és belső biztonságát. A fogalom ennek megfelelően az 

emberi biztonságra irányul (mentesség a nélkülözéstől és félelemtől, az önálló 

cselekvés szabadsága), azaz az állampolgár – és ezáltal az állam biztonságát kiegészítő 

– biztonságát állítja középpontba.”
6
  

A mai felfogás szerint tehát a korszerű biztonság átfogó jellegű, oszthatatlan és messze 

túlmutat a katonai erőn. Magába foglalja az egyén, az őt körülvevő mikroközösség 

biztonságán túl az nemzet és a nemzetközi közösség biztonságát. A Magyar Köztársaság is 

átfogóan és komplex módon értelmezi a fogalmat, mely felfogást az Országgyűlés 94/1998. 

(XII.29.) számú OGY határozatának 1-es pontja rögzíti az alábbiak szerint: 

„A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a hagyományos 

politikai és katonai tényezőn túl magába foglalja a széles értelemben vett biztonság egyéb –

gazdasági és pénzügyi, emberi jogi és kisebbségi, információs és technológiai, környezeti, 

valamint nemzetközi jogi - dimenzióit is. A globális kihívások, a nemzetközi politikai-

gazdasági kölcsönös függőség, a technológiai fejlődés világában az euro-atlanti térség 

biztonsága oszthatatlan.” 

 

                                                           
5
 Solana Javier: Challenges for the 21 

St
 Century. Előadás SACLANT symposium: Lisszabon 1998.09.03. 

6 Koncepció a biztonsági ágazat reformjának európai közösségi támogatására Brüsszel, 24.5.2006 COM (2006) 

253 végleges {SEC(2006) 658} 5.old 



 

 

10 

A biztonság fogalmának teljes körű magyarázatához hozzá tartozik, hogy az elemzők 

nevesítik a biztonság alapvető területeit. Több biztonságterület-meghatározás létezik, de 

témánk további tárgyalása szempontjából a legelfogadhatóbbnak azt a felfogást tartjuk, 

miszerint a biztonság alapvető területeit a közbiztonság, a gazdasági, a társadalmi, a 

politikai, a környezeti, a katonai biztonság képezik. 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.
7
 Az egyik felfogás szerint a biztonság legfontosabb területei a 

következőkben foglalhatók össze: 

 A gazdasági biztonság – az ország stabil környezete, amelyen keresztül le tudja 

bonyolítani kereskedelmi kapcsolatait. A gazdaság stabilitásától függ a lakosság 

szociális biztonsága és életszínvonalának növekedése. 

 A közbiztonság – az adott társadalom védettsége a nemzetközi bűnözés, a migráció, a 

kábítószer-kereskedelem és fogyasztás, a szervezett bűnözés és a terrorizmus hatásaival 

szemben. Ettől függ a társadalom belső védettsége, a lakosság élet- és 

vagyonbiztonságának megteremtése. 

 A társadalmi biztonság – az ország biztonsága a kisebbségi, az etnikai, a vallási és a 

nyelvi konfliktusok hatásival szemben, valamint az országban élő kisebbségek 

biztonságának 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 

egészségvédelem, 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. 

 

                                                           
7
 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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A fenti területek nem fontossági sorrendben követik egymást, a veszély jellegének 

megfelelően 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 informatikai rendszerek életünk elengedhetetlen és 

meghatározó részévé váltak, így működőképességük biztosítása és védelme szintén fontos 

feladat. Napjaink biztonságának megvalósításában kiemelt szerepet kap a biztonságpolitika. 

 

Biztonságpolitika célja és feladata 

 

A biztonságpolitika olyan állami funkció ellátása, melynek rendeltetése mindazon 

alapvető emberi értékek védelme, amelyet az ország polgárai fontosnak tartanak. A 

biztonságpolitika célja az adott állam politikai függetlenségének, területi egységének, 

gazdasági működőképességének védelme, valamint polgárai biztonságos létének, 

személyiségük kibontakoztatásának biztosítása. A biztonságpolitika feladata: 

 „… arra irányul, hogy a veszélyforrások szubjektív elemeit felszámolja, az objektív 

kihívásokkal szemben pedig belső és külső garanciák stratégiai, jogi, intézményi és 

infrastrukturális rendszerét teremtse meg és tartsa fenn, hitelesen alakítsa a nemzet biztonsági 

percepcióját.”
8
 A fent megfogalmazott feladatok ellátása érdekében minden ország 

megfogalmazza a területét érintő veszélyeztető tényezőket, biztonságpolitikai célkitűzéseit. A 

Magyar Köztársaság biztonsági stratégiában összegezte ezeket az alaptételeket, amelyből 

kiindulva készülnek az ágazati stratégiák.  

 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Ismertesse a biztonság fogalmát! 

2. Foglalja össze, hogyan értelmezzük napjainkban a biztonságot! 

3. Milyen alapvető területei vannak a biztonságnak? 

4. Foglalja össze, hogy mi a biztonságpolitika, mi a rendeltetése! 

5. Milyen dokumentumok tartalmazzák a MK biztonságpolitikai célkitűzéseit? 

Ismertesse az abban meghatározott célkitűzéseket! 

6. Ismertesse a biztonságpolitika célját, feladatát! 

                                                           
8 Dr. Koós Anna: Biztonságpolitika a XX-XXI. században, Biztonságpolitika jegyzetek 

fk.szeportal.hu/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=11-27k -2008. 08. 24. 11. oldal 
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1.2 A MK biztonsági környezete, biztonságát fenyegető kihívások, katasztrófa-

veszélyeztetettsége 

 

A biztonság alapfogalmainak értelmezését követően vizsgáljuk meg a Magyar 

Köztársaság biztonságát veszélyeztető tényezőket. A biztonság korszerű értelmezéséből 

következik, hogy Magyarország biztonsága szoros összefüggésben 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.
9
 Magyarország komplex biztonságának vizsgálata során 

számolni kell hazánk katasztrófa-veszélyeztetettségével is. Ezeket a veszélyeztető tényezőket 

az 1. sz. ábra foglalja össze. A kihívások, válságok és a katasztrófák egymással 

kölcsönhatásban vannak. A különböző kihívások, katasztrófák okozhatnak válságokat, és a 

válságok szintén előidézhetnek katasztrófákat, ha ezeket nem tudják időben és megfelelően 

kezelni. 

ÚJ KIHÍVÁSOK VÁLSÁGOK

KATASZTRÓFÁK

Globális Regionális

Belső

Katonai 

jellegű

Nem katonai 

jellegű

Természeti eredetű Civilizációs eredetű Egyéb veszélyek 

 

1. sz. ábra: Magyarország biztonságát veszélyeztető tényezők 

Készítette: Dr. Tóth Rudolf ZMNE, Budapest: 2009. 

                                                           
9
 Hazánk biztonságát fenyegető új kihívások és veszélyforrások vizsgálata során a „Biztonság az új évezred 

küszöbén” című a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájának tervezetére, valamint a Stratégiai és 

Védelmi Kutatóintézet által 1997-ben kiadott „Biztonságpolitika” című tanulmánykötet megállapításaira 

támaszkodtunk. 
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1.2.1 A Magyar Köztársaság biztonságát fenyegető kihívások, kockázati tényezők 
 

A stratégiai kutatásokkal foglalkozó szakemberek elemzése alapján az ezredforduló 

után a következő veszélyekkel és kihívásokkal kell számolni: Lásd 2. sz. ábra. 

 globális, 

 regionális, 

 belső kihívások.  

A MK biztonságát veszélyeztető kihívások

Instabil zónák 

(területek) kialakulása

Tömegpusztító 

fegyverek és hordozó 

eszközeik elterjedése

A nemzetközi 

terrorizmus veszélye

Pénzügyi, gazdaági 

instabilitás.

Informatikai-

információs kihívások

Globális környezeti

kihívások

Szervezett bűnözés.

Kábítószerek 

terjedése

A feketegazdaság 

és korrupció

Demográfiai 

kihívások

A rendszerváltást 

kísérő szociális 

feszültségek

Az országok közötti 

fejlettségbeli 

különbségek növekedése.

Az országokon belüli 

instabilitás.

Oroszország nagyhatalmi 

törekvései.

A mediterrántérség 

kihívásai.

Illegális tömeges migráció.

Határon túli magyarok 

helyzete.

Energia, nyersanyag- és 

piacbiztonság.

Környezetkárosító hatások 

növekedése.

Regionális kihívások

Globális kihívások Belső kihívások

 

2. sz. ábra: A Magyar Köztársaság biztonságát veszélyeztető kihívások 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

A Magyar Köztársaság védelmi rendszere a veszélyeztető tényezők alapján került 

kialakításra, és minden veszélyeztető tényezőre adekvát választ ad. A rendszer megértéséhez 

meg kell vizsgálni ezeket a tényezőket.  

 

1.2.1.1 Globális veszélyek és kihívások 

 

A globalizáció az egész világra kiterjedő folyamat, amely a gazdaság, a politika, a kultúra 

egységesülésének irányába hat. A gazdasági szereplők számára a nemzeti határok 

lényegtelenné válnak. A globalizáció pozitív hatásai mellett érezhetőek annak negatív hatásai 
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is. 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 nemzetközi terrorizmus veszélye, 

 Pénzügyi, gazdaági instabilitás, 

 Informatikai-információs kihívások, 

 Globális környezeti kihívások. 

 

Instabil zónák kialakulása. Egyre nő a különbség a fejlett államok és az elmaradott 

országok között. Ezekben az államokban érezhető a korrupció térnyerése, a szélsőséges 

ideológiák megjelenése, etnikai, vallási ellentétek felerősödése, az energia-hordozókhoz való 

hozzáférés megnehezülése, a belső konfliktusok kiéleződése, az emberi jogok korlátozása 

megnövekszik, így ezek a térségek destabilizálódhatnak.  

 

Tömegpusztító fegyverek elterjedése. (proliferációja). A tömegpusztító fegyverek és 

az azok előállításához, célba-juttatásához szükséges eszközök elterjedése komoly veszélyt 

jelent napjainkban. Sajnálatos az a tény, hogy ezekhez az eszközökhöz a nemzetközi, így a 

hazai terrorszervezetek is hozzájutnak. Különösen nagy veszélyt jelentenek a radiológiai, 

biológiai és vegyi fegyverek. 
10

 

 

Nemzetközi terrorizmus. A nemzetközi terrorizmus szerepe napjainkban nagyon 

megnőtt, stratégiai fenyegetéssé vált. „A más típusú globális válságok eszközeként 

szerepelhet a terrorszervezetek kezében.”
11

 Magyarország eddig nem tartozott a terrorista 

támadások célpontjává, de az elmúlt évek európai terror-eseményei ráirányítják a figyelmet, 

hogy ez a lehetőség nem zárható ki. 

 

Pénzügyi, gazdasági instabilitás. Az összekapcsolt pénzügyi, kereskedelmi rendszerek 

következtében egy ország pénzügyi instabilitása veszélyt jelenthet a többi országra nézve is. 

A gazdaság globalizációja növeli világgazdasági válságok, feszültségek nemzetgazdaságokra 

gyakorolt hatásait, így Magyarországéra is. 

                                                           
10

 A témához értékes információt adó kiadványok: Török Tibor: A tömegpusztító fegyverek létéből és 

elterjedéséből adódó veszélyek SVKI, - Bp.: Charta Press 1995., Reményi Gyula: A tömegpusztító fegyverek és 

az ellenük való védelem Zrínyi K., - Bp.: 1981. 
11

 Katasztrófavédelmi igazgatás jegyzet, Rendőrtiszti Főiskola, - Bp.: 2003. 23. oldal. 
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Az informatikai kihívások. Egy társadalom fontos érdeke, hogy informatikai, 

telekommunikációs szempontból felzárkózzon a fejlett országok közé. A lemaradás, a 

fejletlenség negatív hatással van az adott ország biztonságára (lásd Sri Lanka). Egyre több az 

információs rendszerek elleni manipuláció is, mint az információkkal való visszaélés, 

cégekről, személyekről való illegális adatgyűjtés, illetve a terrorszervezetek hálózaton 

keresztüli kapcsolattartása (Al-Kaida), valamint a nemzetbiztonsági rendszerekbe való 

betörések (Svédország 2003.). A rendszer sebezhetősége kockázati tényezőt jelent az adott 

ország számára.
12

  

 

Globális környezeti és civilizációs kihívások. A természeti környezet rombolása nem 

ismer országhatárokat, könnyen átterjedhet más országokra, így veszélyt jelenthetnek 

számunkra is. Azok az országok, ahol a környezetvédelmi szabályozás szigorú, saját 

országából áttelepítik a környezetterhelő technológiáikat más, kevésbé szigorúan szabályozott 

országokba.
13

 A természeti környezet napjainkban tapasztalható rombolása konfliktusok 

forrásává válhat. A globális környezeti egyensúly megbomlása (ózon-réteg károsítása, az 

őserdők pusztítása, az üvegház-hatás, a vizek, a levegő és a szárazföld szennyezése, az 

élővilág pusztulása) nem csak egyes országokra, hanem az egész világra nézve veszélyt jelent. 

 

1.2.1.2 Regionális kihívások 
 

Magyarország fokozottan érzékeny a külső hatásokra, az országot érintő kihívások 

elsősorban a szomszédos térségek instabilitásából és konfliktusaiból származnak, vagyis 

biztonságát a regionális kihívások közvetlenül befolyásolják. Ezek a következők: 

 

 Az európai országok közötti fejlettségbeli különbségek növekedése, 

 Az országokon belüli instabilitás, 

 Oroszország nagyhatalmi törekvései, 

 A mediterrántérség kihívásai, 

 Illegális tömeges migráció, 

 Határon túli magyarok helyzete, 

                                                           
12

 A témához értékes információt adó kiadványok: Karvalics László: Információs társadalom a technikától az 

emberig, Műegyetemi Kiadó, - Bp.: 1995.; Az információs társadalom és Magyarország, Hírközlési Felügyelet 

Pécs Agora: 1996.; Rózsa György: Kulturális örökség és információs társadalom, Argumentum Kk., - Bp.: 1995. 
13

 A témához értékes információt adó kiadványok: Juhász Árpád: Katasztrófák évtizede, Medicina Panorama 

Franklin K., - Bp.: 1992.; Imhof Artur E.: Elveszített világok, Akadémia K., - Bp.: 1992. 
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 Energia, nyersanyag- és piacbiztonság, 

 Környezetkárosító hatások növekedése, 

 

Az európai országok közötti fejlettségbeli különbségek növekedése. A környező 

országok történelmi, kulturális fejlődése, politikai, gazdasági, társadalmi fejlettségi szintje 

különböző. Az eltérésből adódóan a meglévő különbségek tovább növekedhetnek, ami 

instabilitást eredményezhet. Ez számos veszélyforrást hordoz, pl.: külpolitikai feszültségek 

gerjesztése, a tömeges migráció, a bűnözés terjedése, etnikai, vallási ellentétek kiéleződése 

stb. 

Az országokon belüli instabilitás. A fejlődésben való lemaradás belső instabilitást 

idézhet elő. Ez negatív hatást gyakorolhat a szomszédos államok viszonyára is. Különösen 

igaz ez ott, ahol a történelmi sérelmek még élénken élnek, nagy etnikai válságok forrnak. Ez 

lehetőséget terem szélsőséges politikai erők előretörésére, a nacionalizmus erősödésére, a 

demokratikus jogok korlátozására, külső és belső ellenségeskedésre. 

Oroszország nagyhatalmi törekvései. A Szovjetunió felbomlását követően létrejött 

utódállamok közül Magyarország biztonságára két állam van jelentős hatással: Oroszország és 

Ukrajna. Oroszország nyersanyagkészlete, katonai és nukleáris potenciálja révén nagyhatalmi 

törekvésekkel és elvárásokkal rendelkezik, de gazdasági háttere ehhez még hiányzik.  

Különleges kihívást jelent atomfegyvereinek őrzése és felügyelete, valamint a nukleáris 

infrastruktúra állapota körüli bizonytalanságok, valamint az energiahordozókkal kapcsolatos 

viszályok. Ennek ellenére tartós biztonság Európában csak Oroszországgal együttműködve, és 

nem nélküle vagy ellenében valósítható meg. Magyarország fontos érdeke az Oroszországgal 

való jó viszony kialakítása.  

A mediterrántérség kihívásai. A mediterrán térség, elsősorban annak déli, dél-keleti 

része hagyományosan konfliktusokkal terhelt térség, ahol a szegénység, a gyors 

népességnövekedés, a migráció, a kulturális és vallási ellentétek, a szélsőséges mozgalmak, a 

területi viták, a hagyományos fegyverek felhalmozása, valamint a tömegpusztító fegyverek 

birtoklására irányuló törekvések stb. 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. 

Illegális tömeges migráció. Térségünk konfliktusokkal terhes gazdasági, politikai és 

nemzetiségi viszonyai miatt továbbra is számolni kell az illegális migrációval. A migráció 

hazánkat eddig általában tranzit országként érintette, de a korábbi célországok szigorodó 
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bevándorlási politikája miatt a jövőben Magyarország is célországgá válhat. Amennyiben a 

délszláv események nem jutnak nyugvópontra és a fegyveres konfliktusok kiújulnak, ismét 

számolni kell nagytömegű menekülthullámmal. 

Energia, nyersanyag- és piacbiztonság. Magyarország energiahordozó- és nyersanyag 

szükségletének jelentős részét külföldi forrásokból, főleg a Szovjetunió utódállamaiból 

biztosítja, ami bizonyos mértékű függőséget 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 legyenek az ország gazdasági életébe való bekapcsolódásába, ne álljon 

érdekükben abból kilépni vagy azt akadályozni. 

Környezetkárosító hatások növekedése, katasztrófák. Napjaink biztonságát a 

katasztrófák is veszélyeztetik, hatnak rá. Ezekkel bővebben az 1.2.3 fejezetben foglalkozunk. 

Ez fordítva is igaz, a biztonság hiánya növeli a katasztrófák kialakulásának kockázatát. 

A határon túli magyarok helyzete. A határon túli magyarok nemzeti kultúrájuk 

védelme, nyelvük megőrzéséért vívott harc közepette konfliktusba kerülhetnek az adott 

állammal. Ez konfliktusokat okozhat az anyaország és azon országok között, ahol 

honfitársaink állampolgárként élnek, és magyar identitásukat érvényesíteni akarják.
14

  

 

1.2.1.3 Belső kihívások 
 

Az ország belső biztonságának helyzetét alapvetően két tényező befolyásolja. Az 

egyik a társadalmi és gazdasági átalakulást kísérő negatív jelenségek, a másik hazánk 

környezetében lévő instabilitással terhelt régiók, és ezek hatása az ország társadalmi, 

gazdasági életére. Ezzel összefüggésben Magyarország demokratikus működési rendjét az 

alábbi belső veszélyek és kihívások zavarhatják meg: 
 

 Szervezett bűnözés, 

 Kábítószerek terjedése, 

 A feketegazdaság és a korrupció, 

 Demográfiai kihívások, 

 A rendszerváltást kísérő szociális feszültségek 

 

                                                           
14

 A témához értékes információt adó kiadvány: Görömbei Sára: A határon túli magyarok jogaival kapcsolatos 

nemzetközi és hazai dokumentumok, kormányzati feladatok, Történettudományi Olvasó III. 2. OSZK 

Törzsgyűjtemény 127-143. o. 
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Szervezett bűnözés. A szervezett bűnözés egyre terjed. Ez azért jelent veszélyt, mert 

ezek a csoportok bekapcsolódnak a nemzetközi, kábítószer- fegyver, stratégiaanyag, 

gépjármű- és embercsempészetbe. Új jelenség, hogy tevékenységüket a politikai, gazdasági 

életbe való bekapcsolódással próbálják legalizálni.
15

 

 

Kábítószerek terjedése. Hazánk a kábítószer-kereskedelem tranzitállomása, de jelentős 

fogyasztó is, tehát célállomássá váltunk, és ez közvetlen és közvetve is gerjeszti a bűnözést. A 

megelőző intézkedések ellenére jelentősen nőtt a fiatalkorúak kábítószer-fogyasztása, az ezzel 

járó tragédiák száma.
16

  

 

Feketegazdaság és korrupció. A feketegazdaság destabilizáló hatása miatt jelent 

veszélyt. Gátolja a normál gazdasági kapcsolatok kialakulását, a normál gazdaság működését, 

hozzájárul a különböző társadalmi rétegek egymástól való eltávolodásához. Napjainkban a 

korrupció is növekvő tendenciát mutat, hiszen a feketegazdaság működését sokszor ezáltal 

biztosítják. Demoralizáló hatása miatt mindkettő veszélyes.
17

 

 

Demográfiai tényezők. A demográfiai előrejelzések a népesség csökkenését, 

elöregedését mutatják. Ez negatívan hat az aktív dolgozók létszámára, nőnek az ország 

nyugdíjterhei, az egészségügyi ellátásra is fokozott terheket ró.
18

  

 

A rendszerváltást kísérő szociális feszültségek. A tömeges munkanélküliség és a 

gazdasági térségek közötti egyenlőtlen eloszlás egész foglalkozási ágazatok válságához 

vezetett. Az ország területei között érezhetővé vált a gazdasági és foglalkoztatási 

aránytalanság, a társadalom nagy rétegénél kialakult a „létbizonytalanság” érzete. A lakosság 

nagymértékben megosztottá vált, polarizálódott és a lecsúszó réteget ezek a jelenségek 

fogékonnyá tették a szélsőséges, agresszív, nacionalista, esetleg fajgyűlölő nézetek iránt. 

 

                                                           
15

 A témához értékes információt adó kiadványok: Bócz Endre: A szervezett bűnözés néhány problémájáról in: 

Tanulmányok Dr. Földvári József professzor 75. születésnapjára PTE ÁJK, - Pécs 2001.; Szervezett bűnözés 

Magyarországon - jegyzet Rendőrtiszti Főiskola - Bp.: 1996.; Antonio Nicaso: A maffia a szervezett bűnözés 

világrendszere Saxum, - Debrecen 1996., Netanyahu Benjamin: Harc a terrorizmus ellen Alexandra Alföldi 

Ny., 1997. 
16

 Kim Wozenkraft: Drog - Nyip. Szolgáltató, - Kaposvár: 1992.; Kállai Tibor: A drog és a család, in: Gervich 

József: A kábítószer kihívása, Gondolat K., - Győr: 1992. 
17

 A témához értékes információt adó kiadvány: Domokos Andrea: A feketegazdaság in: Kriminológiai 

Közlemények Magyar Kriminológiai Társaság - Bp.: 1996. 
18

 A témához értékes információt adó kiadvány
 
: Balázs Éva: Demográfiai hullám Akadémia K., Alfaprint - Bp.: 

1992. 
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1.2.2 A kihívások lehetséges következményei 

 

 A különböző kihívások megoldódhatnak békésen, elcsitulhatnak, átalakulhatnak, egy-

egy társadalompolitikai esemény átmenetileg háttérbe szoríthatja őket, de sok esetben 

válsághoz vezethetnek.  

A válság a minősített időszak kihirdetését nem indokoló hazai vagy nemzetközi esemény, 

helyzet, vagy annak valószínűsége, amelynek kezeléséhez rendkívüli kormányzati intézkedések 

és többletforrás ráfordítása válik szükségessé. 

 

A válságok lehetnek katonai jellegűek, melyek megoldásához szükség van a katonai erő és az 

egész védelmi szféra együttműködésére, és lehetnek nem katonai jellegűek.  

 

1.2.2.1 Katonai jellegű válságok 
 

 A különböző kutatások, elemzések alapján térségünkben a polgári védelmi feladatokat 

is érintő katonai jellegű válságok a következők lehetnek:
19

 

 

 A közvetlen környezetünkben kirobbanó és zajló polgárháborúk, 

 Az előzőekből eredő áttevődő veszélyeztetés, 

 Korlátozott célú provokatív, vagy területszerző agresszió, 

 Illegális fegyverkereskedelem, beleértve a tömegpusztító fegyvereket. 

 

Közvetlen környezetünkben kirobbanó és zajló polgárháborúk. A környezetünkben 

kirobbanó polgárháborúk kísérő jelensége a nagytömegű menekültek megjelenése.
20

 A 

menekültek elhelyezésében és ellátásában az egész nemzetgazdaság együttműködése 

szükséges, fontos, hogy a polgári védelem közreműködői feladatokat kell, hogy ellásson, és 

erre az esemény bekövetkezése előtt tervszerűen fel kell készülni. Minden esetben az 

elsődleges cél a hazai lakosság védelme, és csak ezt követően kell számolni a menekültek 

elhelyezésében nyújtandó segítség feladataival. (fektető anyagok, sátrak biztosítása, az ellátás 

megszervezése stb.) 

 

                                                           
19

 A csoportosítás alapja Síposné dr. Kecskeméthy Klára – dr. Szternák György – Zimán Ferenc: „Válságok 

kialakulása, lehetséges formái és a válságkezelés elméleti alapjai, valamint a fegyveres erők és a rendvédelmi 

szervek feladatai a válságkezelés során” című ZMNE egyetemi jegyzet 60. oldal 
20

 A délszláv válság kezelése során a legnagyobb problémát a nagyszámú menekültek kezelése okozta, amely 

több szervezet és szolgálat összehangolt tevékenységét követelte meg. (szerző) 
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Az előzőekből eredő áttevődő veszélyeztetés. Az áttevődő veszélyeztetés időszakában 

nincsenek kizárva – véletlenszerű vagy szándékos cselekedetből eredő – olyan károkozások,
21

 

melyek során mentési, mentesítési feladatok végrehajtása, a katonai műveletek polgári 

támogatása válhat szükségessé. 

 

Korlátozott célú provokatív, vagy területszerző agresszió. 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, de nem 

kizárt a civil lakosság elleni agresszió sem. A váratlanság és a kiszámíthatatlanság miatt 

nagyon fontos a gyors előrejelzés, a riasztás és a lakosság védelmének előre történő 

megtervezése, megszervezése (védőlétesítmények, egyéni védőfelszerelések stb.). 

 

Illegális fegyverkereskedelem, beleértve a tömegpusztító fegyvereket is. A fegyver, 

illetve a különböző nukleáris hasadó anyagokkal történő illegális kereskedelem esetén megnő 

annak veszélye, hogy a lakosság és az anyagi javak biztonsága veszélybe kerül. A 

legfontosabb feladatok a határőrizeti szervekre (Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség) hárulnak, 

de a feladatokban a polgári védelem is szerepet kap. Elsősorban egy olyan együttműködés 

kialakításában, mely bizonyos sugárellenőrzési feladatok végrehajtására, mérő- és ellenőrző 

berendezések, műszerek telepítésére, valamint különböző mentesítési és megsemmisítési 

feladatok végrehajtásához nyújtandó segítségre vonatkoznak. 

 

Az ország függetlenségének, szuverenitásának megszüntetését célzó háború. 

Napjainkban ennek csak az elvi lehetősége áll fenn, bekövetkezésével nem számolunk. Ezekre 

a katonai válaszokon túlmenően elemzéseket és értékeléseket kell végezni, mely alapján ki 

kell dolgozni olyan speciális lakosságvédelmi terveket, amelyek széles körben modellezik 

azokat a tennivalókat, melyeket veszélyes üzemek, nagy forgalmú és létszámú létesítmények, 

a létfenntartáshoz szükséges energia és közműrendszerek sérülése esetén végre kell hajtani. 

 

1.2.2.2 Nem katonai jellegű válságok: 
 

Polgári védelmi szempontból térségünkben az alábbi nem katonai jellegű kihívásokkal kell 

számolni: 
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 1993. évben Barcs esetén, amikor véletlenszerű bombázás történt a délszláv válsággal összefüggésben. 
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 A kisebbségek jogi helyzetének rendezetlensége és az ezzel összefüggő etnikai, 

nemzetiségi problémák, 

 A környező országok egyenlőtlen gazdasági fejlődéséből adódó gazdasági és 

szociális problémák, belső társadalmi feszültségek, 

 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 és a katonai jellegű válságok kezelése során hasonló 

feladatok végrehajtására kell felkészülni, legfeljebb a végrehajtás módja, körülményei és a 

jogszabályi háttere változik. Vegyük számba ezeket a feladatokat. 

 

A gazdasági, a szociális, az etnikai és a nemzetiségi problémákból adódó migrációs feladatok 

végrehajtása során a helyzet kezelése elsősorban idegenrendészeti és politikai feladat. 

 

Az országon belüli gazdasági és szociális problémák miatt belső társadalmi feszültségek 

alakulhatnak ki. Ilyen volt például 1990-ben a „taxis blokád” esete, 2008-ban a TV-székház 

ostroma, 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 kezelésében, 

amennyiben a kialakult helyzet a lakosság biztonságát és életfeltételét veszélyezteti – pl. 

ivóvízkészlet, levegő- és talajszennyezés stb., fel kell készülni, mint lehetséges feladatra a 

lakosság és anyagi javainak megóvására, mentesítési feladatok végrehajtására, valamint az 

ellátási feltételek 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 során 

létrejöhetnek olyan kedvezőtlen helyzetek, amikor a vétlen polgári lakosság is veszélyeztetett 

helyzetbe kerül (Pl.: közintézmények, lakóházak felrobbantása, energiarendszerek rombolása 
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stb.). Ilyen esetben fel kell készülni a sérültek és a kárt szenvedettek elhelyezésével és 

ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. A lakosság és a tanuló ifjúság polgári 

védelmi felkészítése során más szervekkel és szervezetekkel együttműködve támogatni és 

segíteni kell a hazai kábítószer-fogyasztás elleni küzdelmet. 

 A fentiek alapján kijelenthető, hogy napjainkban a biztonságot átfogóan, komplexen 

kell értelmezni, mely a hagyományos politikai és katonai tényezőkön túl magába foglalja a 

biztonság egyéb - gazdasági (pénzügyi), emberi jogi, kisebbségi, információs és technikai, 

környezeti, valamint a nemzetközi jogi stb. - dimenzióit is. A korszerű biztonság tehát átfogó 

jellegű, oszthatatlan és túlmutat a katonai erőn. Napjainkban a biztonságpolitikai elemzések 

alapján megállapítható, hogy Magyarország ellen az ország szuverenitását veszélyeztető háborúra 

nagy valószínűséggel belátható időn belül nem kerül sor. A reálisan számításba vehető veszélyek 

elsősorban nem katonai jellegűek lesznek, a globális (transznacionális), regionális és belső 

kihívásokkal, kockázatokkal, valamint a katasztrófák kapcsán kialakult veszélyhelyzetekkel kell 

számolni. 

 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Sorolja fel, hogy milyen jellegű kihívásokkal kell a Magyar Köztársaságnak 

számolnia! 

2. Ismertesse a globális, a regionális és a belső veszélyeztető tényezőket, kihívásokat! 

3. Indokolja meg, hogy az egyes kihívások miért jelentenek veszélyt az országra! 

4. Ismertesse, hogy milyen következményei lehetnek a kihívásoknak! 

5. Fogalmazza meg, hogy mi a válság és milyen fajtái vannak! 

6. Mutassa be a lehetséges nem katonai jellegű és a katonai jellegű válságokat! 

7. Milyen összefüggés/kölcsönhatás van a kihívások és a katasztrófák között? 
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1.2.3 A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége 

 

A Magyar Köztársaságot veszélyeztető tényezők és kihívások után vizsgáljuk meg az 

ország katasztrófa-veszélyeztetettségét, hiszen csak ezek együttes ismeretével érthetjük meg, 

hogy hazánk milyen „választ” ad az országot és a lakosságot veszélyeztető tényezőkre.   

 

Magyarország földrajzi helyzeténél fogva Európában egyedülálló helyzetben van, ami 

meghatározza a katasztrófa-veszélyeztetettségét is. Adódik ez a medence-jellegből, valamint 

abból, hogy a Kárpátok, Alpok gyűrűje és a folyók olyan vízrajzi és időjárási helyzeteket 

teremtenek, ami okozója lehet katasztrófa-helyzeteknek. Ezen túlmenően egyre több a 

globális felmelegedésnek tulajdonított extrém időjárási jelenségek száma. A technikai fejlődés 

velejárója a civilizációs jellegű katasztrófa-veszélyek megjelenése. 

 Hazánk katasztrófáit elemezve csak azokat a veszélyformákat mutatjuk be, amelyek 

előfordulása gyakori, és széleskörű lakosságvédelmi vonatkozásai vannak. A katasztrófákat 

több szempontból is tipizálják, csoportosítják. Ezek között találkozunk az eredet, a tér- és 

időkoordináták, a kiterjedés, hatáserősség szerinti, valamint újabban a lakosságfelkészítés 

szempontjából készült csoportosítással. (1. sz. melléklet) Az alábbiakban csak a kiváltó ok, 

azaz eredet szerinti csoportosítást mutatjuk be, mely alapján két fő csoportot különböztetünk 

meg: 

 civilizációs eredetű és  

 természeti eredetű katasztrófák.  

 

1.2.3.1 Civilizációs eredetű katasztrófák 

 

A civilizációs eredetű katasztrófák az emberi tevékenységgel összefüggésben, 

helytelen emberi beavatkozás, mulasztás, figyelmetlenség, vagy technikai, technológiai hibák 

hatására következnek be. Egyet kell értenünk azzal a megállapítással, miszerint: „Ebbe a 

kategóriába azok a katasztrófák sorolhatók, amelyek kialakulásának előfeltétele a civilizáció 

léte, a tudomány, a technika, az ipari és mezőgazdasági termelés, a közlekedés és a szállítás 

meghatározott szintje.”
22

 A civilizációs veszélyekre való felkészülés egyre nehezebb, egyre 
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 Kovács Antal - Buzás Tibor: Polgári védelmi ismeretek alapismeretek, önkormányzatok és polgári védelmi 

szervezetek felkészítési segédlete, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség, - Szolnok, 2002. 

17. o. 
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sokrétűbb, alaposabb tervezést, szervezést jelent. Ezért számba kell vennünk ezeket a 

veszélyeket: 

 

Nukleáris veszélyek. Elsősorban a hazai nukleáris létesítmények: a Paksi Atomerőmű, a 

Központi Fizikai Kutató Intézet kutató reaktora és a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris 

Technikai Intézet tanreaktora jelentenek veszélyt.
23

 A nukleáris és radioaktív anyagok 

szállítása, tárolása is veszélyforrást jelentenek. A meghibásodott és a légkörbe visszatérő 

műholdak okozta szennyezéssel is számolni kell, és a határon túli (Krsko, Bohunice, 

Mohovce) atomerőművek esetleges üzemzavarairól sem szabad elfeledkeznünk.
24

 A 

gázellátás akadozása felveti az üzemen kívül helyezett európai erőművek újra rendszerbe 

állítását, újak építését. A nukleáris baleset veszélyénél kiemelt feladatként jelentkezik a 

lakosságvédelmi feladatok végrehajtása, így a lakosság riasztása, a lakosság egyéni és 

kollektív védelme, a lakosság kimenekítése, elhelyezése és ellátása, továbbá a jód profilaxis 

feladatainak végrehajtása, melyre előre tervekkel kell felkészülni. További fontos feladat a 

létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak sugárvédelme. Ebbe beletartozik az anyagi 

javak megelőző sugárvédelme, a sugárellenőrzési feladatok végrehajtása, továbbá a 

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. 

 

Veszélyes anyagok előállítása, tárolása, felhasználása, és szállítása. A vegyi anyagok 

gyártása, tárolása, szállítása, felhasználása megnövekedett. A veszélyes üzem súlyos balesete 

esetén ellenőrizetlenül káros anyagok kerülhetnek a környezetbe. Ilyen üzemek az egész 

ország területén megtalálhatóak, de a legveszélyeztetettebb térség Budapest, Veszprém 

megye, Pest megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A vegyi balesetek, katasztrófák 

kialakulása legtöbb esetben emberi mulasztásból vagy hanyagságból, esetleg az ismeretek 

hiányából adódóan következik be. Az ellenük való védekezés fontos területei a megelőzés, 

valamint a hatékony és gyors beavatkozás. Fontos, megoldandó feladat a lakosság gyors 

riasztása, tájékoztatása, a helyszínen gyors felderítés végrehajtása, információ szolgáltatása a 

döntést hozók, valamint a mentést végzők számára. Fontos végrehajtani a lakosság mentését 
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(elköltöztetés, védőeszközökkel való ellátás, kimenekítés, elhelyezés, ellátás), és kapcsolatot 

tartani a mentésben részt vevő szervekkel, továbbá közreműködni a mentési feladatokban, és 

folyamatosan méréseket és ellenőrzéseket végrehajtani. A jövőt illetően fel kell készülni a 

veszélyes üzemek létesítésével és működésével kapcsolatos 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 

kialakítani 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. 

 

Országútjainkon, vasúthálózatainkon, vízi útjainkon jelentős a veszélyes anyagok 

szállítása. Baleset esetén a szabadba juthatnak olyan anyagok, amelyek veszélyt jelenthetnek 

a környezetre, a lakosságra, és amelyre fel kell készítenünk őket. A fentiek elkerülésére, 

elhárítására a veszélyes anyagok szállítására szigorú előírások a mérvadóak, amelyet 

mindenkinek ismernie kell.
25

 A szállítási balesetek esetén a polgári védelmi Veszélyhelyzeti 

Felderítő Csoportok, a műszaki, mentő, mentesítő szervezetek mellett a rendőrség, a 

tűzoltóság, a mentők, a közlekedési felügyelőségek és a területileg illetékes környezetvédelmi 

szakemberek vesznek részt. Rendkívül fontos a különböző szervekkel történő együttműködés, 

valamint az ezzel kapcsolatos nemzetközi jogszabályok hazai bevezetése és betartatása (Pl.: 

SEVESO 2.). 

 

1.2.3.2 Természeti jellegű katasztrófa-veszélyeztetettség 

 

A természeti katasztrófák közös jellemzője, hogy általában emberi beavatkozás nélkül, 

a természet erőinek hatására alakulnak ki. A természeti katasztrófák között vannak olyan 

határesetek, amelyek a természeti erők hatására és emberi beavatkozás következményeként 

jönnek létre. Ilyen például az árvíz, amelyet kozmikus, geológiai, vagy meteorológiai okok, 
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de emberi felelőtlenség és tudatlanság egyaránt előidézhetik. Mindezeken túl, vagy ezzel 

párhuzamosan, az emberi mulasztás is előidézhet árvizet. Ez adódhat gondatlanságból, ha 

elégtelen erőkkel, vagy szakszerűtlenül végzik az árvíz-védekezési munkálatokat, ha 

elhanyagolják a folyamszabályozási munkákat, vagy ha helytelenül tervezik, illetve 

kivitelezik a vízi műtárgyakat. Szándékos emberi beavatkozás is okozhat árvizet. A vízi 

műtárgyak (duzzasztó-, vagy völgyzárógátak, vízierőművek, hidak stb.) elleni terrorista vagy 

szabotázsakciók, háború esetén az ellenség védőgátjainak rombolása, egyes területek katonai 

céllal történő elárasztása is ezek közé tartozik.
26

 A természeti katasztrófa alapvető változást 

okoz az érintett természetes rendszerben (ökoszisztémában), azaz az esemény utáni állapot 

legalább egy lényeges jellemzőjében különbözik az esemény előtti állapottól. 

 

Árvíz. Árvízről akkor beszélünk, ha a folyó szintje megemelkedik, és a folyó kilép a 

medréből, elönti a környező településeket. Hazánk vízkészletét tekintve sajátos helyzetben 

van a szomszédos országokhoz viszonyítva, hiszen az éves vízkészlet 96 %-a a szomszédos 

országokból érkezik, az ország határát 89 kisebb-nagyobb vízfolyás szeli át. Az árvizek nagy 

része a hó olvadását követően vagy/és az esőzések hatására következik be. A Duna átlagosan 

2-3, a Tisza másfél-2 évenként lép ki a medréből. Mellékfolyóink felső szakasza heves 

vízjárású. Kiemelten veszélyesek a Felső-Tisza és mellékfolyói, valamint a Körösök. A Tisza 

felső szakaszán 5-20 nap, alsó szakaszán 15-70 nap, illetve 25-100 nap között változik az 

árvizek tartóssága. Hazánk árterülete több mint 20 000 km
2 

kiterjedésű, amelyet közel 4300 

km hosszú árvízvédelmi töltés véd. Sajnálatos jelenség a település-rendezési hiányokból 

adódódó árterület-beépítés. A védelmi rendszerek rendben tartása, és a lakosság felkészítése 

az árvizekre nagyon fontos, hiszen az árvíz nagy területeket, sok állampolgárt érint, nagyban 

veszélyezteti az emberi életet és az anyagi javakat. Az árvíz megelőzéséről, kezelésének 

módjáról, annak buktatóiról több tanulmányban olvashatunk.
27

 Az árvizek történetéről, a 

védekezésről, a jövő útjairól jó áttekintést, bővebb tudnivalókat az alábbi művekben 

találhatunk.
28
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Belvíz. Magyarországon igen jelentős a belvízzel érintetett területek nagysága. A 

belvíz akadályozza a mezőgazdasági munkát, de épületkárokat is okoz. Az Alföld belvíztől 

jelentősen veszélyeztetett terület. A belvízzel való elöntés gyakran eléri a 300 ezer, a belvízzel 

veszélyeztetett összes terület nagysága pedig a 2 millió hektárt. Különösen veszélyeztetettek a 

Felső-Tisza területei, a Hortobágy melléke, a Jászság, a Nagykunság, az Alsó Tisza-Völgy és 

a Körösök vidéke. A belvíz sok területen új jelenség, ezért mind a helyi védelmi rendszer, 

mind a lakosság felkészületlen, de a hagyományos belvizes területeken is fontos, hogy a 

lakosság jobban megismerje a védekezés, veszélyhelyzet-kezelés módját, a veszélyeket, 

(például: a vízzel telt pince hirtelen kiszivattyúzása növeli az épület omlásának veszélyét), 

valamint a helyes veszélyhelyzeti magatartási szabályokat. 

 

Földrengés. A földkérget alkotó lemezek állandó mozgásban vannak, amely rendkívül 

lassú, évente néhány milliméter, esetleg 1-2 centiméter. Az egymásnak feszülő, vagy egymás 

mellett, illetve egymáson elcsúszó hatalmas lemezekben, feszültség keletkezik, amely egy 

határon túl mozgási energia formájában egyenlítődik ki. A földrengés a Föld felszínének 

hirtelen rázkódása, amely a Föld szilárd burkát alkotó kőzetekben felhalmozódott feszültség 

által okozott hirtelen elmozdulás következménye. Ez a mozgás különböző lehet, az emberek 

által nem érezhető, csak műszeresen regisztrálható enyhe rezgéstől egészen a teljes városokat 

elpusztító, esetleg a vidék domborzatát is megváltoztató nagy erejű rázkódásig. Hazánk 

földrengés szempontjából nem tartozik a veszélyeztetett országok közé, lehetőségét azonban 

nem lehet kizárni. A MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) földrengési intenzitási skálán az 1-12-

ig terjedő felosztásban mérve a legnagyobb rengés 9-es volt 1763-ban Komáromban, és 1911-

ben Kecskeméten. Az elmúlt időszakban is előfordultak földmozgások Pécs, Gyömrő 

térségében. Gyakran nagyobb kárt okoz a felkészületlenség, mint maga az esemény.
29

 

 

 Rendkívüli időjárás. A globális felmelegedés jelensége számtalan kutatót foglalkoztat. 

Vitatják, igazolják és cáfolják. Az azonban cáfolhatatlan, hogy a jelenség kapcsán olyan 

extrém időjárási tényezők jelentek meg az elmúlt száz évben, amelynek figyelmen kívül 

hagyását egyetlen felelős szakember sem engedheti meg magának. A felmelegedés, az állat- 

és növényvilág változásai, a viharok, az özönvíz-szerű esőzések, a természeti környezet tüzei 

mind-mind veszélyt jelenthetnek. A hosszantartó esőzések, a gyors hóolvadás árvizekhez, 

                                                           
29

 A témához értékes információkat adó kiadványok: Jane Walker: Földrengések (történetük, kialakulásuk, és 

hatásuk az emberre) Kossuth K., - Bp.: 1992.; Réthly Antal: A Kárpát-medencénk földrengései, Akadémia, - 

Bp.: 1952.; Zsíros Tibor: A Kárpát-medence szeizmicitása és földrengés veszélyessége, MTA GGKI, - Bp.: 

1999. 



 

 

28 

löszfalak omlásához vezethetnek. A szélvihar fákat csavarhat ki, épületeket rongálhat meg, a 

hóvihar településeket vághat el a külvilágtól. Az aszályos időszakok erdő- és bozóttüzekhez 

vezethetnek, béníthatják a mezőgazdaságot. Ezek veszélyét fokozza az a tény, hogy a globális 

világ leépítette az ősi túlélési ösztöneinket, és egy hamis biztonságérzetet „kaptunk”, nincs 

megfelelő veszélytudatunk. Állandó jelenség továbbá, hogy a körülöttünk kialakult 

katasztrófákról érkező információ-dömping meghaladja az emberek dekódolási kapacitását, 

nem vagyunk képesek a számunkra fontos és tanulságos következtetéseket kiszűrni és 

szelektálni. Megállapítható, hogy a magyar lakosság veszélytudata elmarad az európai 

átlagtól. Az is nyilvánvaló, hogy a társadalmi változásokból adódóan megváltozott az 

emberek érték- és prioritási rendszere, és az új életmód és életstílus háttérbe szorította a 

lakosság nyitottságát a veszélyekre, az ellenük való védekezésre. 

 

1.2.3.3 A települések veszélyeztetettségi (polgári védelmi) sorolása, a kialakítandó 

védelmi képességek területei 

 

Magyarország településeit a veszélyeztetettségük alapján polgári védelmi sorolásba 

veszik. A 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet határozza meg a polgári védelmi besorolás 

szabályait és védelmi követelményeit. Ezeket a 2. sz. melléklet tartalmazza. A veszélyektől 

függően I-IV. kategóriáig sorolják a településeket. A sorolás nem öncélú, hiszen a 

polgármestereknek a sorolásuk mértékétől függően kell kialakítaniuk a helyi védelmi 

rendszerüket, védelmi képességüket, valamint tervezni és szervezni a védelmi feladatokat.  

 

A védelmi képesség területei, összetevői a következők: 

 

 A veszélyeztetettségnek megfelelő polgári védelmi és más védelmi szervezetek 

létrehozása, működtetése, 

 Folyamatos és pontos védelmi tervezés, 

 Korszerű riasztási és tájékoztatási rendszer, 

 Megfelelő színvonalú felkészítési rendszer, 

 A védekezéshez szükséges anyagi-technikai készletek kialakítása, tárolása, 

működtetése, 

 Korszerű híradó és informatikai rendszer, 

 Működő védelmi vezetési és irányítási rendszer. 
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A települések feladata a fentiek kialakítása, működtetése, működésének folyamatos kontrollja 

és szükséges korrekciója.
 30

 

Minden állam törekszik arra, hogy a korábbiakban vázolt veszélyek kezelésére olyan 

válaszokat adjon, amelyek a lehető legjobban szavatolják a lakosság katasztrófa-biztonságát. 

A Magyar Köztársaság állampolgárai érdekében e tevékenysége keretén belül – válaszként a 

veszélyeztető tényezőkre - működteti a katasztrófavédelem rendszerét, tervezi, és szervezi a 

polgári védelmi feladatok végrehajtását. A védelmi szervezetek kialakulása, működése 

összefüggésben van azzal, hogy milyen veszélyek fenyegetik az ország lakosságát, milyen 

régi és új kihívásokkal kell szembenéznie az országban élőknek. Tagjai vagyunk több 

nemzetközi katasztrófavédelmi egyezménynek is. „A katasztrófavédelem nemzeti ügy, és a 

védekezés egységes irányítása állami feladat”
31

 

 „A katasztrófavédelem garanciarendszer, mely indokolt esetben az egész ország 

valamennyi erőforrásának (kapacitásának) mozgósításával biztosítja a katasztrófák 

bekövetkezésének megelőzését, az ellenük való védekezés és a helyreállítás feladatainak 

hatékony végrehajtását.”
32

 A katasztrófavédelem feltétele és biztosítéka lehet az 

állampolgárok komplex biztonságát célzó tevékenységnek, hiszen annak a katasztrófák 

hatásaival szembeni relatív biztonság is része. A katasztrófavédelemről részletesen a 2. 

fejezetben olvashatunk. 

 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Indokolja meg, miért jelenthetnek a katasztrófák veszélyt az ország biztonságára!  

2. Ismertesse, hogy milyen szempontú katasztrófa-csoportosításokat ismer! 

3. Mutassa be a hazánkat veszélyeztető természeti katasztrófákat! 

4. Mutassa be a hazánkat veszélyeztető civilizációs katasztrófákat! 

5. Ismertesse, hogy mit jelent, és milyen célt szolgál a települések polgári védelmi 

sorolása! 

6. Ismertesse, mely veszélyek alapján kerül egy település I. vagy II. polgári védelmi 

sorolásba! 
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1.3 A Magyar Köztársaság védelmi rendszerének értelmezése, célja, komplexitása, a 

honvédelmi rendszer kialakítása, elemei, működésének és irányításának rendje, 

jogszabályi alapjai 

 

A biztonság kérdését minden demokratikus társadalomban, jogállamban kiemelten 

kezelik és elsősorban állami feladatként tartják számon. Egy ország függetlenségének és 

szuverenitásának védelme, valamint az állampolgárok élet-, vagyon- és szociális 

biztonságának megteremetéséhez, a nemzeti értékek megőrzéséhez szükséges feltételek 

biztosítása az állam alapvető feladatai közé tartozik. A védekezés megszervezésében és 

végrehajtásában viszont már számolnak az „önkéntességgel” és a „civil kezdeményezésekkel” 

is. Ez az önkéntesség minden országban más-más hagyományokkal bír, ebből adódóan más-

más arányban vesz részt az állami védelmi feladatok ellátásában.  

A védelmi rendszer kialakítását elsősorban az adott ország veszélyeztetettsége, 

valamint biztonságpolitikai és védelmi célkitűzései határozzák meg. Mai felfogás szerint úgy 

kell egy adott ország védelmi rendszerét kialakítani, hogy az, az ország területének védelmén 

túl nyújtson biztonságot az állampolgárainak is, vagyis tartalmazzon erre garanciákat, és 

biztosítson megfelelő feltételeket a lakosság életének és anyagi javainak megóvásához. Ezeket 

a garanciákat csak egy olyan egységes komplex védelmi rendszerrel lehet megvalósítani, 

amely képes magába integrálni a különböző védelmi szervezeteket és azokat az erőforrásokat, 

amelyek szükségesek a hatékony védekezéshez. Vizsgáljuk meg, hogy a Magyar Köztársaság 

milyen védelmi rendszert alakított ki. 

 

1.3.1 A Magyar Köztársaság védelmi rendszerének értelmezése, célja, komplexitása 

 

 A biztonság és a védelem valamennyi kérdésének meghatározásánál első helyen áll 

annak eldöntése, hogy milyen külső és belső veszélyek ellen kell az országot felkészíteni. 

Lényegében az ezekre vonatkozó nézetekből, állásfoglalásokból következik a biztonság és a 

védelem összes többi alapvető kérdése, ezek határozzák meg a felkészülés és az alkalmazás 

alapvető elveit, módszereit. A veszélyforrások és a belőlük származó 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 

meghatározó, ennek rendelték alá az ország teljes védelmi potenciálját, védelmi képességét. A 



 

 

31 

rendszerváltást követően ez a felfogás megváltozott, a mai felfogás szerint a korszerű 

biztonság átfogó jellegű, oszthatatlan és túlmutat a katonai erőn. A védelemben részt vevő 

szervek és szervezetek feladatai nem korlátozhatók tehát csak a „háborús” agresszió 

elhárítására, hanem figyelembe kell venni a „nem háborús” jellegű veszélyforrásokat, 

válságokat és katasztrófákat. Ebből következik, hogy egy ország védelmi rendszere magába 

foglalja a védelem valamennyi területét, átfogja annak teljes vertikumát, és magát a 

„védelmet” komplexen kezeli. Hazánkban erre a komplex védelmi rendszerre vonatkozóan 

különböző elnevezéseket használnak: az országvédelem, és a honvédelem fogalmakat. 

Vizsgáljuk meg ezek tartalmát. 

 

A honvédelem és az országvédelem értelmezése  

 

 Hazai értelmezés szerint a honvédelem és az országvédelem hasonló tartalmat takar. 

Az országvédelem fogalmát és célját a Hadtudományi Lexikon a következőképpen határozza 

meg:  

 

Országvédelem: „… az ország külső fegyveres támadástól való megvédésével és az 

alkotmányos rend fenntartásának biztosításával kapcsolatos elvek, szervezetek, tevékenységek 

és potenciális tényezők összessége…”
33

  

„…Az országvédelem célja az ország függetlenségének, területi épségének és alkotmányos 

társadalmi rendjének védelme, továbbá lakosságának és anyagi javainak megóvása.”
34

 Az 

országvédelem nem csak az ország fegyveres védelmével összefüggésben jelentkező 

feladatokat tartalmazza, hanem kiterjed az alkotmányos társadalmi rend megvédésére is. 

  

A honvédelem fogalmára a lexikonok, értelmező szótárak, tudományos munkák 

különböző meghatározásokat adnak. 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 ország összes élő dologi és szellemi erőforrásainak erre a célra történő felkészítésével és 

aktivizálásával valósul meg.  

                                                           
33

 Hadtudományi Lexikon, MHTT 1995 ISBN 963 045226X (I-II.) kötet (részidézet). 
34

 A Hadtudományi Lexikon, MHTT 1995 ISBN 963 045226X (I-II.) kötet (részidézet). A lexikonban található 

idézetet – összhangban az országvédelem fogalmával – az „alkotmányos társadalmi rendjének” szövegrésszel 

kiegészítettük ki. (szerző) 
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Ezt a gondolatot támasztja alá a 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar 

Honvédségről, a következő megállapításokkal: 

 

1§  (1) „A honvédelem nemzeti ügy.  

(2) A Magyar Köztársaság a nemzeti és szövetségi védelmi képességének fenntartásában és 

fejlesztésében a saját erejére: nemzetgazdaságának erőforrásaira, a Magyar Honvédség 

felkészültségére, és elszántságára, a rendvédelmi és más szervek közreműködésére, illetőleg 

állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségére és áldozatkészségére, 

továbbá a szövetséges államok és fegyveres erőik együttműködésére és segítségnyújtására, 

valamint az Európai Unió tagállamainak és azok fegyveres erőinek együttműködésére épít.” 

Mindez összhangban van a MK biztonság- és védelempolitikai alapelveit meghatározó 

94/1998. (XII.29.) OGY határozattal, melynek 1. pontja rögzíti, hogy  

„… a MK a biztonságot átfogó módon értelmezi, 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 kötelezettségek egységére, az állampolgárok 

felelősségére, működőképes gazdaságra és államszervezetre, feladatait ellátni képes fegyveres 

erőkre, annak polgári irányítására, valamint a lakosság védelmére, az anyagi javak 

megóvására alkalmas polgári védelemre épít.  

A fentiek alapján kijelenthető, hogy hazánkban a honvédelem rendszere valósítja meg 

az ország védelmének komplexitását, mert egy olyan tevékenységi és szervezeti rendszer, 

amely az ország mindenkori biztonság- és védelempolitika alapelveire épülő nemzeti 

biztonsági stratégiájának megfelelő elvek, szervezetek, védelmi potenciálok és tevékenységek 

összességét foglalja magába.  

Célja az országot fenyegető külső és belső veszélyek elhárítására, a katasztrófák 

megelőzésére, hatásainak csökkentésére irányuló felkészülés, az ezzel összefüggő 

feltételrendszer megteremtése és folyamatos biztosítása, valamint a következmények 

felszámolása. 
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Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Minek/kinek a feladatai közé tartozik az ország függetlenségének és szuverenitásának 

védelme?  

2. Mik határozzák meg a védelmi rendszer kialakítását? 

3. Az elmúlt évtizedek során az ország védelmi rendszerében mi volt a meghatározó 

elem? Hogyan alakult át ez a nézet napjainkra? 

4. Mi valósítja meg hazánkban az ország védelmének komplexitását? 

5. Mit foglal magába a honvédelem rendszere?  

6. Mutassa be az alrendszerek kapcsolatát! 

7. Mi a honvédelem rendszerének célja?  

8. Értelmezze az országot fenyegető veszélyeztetettség és az ország védelmi rendszerének 

összefüggéseit! 
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1.3.2 Hazánk honvédelmi rendszerének fogalma, elemei, azok funkciói, a védelmi 

feladatok csoportosítása 

 

 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 töltenek be Magyarország honvédelmi 

rendszerének kialakításában,
35

 ugyanis alapvetően azoktól az objektív biztonsági feltételektől 

és körülményektől függnek, amelyek az alapelvekben és stratégiákban a veszélyeztető 

tényezők tükrében lettek meghatározva.  

A honvédelmi rendszer a Magyar Hadtudományi Lexikon szerint:  

„… a Magyar Köztársaság honvédelmének alapelveire épül, az ország honvédelmi 

potenciálját átfogó és szükséges esetben aktivizáló – a fegyveres erőket és rendvédelmi 

szerveket, a nemzetgazdaságot, a lakosságot, és a védelmi igazgatást, mint a rendszer elemeit 

(alrendszereit) foglalja magába.”
36

  

 A meghatározásból látható, hogy a honvédelem nemcsak a Magyar Honvédségségre, 

mint védelmi erőre épít, hanem magába foglalja mindazon elemeket, amelyek a komplex 

védelem megvalósításához szükségesek. A honvédelmi rendszer alapja a saját nemzeti önerő, 

és a szövetségi rendszerhez való tartozásunk. A Hadtudományi Lexikon meghatározását 

alapul véve, a honvédelmi rendszer több elemből összetevődő védelmi rendszer, amely 

magába foglalja a fegyveres és rendvédelmi szerveket, kiterjed az állami vezetés és a 

közigazgatás területeire, átfogja az ország teljes védelmi potenciálját és szükség esetén 

biztosítja ezek aktivizálását és igénybevételét a külső és belső veszélyekkel és katasztrófákkal 

szembeni védelem érdekében. 

 

A honvédelmi rendszer elemei és azok funkciói a következők: 

 a védelemre felkészült és működőképes államszervezet, amelynek feladata állami 

funkciók minden körülmények közötti ellátása, a közigazgatás működtetése, és a 

védelmi feladatok ellátására történő felkészítés feltételeinek megteremtése, 

                                                           
35

 Forrás: A MK. Biztonsági Stratégiája 

http://www.hm.gov.hu/hirek/kozlemenyek/a_magyar_koztarsasag_nemzeti_biztonsagi_strategiaja web-helyen 

(2009.03. 20.) 
36

 Magyar Hadtudományi Társaság, Hadtudományi Lexikon Budapest 1995. ISBN 963 04 5226 x (I-II) kötet. I. 

kötet 564. oldal (részidézet). 

http://www.hm.gov.hu/hirek/kozlemenyek/a_magyar_koztarsasag_nemzeti_biztonsagi_strategiaja%20web-helyen%20(2009.03
http://www.hm.gov.hu/hirek/kozlemenyek/a_magyar_koztarsasag_nemzeti_biztonsagi_strategiaja%20web-helyen%20(2009.03
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 a védelmi igényeket elfogadó és felkészült társadalom, amely cselekvő részese a 

védelmi feladatok végrehajtásának, 

 

 polgári védelmi szervek és szervezetek, amelyek az állampolgárok létfeltételeinek 

élet- és vagyonbiztonságának, valamint a köz- és anyagi javaknak a védelmét 

valósítják meg, 

 

 a védelmi szükségleteket kielégíteni képes gazdaság, melynek feladata a 

nemzetgazdaság védelmi célú erőforrásainak biztosítása, mozgósítása, 

 

 a katonai védelmet ellátni képes fegyveres erő, melynek alaprendeltetése az ország 

függetlenségének védelme, és a Szövetség kollektív védelmi feladataihoz való 

hozzájárulás, 

 

 működőképes rendvédelmi szervek, amelyek feladata az ország alkotmányos 

rendjének fenntartása, az állami funkciók ellátásához szükséges védelmi feladatok 

biztosítása, 

 

 a fentiekhez nem tartozó, más szervek, amelyek a védelmi feladatok végrehajtásába 

bevonhatók. 

 

A honvédelmi rendszer elemeit és azok feladatait a 3. sz. ábra szemlélteti, melyből 

látható, hogy honvédelmi rendszer elemei és funkciói szervesen illeszkednek egymáshoz. Az 

általuk végrehajtandó védelmi feladataikat szoros együttműködésben végzik. Hatékonyságuk 

feltétele, hogy az elemek és funkciók horizontálisan és vertikálisan is összefüggenek, nem 

alá-, és fölérendeltségi viszonyban, hanem egyenrangú partnerként dolgoznak. A dominanciát 

mindig a veszélyhelyzet, a kialakult állapot jellege határozza meg. Ilyenkor a többi elem 

közreműködőként lép fel. Az adott feladat végrehajtásának eredményessége nagyban függ az 

együttműködésük színvonalától, mikéntjétől. Mindebből az is következik, hogy egy védelmi 

feladat végrehajtása során, amennyiben egyik vagy másik elem nem kellően felkészült arra, 

hogy domináns vagy együttműködő elemként hogyan végezze a feladatát, akkor az egész 

rendszer hatékonysága kárt szenved. A védelmi szféra szakemberei ezért egyre inkább 

hangsúlyozzák, hogy a felkészítő-kiképző programjaikban kapjon nagyobb hangsúlyt a 

rendszer más elemeivel való együttműködés, a közös gyakorlatok kérdése. 
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A honvédelmi rendszer elemei, feladatai

A védelemre felkészült 

állam 

és közigazgatási 

szervezet

A fegyveres erő

A védelemben 

résztvevő 

egyéb szervek

A rendvédelmi 

szervek

A védelmi igényeket 

kielégíteni képes 

gazdaság

A lakosság és az 

anyagi javak védelmét 

biztosító

polgári védelem
A védelmi igényeket 

elfogadó társadalom

Az állam és a 

közigazgatás működtetése

A védelmi szervek 

felkészítése, 

alkalmazásuk biztosítása

Az ország védelmi 

célú erőforrásainak 

biztosítása

Az állampolgárok életének 

és az anyagi javaknak 

a védelme

Hozzájárulás a NATO

feladatokhoz

ELEMEK FELADATOK

 
 

3. sz. ábra: A honvédelmi rendszer elemei és feladatai 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009.
37

 

 

A védelmi feladatok csoportosítása 

 

 Nem csak az elemeket, de a honvédelmi rendszerben jelentkező védelmi feladatokat is 

rendszerként kell vizsgálnunk. Ezt a rendszert a 4. sz. ábra mutatja be. Ennek alapján a 

feladatokat alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk. Az egyik a fegyveres védelem 

feladatainak csoportja, amely tartalmazza háború esetén az ország fegyveres védelmét, 

valamint a katonai jellegű válságokkal összefüggő egyéb fegyveres védelmi feladatokat. A 

másik a polgári védekezés feladatainak csoportja, mely a katasztrófavédelmet, a nem 

háborús jellegű válságok és veszélyek kezelését, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezés 

feladatait foglalja magába.  

A katasztrófavédelem rendszerével részletesen a 2. fejezetben foglalkozunk. 
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 Forrásként: Dr. Tóth Rudolf: A védelem komplex rendszere, kapcsolata a polgári védelemmel c. előadása 

szolgált. In: Szász József - Dr. Tóth Rudolf - Dr. Hornyacsek Júlia: „A közigazgatási vezetők helye és szerepe a 

védelmi rendszerben” Konferencia Monor, 2009. 01.22. Konferencia-kiadvány Monori HVB: 2009. pdf. 65. dia 

ISBN: 978-963-06-6852 
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A honvédelmi rendszer feladatainak csoportjai
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4. sz. ábra: A honvédelmi rendszer feladatainak csoportosítása 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

A honvédelem rendszere ezen két védelmi területtel kapcsolatos feladatok 

végrehajtásának szervezeti kereteit és feltételrendszerét hivatott biztosítani. A két területnek 

megvan a saját védelmi feladata, de mindegyiknek van egy közös, a polgári védelmi 

feladatok és tevékenységek rendszerébe tartozó, a lakosság és az anyagi javak védelmét 

szolgáló feladat-csoportja. Az ábra is érzékelteti, hogy ahogyan a rendszer elemei, úgy a 

feladat-csoportok is összefüggnek egymással.
38

 

 

A védelmi feladatok végrehajtására egy hosszú évek során kialakított szervezet- és 

intézményrendszer szolgál. Az ország honvédelmi rendszerének szervezet-, és 

intézményrendszere modulszerűen épül fel, így biztosítva a veszélyeztetettséggel arányos 

intézkedések megtételét, és képes az ország külső biztonságát veszélyeztető helyzetek 

kezelésére éppúgy, mint a belső társadalmi vagy természeti és civilizációs eredetű 

katasztrófák, válsághelyzetek megoldására.  

                                                           
38

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a polgári veszélyhelyzeti tervezés nem azonos a polgári védelmi tervezés 

rendszerével. Ezekkel a Polgári védelmi alapismeretek 2. kötetben foglalkozunk. 
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A honvédelmi rendszer szervezet- és intézményelemeit a védelmi feladatainak 

végrehajtásában való részvételük alapján két nagy csoportba tudjuk sorolni: a katonai, 

fegyveres, és a civil elemekre. A rendszer felépítése, elemeinek csoportosítása az 5. sz. ábrán 

látható. 

  

A honvédelmi rendszer szervezet- és intézményelemeinek 

csoportosítása

(
Kormányzat

OGY, KE, HT, Korm .)

Védelmi Igazgatás

(Min., Orsz. hat.sz.,VB)

Gazdasági  

védelem

Polgári 

védelem

Katonai, 

fegyveres 

elemek

Magyar 

Honvédség

Rendvédelmi 

szervek
(Rendőrség,  

Vám és Pü.ő. 

Büntetésv.)

Pv. hiv. szervei

Tűzoltóság 

hiv. szervei

Civil 

elemek

Kormányzat 

Védelmi Igazg.

Polgári védelem

(A lakosság és az 

anyagi javak 

oltalmazása, 

védelme) 

Nemzet-

gazdaság

stratégiai 

erőforrások

 
 

5. sz. ábra: A honvédelmi rendszer szervezet- és intézményelemeinek csoportosítása 

Készítette: Dr. Tóth Rudolf 
39

 

 

 Az ábrán látható, hogy a kormányzat a honvédelem rendszerében központi helyet foglal 

el, és az elemek védelmi feladatait a védelemi igazgatás rendszerén keresztül valósítja meg. A 

védelmi igazgatás a közigazgatás része. Tervező, szervező és irányító tevékenysége egyaránt 

kapcsolódik a békeidőszaki, valamint a minősített időszaki védelmi feladatok végrehajtásához. Az 
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 Forrásként: Dr. Tóth Rudolf: A védelem komplex rendszere, kapcsolata a polgári védelemmel c. előadása 
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ábrán az is látható, hogy a rendszer modulszerűen épül fel, és a központi szerepet betöltő 

kormányzat és a védelemigazgatás közvetlen és szoros kapcsolatban van a honvédelem többi 

elemével, a gazdaság-védelemmel, a polgári védelemmel, a rendvédelemmel és a katonai 

védelemmel. 

 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Milyen elemeket (alrendszereket) foglal magába a honvédelem? 

2. Mutassa be a honvédelmi rendszer elemeit és azok funkcióit! 

3. Mutassa be a honvédelmi feladatok csoportjait! 

4. Hogyan épül fel az ország honvédelmi rendszerének szervezet- és 

intézményrendszere? 

5. Ismertesse a honvédelmi rendszer szervezet- és intézményi elemeit! 

6. Olvasson utána, hogyan működnek az egyes elemek, és milyen a többi elemmel való 

együttműködésük! 

7. Helyezze el munkahelyét, intézményét és annak feladatait a honvédelmi rendszerben! 

8. Indokolja meg, hogy miért fontos, hogy a rendszer elemeinek felkészítő-kiképző 

programjaiban kapjon nagyobb hangsúlyt a rendszer más elemeivel való 

együttműködés, a közös gyakorlatok kérdése! 
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1.3.3 A védelmi igazgatás fogalma, kialakítása, helye és szerepe hazánk védelmi 

rendszerében, a minősített időszakok rendeltetése, fajtái  

 

 A védelmi igazgatás a honvédelem civil rendszeréhez tartozik, és annak meghatározó 

eleme. Az ország védelmi rendszere olyan veszélyekkel is számol, melyek elhárítása 

szükségessé teszi a társadalom erőinek koncentrációját, a társadalom közös fellépésének 

állami irányítását és koordinálását. Ez viszont olyan centralizációt igényelhet, mely 

ellentmondásban áll az alkotmányos alapon szerveződő renddel, az önkormányzatok 

függetlenségével, az állampolgárok alapvető jogainak gyakorlásával, valamint a piacgazdaság 

szereplőinek törekvéseivel. Ezt az ellentmondást az alkotmányos 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. A védelmi igazgatáshoz szorosan kapcsolódik a minősített időszakok rendszere, 

amelyben az Alkotmány alapján az állampolgárok alapvető jogainak gyakorlása a védelmi 

feladatok végrehajtás érdekében korlátozhatóak. 

 

1.3.3.1 A védelmi igazgatás fogalma, célja, kialakítása 
 

 A védelmi igazgatás a háborúban, katasztrófák estén vagy más rendkívüli helyzetekben 

(időszakokban) az állam és a közigazgatás működését irányító hierarchikus felépítésű 

közigazgatási szervezet. Ha a védelmi igazgatást az ország teljes védelme, azaz a honvédelem 

rendszere oldaláról vizsgáljuk, akkor fogalma a következőképpen határozható meg:  

 

„A védelmi igazgatás az ország civil rendszerének meghatározó eleme, az ország védelmi 

felkészítését irányító, szervező, koordináló kormányzati-közigazgatási rendszer.”
40

 

 

A Hadtudományi Lexikon szerint a védelmi igazgatás célja: „… a honvédelmi felkészítésben, 

az ország háború alatti vagy rendkívüli időszakok idején való működésének biztosításában 

részt vevő szervek tevékenységének szervezése, összehangolása, irányítása a rájuk háruló 

honvédelmi feladatok hatékony és szakszerű végrehajtása érdekében.”
41
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Az utóbbi években az ország átfogó (teljes) védelmének megvalósításában a védelmi 

igazgatás szerepe, fontossága megnőtt, feladata, hatás- és jogköre kiszélesedett. A 

rendszerben elfoglalt helyének megértéséhez meg kell vizsgálnunk a védelmi igazgatás 

kialakítását a különböző időszakokban. 

 

A védelmi igazgatás kialakítása 

 

Ebben a részben a védelmi igazgatás békeidőszaki kialakítását vizsgáljuk, a minősített 

időszaki működési sajátosságaira a későbbiekben, a minősített időszakok tárgyalásakor térünk 

rá. A védelmi igazgatás rendszere alapvetően három szintre tagozódik, országos szintre, 

megyei szintre és helyi szintre. Ez a hármas tagozódás és a rendszer elemei a 6. számú ábrán 

láthatóak.  

 

A védelmi igazgatás 
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Honvédelmi biz. 
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Igazgatóságok
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6. sz. ábra: A védelmi igazgatás békeidőszaki rendszere  

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, 2009. Forrás:
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Az elemek feladat-, hatás- és jogkörét részletesen nem tárgyaljuk, de vizsgáljuk meg a 

különböző irányítási szintek jellemzőit. 

 

Központi irányítási szint. A hatályos alkotmányon alapuló törvényi szabályozás a védelmi 

igazgatás központi szintjén békeidőszaki irányítási jogkörrel az Országgyűlést a Köztársasági 

Elnököt, a Kormányt, és a szakterületeknek megfelelő illetékes minisztereket ruházta fel. 

Háborús időszak esetén (kihirdetett rendkívüli állapotban) a központi irányítási jogköröket – 

a felsorolt szervek hatáskörének részbeni vagy teljes átruházásával - a Honvédelmi Tanács 

gyakorolja. A védelmi igazgatás központi irányítási szintjén a jog- és hatáskörök megosztását 

az államhatalmi 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 jogszabályok 

beszámoltatási, jelentési, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettségeket, jogokat biztosítanak, 

illetve határoznak meg a különböző katonai szerveknek és az ország védelmi feladatainak 

végrehajtása terén. 

 

Területi irányítási szint. A normál közigazgatás körülményei között az állami irányítás a 

területi szinten alapvetően normatív eszközökkel, a helyi önkormányzatok decentralizált 

tevékenysége útján érvényesül. 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 regionális hadkiegészítő parancsnokságok 

kapnak meghatározó szerepet. 

 

Helyi (települési) szint. A védelmi feladatok település szintű végrehajtásának irányítása a 

helyi védelmi igazgatási szerv, - helyi védelmi bizottság, a centrális irányítású helyi szervek, 

valamint a polgármester (jegyző) jog- és hatáskörébe tartozik. A helyi védelmi bizottságok 

feladatköre minősített időszakokban az ország fegyveres védelmével összefüggő feladatokon 

túl kiterjed a polgári védelmi, a katasztrófavédelmi és a gazdasági-szolgáltatási stb. 

tevékenységekre is. 
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1.3.3.2 A minősített időszakok rendeltetése, jellemzői, fajtái, tartalma   

 

 A minősített időszakok az állam életének olyan időszakai, melynek során, - az 

alkotmányban meghatározott feltételek megléte esetén - kivételes hatalom, rendeleti 

kormányzás vezethető be. A minősített időszakok rendeltetése, hogy a védelmi feladatok 

végrehajtása érdekében alkotmányos keretek között legyen lehetőség rendkívüli jogrenden 

alapuló hatalom gyakorlására. Ez jelentheti az állam általános, normál időszaki működésétől 

való eltérést, amely az államigazgatási szervek szervezeti felépítésének, működésének 

átrendeződésével, bizonyos állampolgári jogok korlátozásával, valamint a gazdasági 

folyamatokba való fokozott állami beavatkozással járhat. 

A rendkívüli jogrenden alapuló hatalom jelentheti a törvények felfüggeszthetőségét, 

korlátozhatóságát, hatályon kívül helyezhetőségét, továbbá a rendeleti kormányzás 

bevezethetőségét, esetleg operatív és rendkívüli intézkedések elrendelését, végrehajtását.  

Ezek az intézkedések a kialakult helyzettől függően az alábbiak lehetnek: 

 

 Általános rendelkezések, valamint a honvédelmi igazgatás körében alkalmazható 

rendkívüli intézkedések, 

 A közigazgatásra, közrendre és közbiztonságra vonatkozó rendkívüli intézkedések,  

 Az igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedések, 

 A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó rendkívüli 

intézkedések,  

 A megelőző védelmi helyzet bevezetésével összefüggő rendszabályok és 

intézkedések. 

 

A minősített időszakok fajtái, tartalma 

  

 A magyar közjog a rendkívüli helyzetek (minősített időszak) öt fajtáját ismeri, ezek: a 

rendkívüli állapotot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet, a megelőző védelmi helyzet és az 

Alkotmány 19/E § szerinti minősített időszak. A minősített időszakok fajtáit és azok célját az 

Alkotmány az alábbiak szerint rögzíti: 

 

A rendkívüli állapotot hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen 

veszélye (háborús veszély) esetén hirdeti ki az Országgyűlés [Alk. 19.§ (3) h)]. Célja a haza 
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védelmének szervezett keretek közötti – a megváltozott helyzetre tekintettel levő – 

biztosítása. 

 

A szükségállapotot az alkotmányos rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos 

megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet - és vagyonbiztonságot 

tömeges mértékben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos 

erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén az Országgyűlés 

hirdeti ki [Alkotmány 19.§ (3) i)]. Az előbb felsorolt eseteket összefoglaló néven 

szükséghelyzetnek nevezik. Célja a fennálló veszély mielőbbi megszüntetése érdekében 

szükséges intézkedések megtétele. 

 

A megelőző védelmi helyzetet: külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi 

kötelezettség teljesítés érdekében meghatározott időre az Országgyűlés hirdeti ki, illetve 

hosszabbítja meg, [Alkotmány 19.§ (3) n)] egyben felhatalmazza a kormányt a szükséges 

intézkedések megtételére. Ha az Országgyűlés a fenti állapotok kihirdetésében akadályoztatva 

van, akkor erre a köztársasági elnök jogosult. 

 

Alkotmány 35.§ (1) i)] szerinti veszélyhelyzet esetén a Kormány az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása (a 

továbbiakban: veszélyhelyzet), valamint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében 

megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Alkotmány által meghatározott veszélyhelyzet 

eseteire a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény bevezetője meghatározza 

azokat az eseményeket, amelyek veszélyhelyzetet idézhetnek elő.  

„Veszélyhelyzetet többek között az alábbi események válthatnak ki: 

 súlyos, több embernél halálos lefolyású tömeges megbetegedést előidéző kórokozó 

megjelenése, ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek szennyezése, 

 kedvezőtlen meteorológiai viszonyok következtében fellépő lég-szennyezettségi 

állapot, a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése, 

 radioaktív anyaggal végzett tevékenység (atomenergia alkalmazása) során a 

biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló sugárterhelés növekedése, 

 ipari létesítményben, veszélyes anyag kitermelése, tárolása, szállítása közben 

bekövetkező baleset, amely a környezetet, az egészséget súlyosan veszélyezteti,  

 árvízvédekezés során, ha az előrejelzések alapján az áradó víz az addig észlelt 

legmagasabb vízállást megközelíti, további jelentős áradás várható, 
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 három napon keresztül tartó folyamatos, intenzív hóesés, 

 belvíz védekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési 

utakat, vasutakat veszélyeztet, 

 régión belül egyidejűleg vasútvonal, főút és legalább öt mellékút járhatatlan.”  

 

Alkotmány 19/E. § (1) szerinti helyzet: külső fegyveres csoportoknak Magyarország 

területére történő váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, illetőleg az ország 

területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, 

az alkotmányos rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme 

érdekében a Kormány a köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint - a 

támadással arányos és erre felkészített erőkkel - a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot 

kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal intézkedni köteles.  

 

A minősített időszakok biztosítják azt, hogy bizonyos esetekben az ország lakossága 

biztonságának érdekében alkotmányos módon lehessen az elemi állampolgári jogokat 

korlátozni. A minősített időszakok alapvető alkotmányos tényállását, fajtáit, azok tartalmát, a 

veszély irányát, és a minősített időszakok esetén irányító hatalmi centrumot a 7. sz. ábra 

szemlélteti. 

 

A minősített időszakok jellemzői és alkalmazásának általános követelményei 

 

A minősített időszakok közös jellemzője, hogy 

 

 az állam életét, rendes működését, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát külső 

vagy belső társadalmi, illetve természeti veszély fenyegeti, és ezen veszélyek 

elhárítása, illetve bekövetkezése esetén következményei felszámolására a rendkívüli 

jogrend eszközei vehetők igénybe 

 a rendkívüli jogrend vagy kivételes hatalom alkalmazása a hatályos jogi szabályozás 

alapján kizárólag külön törvényekben meghatározott módon történhet.  

 a minősített időszakok bevezetésének kezdeményezése a Kormány hatásköre, és 

amennyiben azt végre is hajtja, köteles az Országgyűlést és a Köztársasági Elnököt 

haladéktalanul tájékoztatni.  
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7. sz. ábra: A minősített időszakok jellemzői 

Forrás: Dr. Tóth Rudolf
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 A minősített időszakok megszűnését követően a békeidőszaki közigazgatásra kell 

visszatérni. A minősített időszakot előidéző körülmények megszűnésével a rendkívüli 

jogrenden alapuló rendeletek hatályukat vesztik, és a közigazgatás visszaáll a normál jogrend 

szerinti működésre.  

 

A minősített időszakok alkalmazásával kapcsolatos követelmények:  

 

 A minősített időszakok töltsenek be kiemelt szerepet hazánk védelmi rendszerének 

komplexitásában. 

 A minősített időszakok jogszabályi alapjait az Alkotmány, a vonatkozó törvények, 

kormány- és miniszteri rendeletek együttesen kell, hogy biztosítsák. 

 Rögzíteni kell az egyes időszakok kihirdetésével kapcsolatos eljárási rendet, valamint 

a rendkívüli hatalomgyakorlással összefüggő alapvető szabályokat. 
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 A minősített időszak kihirdetése után, a békében működő állam és a közigazgatási 

szervek részben alakuljanak át és egészüljenek ki az adott minősített időszakban 

létrehozandó szervezeti elemekkel (pl.: Honvédelmi Tanács).    

 

A minősített időszakok és a védelmi igazgatás szerves egységet képeznek, a kettő 

egymástól függetlenül nem értelmezhető. A korábbiakban megvizsgáltuk a védelmi igazgatás 

rendeltetését, békeidőszaki kialakítását, szervezeti felépítését, az alábbiakban tekintsük át 

minősített időszaki működési sajátosságait, szervezeti kialakítását. 

 

1.3.4 A védelmi igazgatás szervezeti kialakításának és működésének minősített 

időszaki sajátosságai 

 

A minősített időszakok vizsgálata során megállapítottuk, hogy ezek kiemelt szerepet 

töltenek be hazánk honvédelmi rendszerének komplexitásában, valamint a védelmi igazgatási 

rendszer kialakításában és működésében. A minősített időszakok jogszabályi alapjait - azok 

tényállását, az egyes időszakok kihirdetésével kapcsolatos eljárási rendet és szabályokat, 

valamint a rendkívüli hatalomgyakorlással összefüggő alapvető szabályokat az Alkotmány, a 

vonatkozó törvények, kormány- és miniszteri rendeletek együttesen biztosítják. Mint láttuk, 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. 

A normál (béke-) időszakban egymás mellé rendelt, kizárólag kölcsönös együttműködésre 

kötelezett közigazgatási szervek a minősített időszakokban egymással alá- és fölérendeltségi 

viszonyba kerülnek. Ez a hierarchikus viszony a védelmi igazgatás működtetésének során 

végig érvényesül, azonban a rendszer aktivizálása a veszélytől függően az egyes minősített 

időszakokban eltérő mértékű. A védelmi igazgatás szervezetrendszere a normál (béke-) 

időszaki közigazgatástól leginkább a fegyveres küzdelemmel összefüggő honvédelmi 

feladatok végrehajtását igénylő rendkívüli állapot idején tér el mind szervezeti, működési 

rendjében, mind pedig a szervezeten belüli jog- és hatáskörében. A „rendkívüli állapot”-nak 

megfelelő védelmi igazgatási rendszer kialakításának és működésének vázlatos rendszerét a 8. 

számú ábra mutatja. Az ábrából látható, hogy rendkívüli állapot idején a védelmi igazgatás 

szervezeti rendszere azzal tér el a béke időszaki közigazgatás rendszerétől, hogy feláll és 

működésbe lép egy új szervezeti elem, a Honvédelmi Tanács. Itt fog koncentrálódni a 

kormányzati szervek hatás- és jogköre, ez a szervezeti elem fogja megvalósítani az ország 
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honvédelmi rendszerének irányítását. A védelmi igazgatást a kormány, illetve a Honvédelmi 

Tanács a minisztériumok és országos hatáskörű szervek, a megyei és helyi védelmi 

bizottságok és polgármesterek útján irányítja. 
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8. sz. ábra. A védelmi igazgatás rendszere rendkívüli állapotban 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia, ZMNE, Budapest: 2009.
44

 

 

A veszélyhelyzet, a szükségállapot, valamint az Alkotmány 19/E § szerinti minősített 

időszakokban a védelmi igazgatás rendszere alapvetően a békeidőszaki közigazgatás elemeit 

használja fel, új szervezeti elemek nem jönnek létre, csak a szervezeti elemek jog- és 

hatásköre egészül ki a minősített időszakok típusainak megfelelően. A veszélyhelyzet és az 

Alkotmány 19. E §-a szerinti minősített helyzetekben a Kormány rendelkezik megfelelő jog- 

és hatáskörrel, szükségállapot idején ezeket a Köztársasági Elnök gyakorolja. Lásd: 9. sz. 

ábra.  

                                                           
44

 8-9. ábra forrása: Dr. Tóth Rudolf:A védelem komplex rendszere, kapcsolata a polgári védelemmel, In: Szász - 

Dr. Tóth - Dr. Hornyacsek: „A közigazgatási vezetők helye és szerepe a védelmi rendszerben” Konferencia 

Monor, 2009. 01.22. Konferencia-kiadvány Monori HVB: 2009. pdf. 78-79. dia ISBN: 978-963-06-6852-1  

 

 

 



 

 

49 
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9. sz. ábra: A védelmi igazgatás rendszere szükségállapot idején 
 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia, ZMNE, 2009. 

 
 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Fogalmazza meg, hogy mi a védelmi igazgatás, és mi a célja! 

2. Fogalmazza meg, hogy mi a minősített időszakok rendeltetése, fajtái, azok tartalma, a veszély 

iránya!  

3. Hány szintre tagolódik a védelmi igazgatás rendszere? 

4. Mutassa be a védelmi igazgatás központi, területi és helyi szintjeinek kialakítását! 

5. A kialakult helyzettől függően mik lehetnek a rendkívüli intézkedések?  

6. Mutassa be a minősített időszakok általános jellemzőit és követelményeit! 

7. Mutassa be a minősített időszakok jogszabályi alapjait, azok tényállását, az egyes időszakok 

kihirdetésével kapcsolatos eljárási rendet és szabályokat, valamint a rendkívüli 

hatalomgyakorlással összefüggő alapvető szabályokat!  

8. A normál (béke-) időszakban egymás mellé rendelt, kizárólag kölcsönös együttműködésre 

kötelezett közigazgatási szervek a minősített időszakokban hogyan működnek? 

9. Miben tér el a minősített időszakok különböző formáiban a közigazgatás rendszere a béke 

időszaki igazgatástól?  
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1.4 A polgári védelem helye, szerepe hazánk honvédelmi rendszerében 
 

 A honvédelem, mint láttuk, több elemből összetevődő védelmi rendszer, 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 

lakosságának és gazdaságának tervszerű felkészítését, valamint szükség esetén biztosítja ezek 

aktivizálását és igénybevételét a külső és belső veszélyekkel szembeni védelem érdekében.  

A honvédelmi rendszer védelmi feladatainak vizsgálata során azokat alapvetően két nagy 

csoportba soroltuk. Az egyik a fegyveres védelem feladatainak csoportja, amely 

tartalmazza háború esetén az ország fegyveres védelmét, valamint a katonai jellegű 

válságokkal összefüggő egyéb fegyveres védelmi feladatokat. A másik a polgári védekezés 

feladatainak csoportja, mely a katasztrófavédelmet, a nem háborús jellegű válságok és 

veszélyek kezelését, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezés feladatait foglalja magába. 

Megállapítottuk azt is, hogy mindkét csoportnak megvan a saját védelmi feladata, de van egy 

közös, ez pedig nem más, mint a polgári védelmi feladatok és tevékenységek rendszerébe 

tartozó, a lakosság és az anyagi javak védelmét szolgáló feladatcsoport. Ezt szemlélteti a 

korábbi 4. sz. ábra. 

 A megvalósítandó védelmi feladatokat a honvédelem alapvető elemeinek 

összehangolt tevékenységével kell végrehajtani. Ezek a védelemre felkészült és működőképes 

államszervezet, és közigazgatás, a védelmi szükségleteket kielégíteni képes gazdaság, a 

katonai védelmet ellátni képes fegyveres erő, a belső rendet biztosító rendvédelmi szervek, a 

lakosság védelmét szolgáló polgári védelmi szervek és szervezetek, a védelmi igényeket 

elfogadó és felkészült társadalom. Egy ország átfogó, teljes védelméről tehát nem lehet 

beszélni akkor, ha nincs megoldva a lakosság, az anyagi javak, a nemzeti vagyon védelme a 

fegyveres küzdelem, a katasztrófák és a különböző veszélyek, válságok hatásaival szemben. 

Ezt a polgári védelmi feladat- és intézkedési rendszer keretében kell a különböző állami, 

önkormányzati szerveknek és szervezeteknek, valamint az állampolgároknak ellátni, illetve 

megvalósítani.  

 Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy a polgári védelmi feladatok hogyan 

jelentkeznek a társadalom, az államigazgatás, a gazdaság, és a fegyveres erő, mint védelmi 

elemek területén, és milyen szerepet játszanak a védelmi kötelezettségek megvalósításában. 
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1.4.1 A polgári védelem fogalma, rendeltetése 
 

A polgári védelem a polgári lakosságnak a háború, vagy a katasztrófák veszélyeitől való 

védelmezésére és közvetlen következményeitől való megóvására, valamint életben maradása 

feltételeinek biztosítására irányuló védelme.  

 

A polgári védelem fogalmát a második világháborút követően kiadásra került Genfi 

Egyezményeket kiegészítő jegyzőkönyv nevesíti. A Genfi Egyezmények a háború 

áldozatainak védelméről szólnak, és négy alapvető megállapodást tartalmaznak.
45

 A Genfi 

Egyezmények kiegészítésére két további új jegyzőkönyv született. Az I. számú Kiegészítő 

Jegyzőkönyv (a nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről) 61. cikkében 

rögzítették a polgári védelem alaprendeltetését. Ez alapvetően a fegyveres cselekmények 

következtében kialakult helyzetekben a lakosság életének és a létfontosságú anyagi javaknak 

a megóvása. Ezen túlmenően a katasztrófák során való védelem is. A 61. cikk meghatározta 

lakosság és az anyagi javak védelmében végrehajtandó feladatok körét. Ezek a feladatok a 

következők: 

 figyelmeztetés 

 kiürítés 

 óvóhelyek kezelése 

 elsötétítési rendszabályok bevezetése 

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

 tűzoltás 

 a veszélyeztetett területek felmérése és megjelölése 

 fertőtlenítés és hasonló óvintézkedések 

 szükségelszállásolás és ellátás 

 szükségintézkedések az ellenséges csapás vagy katasztrófa által sújtott területek 

rendjének helyreállítására és fenntartására; 

 a létfontosságú közművek sürgős megjavítása 

 a halottak sürgős eltávolítása 

 közreműködés a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen létesítmények megmentésében 

                                                           
45   I. Egyezmény a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására  

II. Egyezmény a tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének javítására  

III. Egyezmény a hadifoglyokkal való bánásmódról  

IV. Egyezmény a polgári lakosság a háború idején való védelmére  
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 a fenti feladatok végrehajtásához szükséges egyéb tevékenység, ideértve többek között 

a tervezést és szervezést is.”
46

 

  

 A Genfi Jegyzőkönyvek adták meg a különböző országokban a polgári védelem 

megteremtésének jogi alapját, irányait. Magyarországon a polgári védelem előfutára a 

Légoltalom, az I. világháború óta működött, de kiteljesedése az 1935-1944 közötti időszakra 

tehető. Működése során nagymértében hozzájárult ahhoz, hogy a második világháború civil 

lakosságának szenvedéseit enyhítse, veszteségeit csökkentse. A Genfi Egyezmények 

megjelenését követően a polgári védelem hazánkban is fejlődésnek indult, és egy olyan 

komplex feladat-, szervezet- és intézkedési rendszerré vált, amely jelentős tényezője lett a 

hazai védelmi rendszernek. A hidegháború korszakában a lakosság fegyveres cselekmények 

következményeire való felkészítése volt a polgári védelem súlyponti feladata, a hidegháborút 

követően a feladataiban, célkitűzéseiben a katasztrófák elleni védelem kapott prioritást.  

 A polgári védelem jogszabályi háttere, szervezeti és intézményi felépítése, irányítási 

rendszere, a feladatok végrehajtásának szintjei és felelősei a Magyar Köztársaságban sajátos 

fejlődésen mentek keresztül. Ennek utolsó állomása volt, hogy társadalmi és politikai oldalról 

egyaránt felmerült az igény egy olyan egységes katasztrófavédelmi rendszer kialakítására, 

amely a honvédelmi rendszeren belül, és a védelmi feladatokat ellátó elemek együttes 

tevékenysége révén valósul meg. A polgári védelem részletes bemutatására a 3. fejezetben 

kerül sor.  

 A polgári védelem, – mint azt korábban bemutattuk - a honvédelmi rendszer
47

 egyik 

fontos eleme. Az alábbiakban megvizsgáljuk a polgári védelem és a honvédelmi rendszer 

további elemeinek kapcsolatát, összefüggéseit. 

 

1.4.2 A honvédelmi rendszer alapvető elemeivel összefüggő polgári védelmi feladatok 

 

 A polgári védelem a fegyveres küzdelem hatásaival szemben a lakosság életének és 

anyagi javainak védelme érdekében jött létre, napjainkra feladata és tevékenységi köre 

azonban kiszélesedett. Kiterjed minden veszélyhelyzetre, így a honvédelmi rendszer egyik 

fontos elemévé vált, és valamilyen formában kapcsolódik a honvédelmi rendszer többi 

eleméhez. A polgári védelmi feladatok az idők folyamán megjelentek a honvédelmi rendszer 
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 Genfi Egyezmények I. kiegészítő Jegyzőkönyvének VI. fejezet 61. cikk, (a) bekezdés 
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 A honvédelem rendszere nem azonos a Magyar Honvédség rendszerével.  
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többi szervezeti elemének feladatai között is. A polgári védelem, tehát mint feladat, a 

honvédelmi rendszer teljes vertikumában jelen van valamilyen formában.  

 

1.4.2.1 A Fegyveres Erő és a polgári védelmi feladatok rendszerének összefüggései 

 

 A polgári védelem és ennek jogelődje a Légoltalom azzal a céllal lett létrehozva, hogy 

az országot ért fegyveres támadás, valamint a hátország ellen légi támadó eszközökkel 

végrehajtott csapások következményeit csökkentse, a károk felszámolásával, a lakosság 

életének és anyagi javainak megóvásával, a nemzeti vagyon védelmével kapcsolatos 

feladatokat szervezze, koordinálja és irányítsa. Ez a feladat a megalakulástól napjainkig 

végigkísérte a szervezetet, jelentősége (prioritása), illetve a védekezés elve és módszere a 

támadó eszközök fejlődésével, a nemzetközi helyzet változásával, hazánk biztonságpolitikai 

célkitűzéseivel, valamint a mindenkori kormányzati szándékkal összhangban folyamatosan 

változott, de soha nem szűnt meg.  

 

A fegyveres erő, mint a honvédelmi rendszer eleme, és a polgári védelem kapcsolatát a 

polgári-katonai együttműködés oldaláról célszerű vizsgálni, melynek két területe van.  

 Az egyik terület a fegyveres erők által a polgári védelem számára nyújtott segítség és 

támogatás a „nem katonai jellegű” veszélyek, válságok és katasztrófák kezeléséhez. A 

fegyveres erők feladatai között szerepel a polgári védelmi feladatok ellátásában való 

közreműködés, valamint elemi csapások, ipari szerencsétlenségek, katasztrófák, illetve 

közveszély vagy közérdekű üzemek működésének megzavarása esetén a segítségnyújtás. E 

feladat ellátása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség működteti a 

HM katasztrófavédelmi (HKR) rendszerét.
48

 

  

 A másik terület a polgári szféra által szükség esetén a fegyveres erők részére nyújtott 

támogatás és segítség. Ez a terület alapvetően nem más, mint azoknak a tervezési, szervezési 

tevékenységeknek az összessége, amelyek egy válság vagy háború esetén biztosítják a 

fegyveres erők igényeinek kielégítését a polgári erőforrásokhoz való időbeni hozzáféréssel. 

Ezzel összefüggésben a polgári védelem és a fegyveres erő kapcsolatát alapjában behatárolja 

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 
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 Felépítését, működését a 25/2000 (IX. 22.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni 

védekezésének irányításáról és feladatairól szabályozza 
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harccselekményekkel összefügg, vagy azt közvetlenül támogatná.
49

 Léteznek azonban a 

polgári védelem által nyújtható támogatásnak olyan területei, melyek ennek a feltételnek 

eleget tesznek. Ilyenek például:  

 a hadműveletek polgári támogatása (települések kiürítése),  

 olyan katonai objektumok polgári közreműködéssel történő mentése, melyek egyben a 

lakosság és az anyagi javak védelmét is szolgálják,  

 a gazdaság (és annak részét képező polgári szervek, üzemek, vállalatok) 

működőképességének fenntartása, állóképességének biztosítása, melynek 

megvalósulásában jelentős szerepe van a polgári védelmi feladatokat ellátó 

szervezeteknek is, 

 a sérült és életveszélybe került katonák mentése, a fegyveres küzdelem veszélye miatt 

kialakult migráció kezelése,  

 a lehetséges katasztrófák általi veszélyeztetésről történő tájékoztatás, és információk 

megadása. 

 

Ezek végrehajtására fel kell készülni, ami a tervezés, a kiképzés, az információ-csere 

területén folyamatos és szoros együttműködést igényel a honvédelem minden elemétől. Az 

1970-es években kezdődött katonai enyhülési folyamat kedvező hatását beárnyékolja az egyre 

gyakoribbá váló nukleáris- és vegyi balesetek, természeti katasztrófák és ökológiai károk 

nagy száma és pusztító hatása.  

Ma már Magyarország biztonságát fenyegető tényezők között – bár teljességgel nem 

kizárhatóak - 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 

napjainkban kiemelt jelentőséggel bír, és fő feladatává vált a lakosság és az anyagi javak 

katasztrófák elleni védelme. Nagy erőket igénylő mentési feladatok esetén a 

katasztrófatörvény – összhangban a honvédelmi törvénnyel – lehetőséget biztosít a teljes 

honvédelmi rendszer aktivizálására is. Ennek az a lényege, hogy a rendszer törvényi és 

hatósági eszközeinek alkalmazásával, az állampolgárok mozgósításával, a nemzetgazdaság 

erőforrásainak igénybevételével, az állami tartalékok mobilizálásával segíti a védekezést. 
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 A háború áldozatainak védelméről szóló 1949. évi genfi egyezmények 1977. évi I. kiegészítő Jegyzőkönyve 

VI. fejezet 65. cikk. 1. és 2/c pontja szerint. 
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1.4.2.2 A védelmi igényeket elfogadó és felkészült társadalom és a polgári védelmi 

feladatok rendszerének összefüggései 

 

 A honvédelmi rendszer másik fontos eleme, a védelmi igényeket elfogadó és 

felkészült társadalom. Enélkül 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.
50

 A védelmi igényeket elfogadó és 

felkészült társadalom csak úgy hozható létre, ha megvalósul az ország védelmével összefüggő 

ideológiai, tudati és morális felkészítése,
 51

 mely lakosság-felkészítéssel érhető el. 

 

Az ideológiai, tudati és morális (szellemi) felkészítés célja, hogy már békeidőszakban 

elérjük a védelemhez elengedhetetlenül szükséges erkölcsi potenciált, megértessük az 

állampolgárokkal a honvédelmi és a polgári védelmi kötelezettség fontosságát. A felkészítés 

egyik alapvető feladata, hogy katasztrófák esetén és más veszélyhelyzetekben, 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 tiszteletben tartásának fontossága megjelenjen a 

társadalmi szervek, valamint a tömegtájékoztatás tevékenységében, és a hazafias nevelés 

épüljön be az oktatási rendszer egészébe.  

Napjainkban kiemelt szerepe van a védelmi felkészítésen belül a katasztrófák elleni 

védekezésre való felkészítésnek. Ennek során el kell érni, hogy a lakosság megismerje a 

környezete veszélyforrásait, azok hatását, az ellenük való védekezés lehetőségeit. Legyenek 

felkészülve az önvédelmi (önmentési) feladatok végrehajtására, és ismerjék a különböző 

veszélyhelyzetekben betartandó magatartási szabályokat 

 

A polgári védelem a lakosság felkészítését alapvetően három csoportra bontva végezi. Az 

első csoportba a polgári védelmi kötelezettség alapján, a különböző szolgálatokba (polgári 

védelmi mentő szervezetek) beosztott állampolgárok tartoznak. Általános védelmi és speciális 
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 A katasztrófák elleni védelemmel összefüggésben az állampolgárok jogait az 1999. évi LXXIV. törvény 2. § 

tartalmazza. 
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 Ausztriában a lakosság ideológiai, tudati és morális állapotának védelmét „szellemi” védelemnek nevezik. A 

védelem ezen területét fontosnak tartják, és kiemelt figyelmet fordítanak a lakosság ideológiai felkészítésére, 

oktatására és tájékoztatására, vagyis „szellemi” védelmére. 
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szakmai felkészítésük tervszerűen, ismétlődő jelleggel folyik. Kiemelt jelentőségű a 

polgármesterek, az állami és önkormányzati hivatalok vezetői állományának felkészítése. 

 

A második csoportba a tanulók és az ifjúság tartozik. Ők elsősorban az oktatási 

intézményekben, sok esetben polgári védelmi szakemberek közreműködésével sajátítják el az 

alapvető védelmi (polgári védelmi) ismereteket. Nagy sikere van a fiatalok körében a 

különböző védelmi szervezetek és polgári szervek által támogatott és segített polgári védelmi 

versenyeknek és táboroknak, felkészítéseknek. 

 

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. Ide tartozik továbbá a 

lakosságnak az a csoportja, amelyek munkaviszonnyal nem rendelkeznek, és közvetlen 

kapcsolatuk sincs a polgári védelmi szervekkel, szervezetekkel. (háztartásbeliek, nyugdíjasok 

stb.) A legnehezebb ezen csoportba tartozók felkészítése, aminek érdekében a polgári 

védelem nyílt napokat szervez, lakossági fórumokat tart, különböző ismertető és tájékoztató 

anyagokat ad ki. 

 

1.4.2.3 A védelmi szükségleteket kielégíteni képes gazdaság és a polgári védelmi 

feladatok rendszerének összefüggései 

 

A honvédelmi rendszer következő eleme a védelmi szükségleteket kielégíteni képes 

gazdaság, melynek feladata a nemzetgazdaság védelmi célú erőforrásainak biztosítása, 

mozgósítása. Az ezzel kapcsolatos polgári védelmi feladatok az alábbiakban foglalhatók 

össze: A gazdaság védelmével és működőképességének biztosításával kapcsolatos feladatok 

csak reális helyzetfelméréssel, pontos tervezéssel és hatékony együttműködéssel oldhatók 

meg. A gazdaság védelmének gondolata elsősorban háborús helyzetre, a fegyveres erők 

ellátása, a harc sikeres megvívásának biztosítása céljából jött létre. Napjainkra szerepköre 

kibővült, meg kell valósítania a különböző veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén a lakosság 

ellátásához, az életfeltételek biztosításához szükséges ipari és gazdasági háttér megteremtését is, 

de nem szabad elfelejteni az eredeti célt sem. A gazdaság védelmének rendeltetése, hogy az 

ország külső és belső veszélyeztetettsége (katasztrófák) esetén biztosítsa a nemzetgazdaság 

működőképességét, a lakosság és a fegyveres erők ellátását. Az ennek érdekében 

végrehajtandó feladatok és foganatosítandó rendszabályok kidolgozása kormányzati feladat, 
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törvényerőre emelése pedig az Országgyűlés hatáskörébe tartozik.
52

 A gazdaság 

működőképességének biztosítása érdekében megfelelően előkészített, pontos és 

meghatározott átállási, tartalékképzési és raktározási, valamint elosztási és más tervekkel, 

továbbá ezeknek a terveknek a 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 védelmi feladatok megjelenése a gazdaság működőképességének 

biztosításában többirányú. Egyrészt jelentkezik a nemzetgazdaság és a lakosság 

életkörülményeit biztosító fontosabb ellátási rendszerek (közművek, energiaszolgáltatás) és az 

üzemek állóképességének (a veszélyhelyzetben történő túlélésének) biztosításában. Ennek 

érdekében kockázatelemzést kell végezni, eljárási szabályokat kell kidolgozni, és terveket kell 

készíteni az üzemek és dolgozóik védelmére. Segítséget kell nyújtani a létesítmények és az 

ellátási rendszerek megfelelő védelmi szintjének kialakításához, a dolgozók 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 a helyreállításra. A veszélyes üzemek 

számíthatnak a szervezet szakembereinek segítségére a tárolt és kezelt, különösen veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos problémák megoldásában, valamint azok megsemmisítésének vagy 

széttelepítésnek megtervezésében. 

A másik irány, hogy a polgári védelem a rendkívüli állapotra történő felkészülés 

időszakában az ország védelmi beruházásokra, beszerzésekre vonatkozó igényeit összesíti, és 

azokat a gazdaságmozgósítási tervekben megjeleníti (pl. védőeszközök, gyógyszerek, óvóhelyi 

berendezések, kiegészítő felszerelések tömeges sérültek ellátásához, műszerek, mentesítő 

anyagok stb.). 

 

1.4.2.4 A működőképes államszervezet és a polgári védelmi feladatok rendszerének 

összefüggései 

 

 A honvédelmi rendszer további eleme, a működőképes államszervezet. Az állam 

működőképességének biztosításával kapcsolatos feladatait gyakran emlegetik úgy, mint a 

„kormányzati tevékenység folyamatosságának biztosítása”. Amikor kormányzásról beszélünk, 

akkor az emberek közül nagyon sokan csak a Kormányra és annak működésére gondolnak, 
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 A megvalósítás során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ezen időszakban az ország nemzetközi, 

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

lehetőségeinkre kell támaszkodni. 
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holott itt az egész 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 többek között a 

hatékony és működőképes híradó-, és információs rendszer. A kormányzás folyamatosságát 

biztosító feladatok a polgári védelem szempontjából három terület köré csoportosíthatók: 

 

a) a polgári védelem híradó és informatikai rendszere, 

b) a kormányzat és a közigazgatás vezetési rendszere  

c) a védelmi igazgatás rendszere. 

 

 A polgári védelem híradó és informatikai rendszere. A védelmi feladatok gyors és 

hatékony végrehajtása érdekében az országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korszerű 

információs-, és híradórendszert épített ki, és ez jelenleg is a vezetés alapját képezi. A 

rendszer szorosan kapcsolódik a közigazgatás és a katasztrófák kezeléséért felelős 

minisztérium által fenntartott távközlési rendszerekhez. Kiemelt 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 

folyamatosságának biztosítása szempontjából komoly segítség lehet az egész országra 

kiterjedő polgári védelmi 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 közigazgatás 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 híradó rendszereket. Ezen kívül 

ügyeleti szolgálatok megszervezésével, valamint a „rendkívüli időszaki” vezetési feltételek 

megteremtésével és működtetésével hozzájárul a vezetés (kormányzás) folyamatosságának 

fenntartásához. A különböző veszélyhelyzetekre vonatkozó adatok gyűjtésében, valamint 

azoknak a döntés-előkészítéshez szükséges feldolgozásában a helyi polgári védelmi szervek, 

szervezetek folyamatosan részt vesznek. 
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 A fentiekből jól látható, hogy a polgári védelem hol együttműködőként, hol pedig a 

végrehajtásért felelős szervként szorosan kapcsolódik a védelemmel összefüggő kormányzati 

és közigazgatási tevékenység rendszeréhez, a kormányzás folyamatosságának biztosításához. 

Az elemzésekből az is látható, hogy az ország védelmével kapcsolatos feladatok csak központi 

irányítással, szigorú centrális rendszerben valósíthatóak meg. Ehhez viszont szükség van egy 

olyan „jogi eszközrendszerre”, mely a demokratikus jogállamiság keretén belül, intézmény-

rendszereivel folyamatosan biztosítja minősített helyzetekben az állam működőképességét. 

Egyben megfelelő garanciákat ad arra, hogy az ország védelmi felkészítésével és védelmi 

potenciáljának mozgósításával kapcsolatos feladatok úgy kerüljenek végrehajtásra, hogy 

közben ne sérüljön az önkormányzatok önállósága és az állampolgárok alapvető jogai. Azon 

eszközrendszer, mely mindezt biztosítja és megvalósítja nem más, mint azt korábban már láttuk, 

a védelmi igazgatás. A következőkben vizsgáljuk meg a védelmi igazgatás rendszerén belül a 

polgári védelmi feladatok megjelenésének szintjeit és a különböző szervezeti elemek 

kapcsolatát. 

 

A védelmi igazgatás és a polgári védelem kapcsolatának szintjei és összefüggései 

 

A polgári védelem, mint feladat- és intézkedési rendszer, illetve ennek végrehajtását végző 

vagy irányító, koordináló szerveinek és szervezeteinek tevékenysége a védelmi igazgatás 

három végrehajtási szintjéhez is kötődik. Ennek megfelelően beszélhetünk országos, területi 

(megyei, fővárosi) és helyi (települési) kapcsolati szintekről.  

 

Országos szintű kapcsolatok. A polgári védelmi feladatok megvalósításáért felelős szervek,
53

 

és a védelmi igazgatás országos szintű szervezeti elemei (a minisztériumok védelmi 

feladatokért felelős szervezeti elemei) között közvetlen napi kapcsolat nem jellemző, de a 

szakmai együttműködés folyamatos. A minisztériumok védelmi feladatokat ellátó szervezeti 

elemei között viszont a kapcsolattartás állandó.  

 

Területi szintű kapcsolatok. A védelmi igazgatás területi szintű feladatainak végrehajtásában 

a megyei, fővárosi védelmi bizottságok mellett részt vesznek a megyei szintű védelmi szervek 

és szervezetek (katasztrófavédelmi igazgatóságok, megyei, fővárosi rendőrkapitányságok, 

tűzoltó-parancsnokságok, regionális hadkiegészítő parancsnokságok stb.) is, de az irányítás és 
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 A továbbiakban ez alatt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, annak területi (megyei, fővárosi) 

szerveit, valamint a polgári védelem helyi kirendeltségeit, irodáit kell érteni 
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koordináció területén meghatározó szerepet a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok kapnak. 

A védelmi bizottságok elnökei - megyei közgyűlés elnökei és a főpolgármester - különleges 

hatáskörrel rendelkeznek, azaz a védelmi bizottság teljes jogkörét ők gyakorolják. 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 katasztrófavédelmi igazgató is, valamint a 

megyei védelmi bizottság Katasztrófa-elhárítási munkacsoportja alapvetően a megyei 

igazgatóság szervezetére épül. A szoros együttműködést mutatja az is, hogy 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 szervezetek képezik. 

 A védelmi igazgatáson belül a polgári védelemnek szoros kapcsolata van a fegyveres 

erő rendszerébe tartozó regionális hadkiegészítő parancsnokságokkal is. Ez alapvetően két 

területre terjed ki. Az egyik a polgári védelmi kötelezettség alapján, a polgári védelmi 

szervezetekbe beosztott személyi állomány meghagyásával kapcsolatos egyeztetések 

végrehajtása. A másik terület a polgári szervek (vállalatok, intézmények) technikai 

eszközeinek katonai és polgári védelmi célra történő kijelölésének egyeztetése, az ezzel 

kapcsolatos beosztó határozatok pontosítása.  

 

A helyi (települési) szintű kapcsolatok. A jogszabályok a helyi védelmi bizottságok számára 

is előírnak olyan feladatokat, kötelezettségeket, melyek a polgári védelemmel és a 

katasztrófa-elhárítással kapcsolatosak. 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. 

Fontos szempont, hogy a helyi védelmi bizottságok illetékességi területeihez – (honvédelmi 

körzetek)
54

 - illeszkedjenek a polgári védelmi kirendeltségek és irodák működési területei, 

legyenek azzal azonosak. Ez nem minden esetben valósul meg a gyakorlati életben. 
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 A honvédelmi körzet a kijelölt, történelmileg kialakult természeti - közigazgatási - gazdasági egységet alkotó 

területeket foglalja magába. 
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  Sajátos a kapcsolat azért is, mert a polgármesterek az adott település polgári védelmi 

vezetői, akik közül néhányan, (a honvédelmi körzet-központok polgármesterei) egyben mint a 

helyi védelmi bizottság elnökei, felelősek nem csak a települése polgári védelmi feladatainak 

végrehajtásáért és megvalósításáért, hanem a körzethez tartozó települések védelmi 

feladatainak koordinálásáért is. A gyakorlatban a helyi védelmi igazgatás rendszerében a 

polgári védelmi kirendeltségek, irodák fontos szerepet játszanak, hiszen ez az egyetlen olyan 

hivatásos védelmi szervezet, mely feladatrendszerén keresztül szorosan kötődik az 

önkormányzatokhoz, valamint képes arra, hogy a polgármestereknek közvetlenül nyújtson 

szakmai segítséget védelmi feladataik ellátásához. Ebből következően kezd általános 

gyakorlattá válni, hogy a polgári védelmi kirendeltségek szakemberei végzik az 

önkormányzatok polgári védelmi törzsének, valamint a különböző védelmi 

munkacsoportjainak szakmai felkészítését, továbbá a kirendeltség-vezetők a polgármesterek 

felhatalmazása alapján szervezik és koordinálják a helyi védelmi bizottságok munkájával 

kapcsolatos adminisztratív tevékenységet is. Lásd 10. sz. ábra. 
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10. sz. ábra: A védelmi igazgatás és a polgári védelem hivatásos szerveinek  

kapcsolati szintjei 
 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 
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A fentiekből látható, hogy a polgári védelem - mint feladat- és intézkedési rendszer, valamint 

az ennek megvalósításáért felelős hivatásos szervek (OKF megyei, fővárosi igazgatóságai, 

valamint a polgári védelmi kirendeltségek, irodák) - szorosan kapcsolódnak a védelmi 

igazgatás rendszeréhez és annak szerves részét képezik. 

 

1.4.2.5 A védelemben résztvevő rendvédelmi-, és más szervek kapcsolata a polgári 

védelmi feladatok rendszerével 

 

A honvédelmi rendszer elemei között kell megemlíteni a rendvédelmi szerveket, valamint 

mindazon más szerveket, szervezeteket, amelyek a védelmi feladatok ellátásában részt 

vesznek. Ezek között szerepelnek olyanok, amelyeknek alaprendeltetése is védelmi jellegű, 

mint például a rendőrség, tűzoltóságok stb., és vannak olyanok is, amelyek az alaprendeltetése 

nem védelmi jellegű, de szerepük van az ország védelmi feladatainak ellátásában. (pl.: 

országos hatáskörű szervek, ügyészségek, bíróságok). Ha vizsgáljuk ezek kapcsolatát a 

polgári védelem szervezetével és feladatrendszerével, megállapítható, hogy azok különböző 

szinteken és formában valósulnak meg.  

 

A Rendőrség, Tűzoltóság, a Mentőszolgálatok és a polgári védelem kapcsolata a feladatok 

végrehajtása során alapvetően a helyi és a területi szintre korlátozódik, de a veszélyhelyzet 

intenzitásától függően országos szintre emelkedhet. A szervezetek közötti együttműködést 

egy település esetén, helyi szinten elsősorban a polgármesterek, az esemény jellegétől és 

kiterjedésétől függően a helyi védelmi bizottságok koordinálják. Területi szinten ezt a 

feladatot a megyei, fővárosi bizottságok látják el, míg országos szinten ez a KKB feladata. A 

feladatok végrehajtása során nem csak a rendvédelmi szervek nyújtanak segítséget a polgári 

védelemi szerveknek és szervezeteknek, hanem saját feladataik ellátásához ők is igényelhetik 

és igénybe is veszik a polgári védelem szakmai segítségét.  

A fenti rendvédelmi és a védelemben résztvevő más szerveknek és szervezeteknek további, 

- jogszabályok által előírt saját - védelmi (honvédelmi, katasztrófavédelmi, polgári védelmi 

stb.) feladataik is vannak, amelyeket saját hatáskörben és saját rendszerükben teljesítik.
55

 

 

                                                           
55 Ilyen jogszabály például a 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek 

katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és 

működési rendjéről (14-16.§) 
 



 

 

63 

Összegezve: Egy ország védelmi rendszerének kialakítását elsősorban az adott ország 

veszélyeztetettsége, valamint biztonságpolitikai és védelmi célkitűzései határozzák meg. Ma 

már követelmény 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. Magyarország védelmi rendszere – ahogyan a 

fentiekben azt bemutattuk - két nagy védelmi területre tagolható, a fegyveres védelemre és a 

polgári védekezés rendszerére. Ennek megfelelően a „honvédelmi rendszer” is civil és 

fegyveres elemekből épül fel. A honvédelmi rendszeren belül alapvető feladatként jelenik 

meg (háborúk és katasztrófák esetén) a lakosság és az anyagi javak védelme, amely a polgári 

védelmi feladatok rendszerén keresztül realizálódik, és a honvédelmi rendszer elemeinek 

szoros együttműködésével valósítható meg.  

 

 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Mire terjed ki a honvédelem rendszere? 

2. A honvédelem mely szegmensében van jelen a polgári védelem? 

3. Mi a polgári védelem lehetséges szerepe fegyveres konfliktus esetén? 

4. Mi a kapcsolat a fegyveres erő és a polgári védelem között? 

5. Mi a polgári védelem lehetséges szerepe a felkészült és befogadó társadalom 

kialakításában? 

6. Ismertesse a felkészítési csoportokat! 

7. Mi a polgári védelem lehetséges szerepe a működő képes gazdaság kialakításában? 

8. Mi a polgári védelem lehetséges szerepe a működőképes államszervezet 

kialakításában? 

9. Mutassa be a polgári védelem és a védelmi igazgatás szervezeti elemeinek kapcsolati 

szintjeit és azok összefüggéseit! 
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2 A hazai egységes katasztrófavédelmi rendszer kialakulása, felépítése, 

működési és irányítási rendje, kapcsolata a honvédelmi rendszerrel. A 

polgári védelem helye és szerepe a katasztrófák elleni védekezésben 

 

A rendszerváltást követően az ország külpolitikai helyzetében, gazdasági szerkezetében, a 

közigazgatás rendszerében és az ország védelmi képességeinek kialakításában olyan 

változások következtek be, amelyek alapvető hatással voltak a hazai katasztrófavédelmi 

rendszer kialakítására, működésére és fejlesztési irányaira. Ebben a fejezetben megvizsgáljuk 

a hazai katasztrófavédelmi rendszer kialakulásának folyamatát, célját, felépítését, irányítási és 

működési rendjét. Bemutatjuk a honvédelmi rendszerrel való kapcsolatát, a polgári védelem 

helyét és szerepét a katasztrófák elleni védekezésben. 

 

2.1 A hazai egységes katasztrófavédelmi rendszer létrejöttének szükségszerűsége, a 

kialakítást befolyásoló tényezők, a megvalósítás célkitűzései, jogszabályi háttere 

 

 A katasztrófák okozta veszélyhelyzetek számának növekedésével felmerült az igény, 

hogy a különböző tárcák, szervek, szervezetek feladatrendszerében megjelenő 

katasztrófavédelmi feladatok szervezése, koordinálása, végrehajtása egységes elvek és 

követelmények szerint valósuljon meg, továbbá a végrehajtáshoz szükséges, erők, eszközök 

koncentráltan és hatékonyan kerüljenek felhasználásra. Ezt a folyamatot erősítették meg az 

ENSZ és EU előírások melyek közül csak kettőt emelünk ki: 

 

 az Európai Unió Tanácsa 96/82 EK számú, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

baleseti veszélyek ellenőrzéséről szóló SEVESO II. Irányelvek nevű dokumentuma, 

 Az ENSZ 1989. december 22-i közgyűlésén kiadott 44/236. sz. határozata, amely az 

1990-ben kezdődő tíz évet a természeti katasztrófák csökkentése évtizedének 

nyilvánította.  

 

2.1.1 A hazai katasztrófavédelmi rendszer kialakítását befolyásoló tényezők 

 

A rendszer kialakításánál a döntéshozókat az vezérelte, hogy meg kell szűntetni a 

különböző védelmi szervek, szervezetek párhuzamos tevékenységeit, az átfedéseket, 

valamint, hogy az új rendszert hatékonyan és gazdaságosan lehessen működtetni, továbbá 
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tegyen eleget a védelmi szervezetekkel szembeni társadalmi elvárásoknak is. A 

katasztrófavédelem kialakulására az alábbi tényezők voltak hatással:
 
 

 

 „Megszűnt az atomháború veszélye, felerősödtek a környezetvédelemmel szembeni 

társadalmi elvárások, valamint hazánk célul tűzte ki a NATO és az EU tagság elérését. 

 Elindult az ország gazdasági szerkezetének átalakítása, megszűntek a nagy állami 

vállalatok, megkezdődött a külföldi tőke beáramlása, nőtt a külföldi beruházások, cégek 

száma. 

 Az ország közigazgatási rendszerének átalakításával, az állami feladatok egy része 

átadásra került a forráshiánnyal küszködő önkormányzatoknak. Itt jelentek meg 

végrehajtási szinten a tűzvédelmi, részben a polgári védelmi és a katasztrófavédelmi 

feladatok. 

 Megkezdődött az ország honvédelmi rendszerének korszerűsítése, elindult a Magyar 

Honvédség reformja. Ennek eredményeképpen csökkent a honvédség szerepe és 

részvételi lehetősége a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtásában. 

 A polgári védelem átkerül a belügyminisztériumhoz és ezzel egyidőben szakmai 

átfedések és rivalizálások alakultak ki a tűzoltóság és a polgári védelem vezetése között 

a hazai katasztrófavédelemi rendszer kialakítása, irányítása és feladatainak végrehajtása 

területén. 

 A rendszerváltást követően a hidegháborús helyzet megszűnése, a haderő csökkentési és 

leszerelési folyamatok egyben az állampolgárok általános veszélyérzetének csökkenését 

eredményezték. Ennek következtében a védelemmel összefüggő feladatokat, 

fejlesztéseket nem támogatták, feleslegesnek tartották, amely negatív hatással volt a 

polgári védelmi feladatok korszerűsítésére és a hazai katasztrófavédelmi rendszer 

kialakítására is. 

 A polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása, és az ezzel kapcsolatos 

kötelezettségek jogi szabályozása nem felelt meg az új elvárásoknak és 

követelményeknek, ezért szükségessé vált ezek újra szabályozása.”
 56

 

 

 

                                                           
56 Dr. Tóth Rudolf - Dr. Hornyacsek Júlia: Gondolatok a katasztrófa-elhárítás logisztikai kérdéseiről, Polgári 

Védelmi Szemle MPVSZ, Budapest: 2008. 1. sz. 89-90. oldal ISSN: 17 88-2168 
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2.1.2 A hazai katasztrófavédelmi rendszer kialakításának alapvető célkitűzései 

 

Hazánk egységes katasztrófavédelmi rendszerének kialakításával kapcsolatban a 

döntéshozók célként határozták meg, hogy egy jogilag szabályozott, gazdaságosan és 

költség-hatékonyan működő rendszert kell létrehozni. Ennek érdekében az alábbi működési 

elveket és célkitűzéseket fogalmazták meg: 

 

 Megtartva a polgári védelem jogszabályokban rögzített minősített időszaki feladatait, 

kiemelten kell kezelni a lakosság és az anyagi javak katasztrófák esetén történő 

védelmének feladatrendszerét, és ki kell alakítani az ezzel kapcsolatos feltételeket. 

 Növelni kell az azonnali beavatkozó szervezetek, mentő erők, (tűzoltóság, mentők, 

polgári védelmi, vegyi felderítő csoportok stb.) képességeit és a beavatkozások 

hatékonyságát. 

 Meg kell szűntetni a tűzoltóság és a polgári védelem feladatrendszerében jelentkező 

párhuzamosságokat, a feladatokat egységes rendszerben kell kezelni úgy, hogy azok 

illeszkedjenek egymáshoz. 

 Lehetővé kell tenni, hogy az önkéntes mentőszervezetek, valamint a különböző 

humanitárius és karitatív szervezetek bekapcsolódjanak a katasztrófa-elhárítási 

feladatokba, tevékenységük legyen összehangolt, koordinált és illeszkedjen a mentés, 

(védekezés) stratégiai célkitűzéseihez. 

 Továbbra is érvényesülnie kell az ágazati felelősség-rendszernek. Ennek érdekében a 

különböző minisztériumok hatáskörébe tartozó katasztrófavédelmi feladatok tervezése 

és a végrehajtás feltételrendszerei úgy kerüljenek kialakításra, hogy azok legyenek 

összhangban a társadalmi elvárásokkal, valamint az egységes katasztrófavédelmi 

rendszer keretében meghatározott védelmi elvekkel és követelményekkel. 

 Törekedni kell arra, hogy a rendelkezésre álló védelmi képességek és erőforrások a 

felhasználási területek irányába koncentrálódjanak, (önkormányzati tűzoltóságok, 

polgári védelmi kirendeltségek és irodák stb.). Ki kell alakítani a központi kárenyhítés 

rendszerét. 

 

E célkitűzések megvalósítása érdekében meg kellett teremteni a katasztrófavédelmi rendszer 

kialakításának jogszabályi alapjait, valamint a rendszer gazdaságos és hatékony működésének 

jogszabályi hátterét. 
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2.1.3 A katasztrófavédelmi rendszer kialakításának jogszabályi háttere 
 

Hazánk demokráciájának alaptörvénye az Alkotmány, mely egyben a legmagasabb és 

legfontosabb hazai jogszabály, az állampolgárok védelmének és jogainak biztosítása 

szempontjából kimondja, hogy az emberek élethez és a biztonsághoz való joga a 

legalapvetőbb emberi jog. Minden embernek természetes joga, hogy biztonságos 

környezetben éljen, megismerje a környezetében lévő veszélyforrásokat, elsajátítsa a 

veszélyhelyzetekben követendő magatartási szabályokat és a katasztrófákkal szemben 

megfelelő védelemben részesüljön. Egyszersmind joga és kötelessége, hogy közreműködjék a 

katasztrófák elleni védelemben és védekezésben.  

 

Ezt az alkotmányos jogot veszi figyelembe a Polgári védelmi törvény,
57

 amely rögzíti 

a polgári védelem alaprendeltetését, és kimondja, hogy a lakosság életének és anyagi javainak 

védelmét nem csak háború, fegyveres küzdelem esetén, hanem békeidejű katasztrófák során is 

végezni kell. Ez a jogszabály nevesíti továbbá az Alkotmányban minősített helyzetek közül a 

Veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, és azt előidéző veszélyforrásokat és katasztrófa-

helyzeteket. 

A 94/1998. (XII. 29.) Országgyűlési határozat - a Magyar Köztársaság Biztonság- és 

Védelempolitikájának alapelveiről - fő céljai között említi azt, hogy az ország megfelelő 

feltételeket biztosítson a Magyar Köztársaság területén élők élet-, vagyon-, és szociális 

biztonságának érvényesüléséhez, a nemzeti vagyon megőrzéséhez. A fenti jogszabályok 

mindegyike rögzíti a lakosság életének és anyagi javai védelmének fontosságát, de ezeket a 

területeket nem átfogóan szabályozzák. 

 

Mindez oda vezetett, hogy szükség volt egy olyan egységes, önálló jogszabályra, 

amely a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésével, károsító hatásai elleni 

védekezéssel, a veszélyhelyzetben alkalmazható szabályokkal foglalkozik, megteremti a 

katasztrófavédelem egységes irányítási rendszerének jogi alapjait, valamint meghatározza a 

védelemben, a következmények felszámolásában résztvevő és együttműködő szervek, 

szervezetek körét, valamint lehetőséget teremt ahhoz, hogy a különböző karitatív- és civil 

szerveződések a katasztrófavédelembe bekapcsolódhassanak. Így alkotta meg az 

Országgyűlés az 1999. évi LXXXIV. törvényt a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 
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 Az 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 
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szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. Ez 

a törvény rögzíti a katasztrófavédelem fogalmát is. 

 

2.2 A hazai katasztrófavédelmi rendszer fogalma, kapcsolata a honvédelmi rendszerrel 

 

 Az egységes katasztrófavédelmi rendszer kialakítása során a szakembereket az 

vezérelte, hogy a katasztrófa-elhárítás illeszkedjen a honvédelem és a védelmi igazgatás 

rendszeréhez, és velük együtt egy komplex védekezési rendszer jöjjön létre. Azt is szem előtt 

tartották, hogy a végrehajtási felelősség az ágazati irányítás mellett jelenjen meg az 

önkormányzati területeken is, egyben tegye lehetővé az önkéntes alapon működő társadalmi 

és humanitárius szervezetek bekapcsolódását. Vegye figyelembe a NATO és EU elvárásokat, 

követelményeket, továbbá az ország katasztrófa-veszélyeztetettségének megfelelően, 

differenciáltan valósuljon meg. A szakemberek és a jogalkotók közösen rögzítették a 

katasztrófavédelem fogalmát, döntés született a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

kialakításáról, továbbá az egységes rendszer irányítási rendjéről, és a katasztrófák elleni 

védekezésben közreműködők együttműködésének formáiról. 

 

Az 1999. évi, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló LXXXIV. törvény 3.§ j 

pontja szerint a katasztrófavédelem fogalma a következő:  

 

„A katasztrófavédelem a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, 

szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, 

riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa 

kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, 

a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa 

sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, 

továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.” 

 

A Magyar Köztársaság, mint azt az előző fejezetben bemutattuk, minden kihívásra 

adekvát választ ad olyan módon, hogy a lakosság és az ország biztonsága érdekében a 

különböző veszélyeztetettségre, kihívásokra az ezeknek megfelelő rendszereket működtet. Ezt 

szemlélteti a 11. sz. ábra. Hazánk egységes katasztrófavédelmi rendszere a Magyar 

Köztársaság komplex védelmi rendszerének részét képezi, annak fontos összetevője. Ennek 
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szellemében a katasztrófa-kihívásokra a honvédelmi rendszerben a katasztrófavédelem ad 

adekvát választ. 

 

A különböző kihívásokra, adekvát választ adó 
védelmi szervezetek a Magyar Köztársaságban

katonai rendvédelmi    katasztrófák      gazdasági

kihívások

válaszok

Ezek keretében polgári védelmi feladatok is jelentkeznek.  

Magyar 

Honvédség

Rendvédelmi 

szervek

Katasztrófavédelmi

rendszer

Pénzügyi és gazdasági 

szervezetek rendszere

 

 

11. sz. ábra: A kihívásokra adott válaszok 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

A honvédelmi rendszer feladatcsoportjai közül napjainkra a katasztrófák elleni 

védekezés feladatai kerültek előtérbe, melyek célja nem más, mint „a katasztrófák elleni 

védekezés egységes rendszerének létrehozásával és működtetésével, a mindenkor 

rendelkezésre álló erők hatékony felhasználásával az állampolgárok élet- és 

vagyonbiztonságának fokozása, a nemzeti vagyon védelme, az emberi környezet kritikus 

események következménye elleni megóvása, valamint az emberek biztonságtudatának 

formálása.”
58

 

Ha a katasztrófavédelem és a honvédelmi rendszer kapcsolatát a feladat-csoportok 

oldaláról vizsgáljuk, megállapítható, hogy a katasztrófák elleni védekezés feladatai a 

                                                           
58 Tóth Rudolf: A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a 

Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi rendszerhelyzetének tükrében PhD értekezés 

ZMNE Budapest, 2000. 35. oldal 
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honvédelmi rendszer feladatai között, a polgári védekezés feladatainak csoportjában jelennek 

meg, és önálló feladat alcsoportot képeznek. Lásd 12. sz. ábra. 

 

A megelőzési 

időszak 

feladatai

A katasztrófák elleni védekezés feladatainak helye a 

honvédelmi rendszer feladatcsoportjai között

Honvédelmi rendszer feladatcsoportjai

A fegyveres

védelem feladatainak 

csoportja

A polgári 

védekezés

feladatainak csoportja

Az ország

fegyveres

védelme

Kat. jelleg.

válságok

kezelése

Polgári

veszélyhely.

tervezés

Kat. elleni

védekezés

Nem kat. 

jell.váls.

kezelése

Katasztrófák elleni védekezés feladatcsoportjai

A veszélyhelyzet-

kezelési időszak 

feladatai

A helyreállítási 

időszak 

feladatai

 
 

12. ábra: A katasztrófák elleni védekezés feladatainak helye a honvédelmi rendszer 

feladatcsoportjai között 
 

 Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

Ha a katasztrófavédelem és a honvédelmi rendszer kapcsolatát a szervezeti oldalról 

vizsgáljuk, megállapítható, hogy a kapcsolat lehet közvetlen és közvetett.  

 

Közvetlen kapcsolat 

 

A katasztrófavédelem magába foglalja a hivatásos katasztrófavédelmi szervet, amely 

hivatásos állami tűzoltóság és a hivatásos polgári védelmi szervek integrációjával jött létre a 

honvédelmi rendszer rendvédelmi és polgári védelmi elemeiből. Ezt részletesen a 2.5. 

fejezetben tárgyaljuk. Magába foglalja továbbá a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot és az 

állampolgárokból polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi 

szervezeteket. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság nem része a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerveknek, de fontos szervezeti ága a katasztrófa-elhárításnak, egyben a 

honvédelmi rendszer rendvédelmi eleméhez tartozik. A katasztrófavédelem harmadik fontos 
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szervezeti csoportját képező polgári védelmi szervezetek egyben a honvédelmi rendszer 

polgári védelem eleméhez tartoznak.  

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a honvédelmi rendszer polgári védelmi-, és 

rendvédelmi elemeinek közvetlen kapcsolata van a katasztrófavédelem szerveivel, 

szervezeteivel, mivel ezek a szervezeti egységek mindkét rendszernek részét képezik. Lásd a 

sz. 13. ábra. 
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13. ábra: A katasztrófavédelem alapvető szervezeti elemeinek kapcsolata a 

honvédelmi rendszer elemeivel 
 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

Közvetett kapcsolatok 

 

A honvédelmi rendszer további elemei is különböző szerveket és szervezeteket 

foglalnak magukba. A rendvédelmi elemhez tartozik a Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a 

Tűzoltóság stb. A katonai védelemhez tartozik a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar 

Honvédség és annak különböző katonai alakulatai, szervezetei stb. A kormányzati és a 

védelmi igazgatási elemhez tartoznak a különböző minisztériumok, a közigazgatás szervei, 
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szervezetei, az országos hatáskörű szervek stb. A honvédelmi rendszer gazdasági védelem 

eleme öleli fel azokat a szerveket, szervezeteket, gazdálkodó egységeket, amelyeknek 

rendeltetése a gazdaság működőképességének biztosítása a különböző védelmi feladatok 

ellátása során.  

A katasztrófavédelem rendszeréhez tartozó különböző szerveknek és szervezeteknek 

közvetlen kapcsolata van tehát a rendvédelemmel és a polgári védelemmel, de nincs közvetlen 

kapcsolata a honvédelmi rendszer katonai, gazdaságvédelmi, kormányzati és védelmi 

igazgatási elemeivel. A védelmi feladatok végrehajtása során azonban, az ezekhez az 

elemekhez tartozó szervek és szervezetek, szorosan együttműködnek a katasztrófavédelmi 

rendszer, szerveivel és szervezeteivel. A fentiek alapján kijelenthető tehát, hogy a honvédelmi 

rendszer katonai, gazdaságvédelmi, kormányzati és védelmi igazgatási elemeihez tartozó 

szervek és szervezetek csak közvetett kapcsolatban állnak a katasztrófavédelem szervezeteivel 

és szerveivel. 

  

A feladat-végrehajtás módja 
 

 A katasztrófák elleni védekezés feladatait a katasztrófavédelem rendszeréhez tartozó 

szervek és szervezetek alaprendeltetésükből adódóan végzik, de a honvédelmi rendszer más 

elemeihez tartozó szervezeteknek is vannak feladataik a katasztrófa-elhárítás területén. 

Ezeket, valamint a közreműködés rendjét jogszabályok rögzítik. A hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek, szervezetek hajtják végre – mindegyik a saját szintjén – a 

megfelelő koordinációt és egyeztetéseket. A védekezés során kiemelt szerepe van a védelmi 

igazgatásnak, amely területi és helyi szinten valósítja meg a kormány által meghatározott 

elvárásokat, és végzi a hatáskörébe tartozó koordinációs feladatokat. A külföldi 

segítségnyújtással összefüggő feladatokat, amennyiben a Magyar Köztársaság nyújt, vagy kap 

segítséget külföldről, elsősorban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálja, 

de a feladatok végrehajtásába bevonásra kerülnek a különböző társszervek és szervezetek, és 

azok a kormányzati és közigazgatási szervek, amelyeknek a hatáskörébe tartoznak az ezzel 

kapcsolatos különböző engedélyezési eljárások.  

  

Összességében megállapítható, hogy a honvédelmi rendszer integrálja hazánk teljes védelmi 

képességét, szervezeti elemeit és védelmi erőforrásait. A katasztrófavédelem azon túl, hogy 

egy önálló rendszert alkot, szervesen illeszkedik a Magyar Köztársaság honvédelmi 

rendszerébe, azzal integrált egységet alkot.  
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A katasztrófavédelem fontosságát és kiemelt szerepét az is bizonyítja, hogy 

folyamatban van a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia kidolgozása, melynek alapelvei 

összhangban vannak a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája célkitűzéseivel. A 

készülő Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia alapelvei közül csak a legfontosabbakat 

emeljük ki: 

 A magyar állam a katasztrófavédelmi rendszer képességeit, felkészítését és 

aktivizálását, a stratégiai célú tartalékokat a katasztrófa elleni védelem szükségleteiből 

kiindulva, a „minimálisan elégséges védelem” alapelvének megfelelően szavatolja. 

 A katasztrófavédelmi rendszert úgy működteti, hogy képes legyen időben felismerni, 

folyamatosan és megbízhatóan értékelni az országot fenyegető katasztrófákat, 

veszélyeztető tényezőket, és időben meghozni a veszélyek megelőzéséhez, 

elhárításához és a helyreállításhoz (vagy újjáépítéshez) szükséges állami 

intézkedéseket. A Magyar Köztársaság a katasztrófavédelemben résztvevők 

képességeit és alkalmazhatóságát a katasztrófavédelem biztonságstratégiai céljainak 

megfelelően tartja fenn és fejleszti. Biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok, erők és 

azok működésére, fejlesztésére szolgáló források közötti összhangot. 

 A polgári védelem a természeti és civilizációs katasztrófák esetén védi a lakosság 

életét és vagyonát. A Magyar Köztársaság szavatolja a polgári védelem munkájának 

feltételeit és a képességei fejlesztésének lehetőségeit. 

 A Fegyveres Erő és a rendvédelmi szervek a katasztrófavédelemnek együttműködői. 

Speciális felkészültségük és eszközeik révén támogatói a katasztrófák megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása és a különleges feladatok elvégzése 

vonatkozásában. 

 Az erőforrások legkedvezőbb felhasználását monitoring rendszer teszi lehetővé, 

amely az integrált veszélyhelyzet-kezelési elvekre, szakmai normatívákra és 

összehangolt informatikai, figyelő, jelző, mérő, értesítő, riasztó és tájékoztató 

infrastruktúrára épül. Egyúttal biztosítja a reális és tervszerű válaszintézkedések 

összhangját, a helyreállítás vagy újjáépítés racionalitását. Ennek középpontjában a 

hatás- és feladatköri önállósággal rendelkező ágazati rendszerek integrált működése 

áll. 
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 A Magyar Köztársaság biztosítja az elsődleges beavatkozók, a fegyveres erő és a 

rendvédelmi szervek katasztrófavédelmi képességei fejlesztésének és 

alkalmazhatóságának lehetőségeit.
59

 

A fentiekből jól látható, hogy a katasztrófavédelem fontos és elengedhetetlen eleme a 

honvédelmi rendszernek. A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogyan épül fel az egységes 

katasztrófavédelmi rendszer, milyen alrendszerei vannak, és azok milyen kapcsolatban állnak 

egymással. 

 

2.3 Az egységes katasztrófavédelmi rendszer felépítése, alrendszerei 
 

 Az egységes katasztrófavédelem rendszere három alrendszerre tagolódik, melyek 

kölcsönösen összefüggnek, kiegészítik egymást. Ezek a következők:  

 Feladat-alrendszer 

 Erőforrás-alrendszer  

 Szervezet-, és intézmény-alrendszer. Lásd 14. sz. ábra. 

 

Az egységes katasztrófavédelmi rendszer 

felépítése, alrendszerei. 

FELADAT-

ALRENDSZER

ERŐFORRÁS-

ALRENDSZER

SZERVEZET- ÉS INTÉZMÉNY-

ALRENDSZER

 
 

14. sz. ábra: A katasztrófavédelmi rendszer felépítése, alrendszerei 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009.
60
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 Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia - tervezet OKF, Budapest: 2006. 
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2.3.1 A katasztrófavédelem feladat-alrendszere 
 

A katasztrófavédelem feladat-alrendszere magába foglalja mindazon feladatokat, 

amelyeket a jogszabályok a katasztrófák megelőzése, következményeinek felszámolása és a 

helyreállítás érdekében rögzítenek. A katasztrófák elleni védekezés gyakorlati 

végrehajtásának feladatai elsősorban a tűzoltóságra, a polgári védelmi szervekre és 

szervezetekre hárulnak, de ide soroljuk mindazon feladatokat is, amelyeket a különböző 

szervek, szervezetek hajtanak végre a törvény által meghatározott védekezési időszakok 

során. A feladat-alrendszer magába foglalja a megelőzési, a védekezési, a helyreállítási 

feladatok csoportját. Lásd 15. sz. ábra.  

 

A katasztrófavédelem 

feladat-alrendszerének 

csoportjai

Megelőzési 

feladatok

csoportja

A mentés 

feladatainak 

csoportja

A 

helyreállítás 

feladatainak 

csoportja

 

15. sz. ábra: A katasztrófavédelem feladat-alrendszerének csoportjai 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

A megelőzési feladatok csoportja azt a célt szolgálja, hogy a katasztrófa elkerülhető, 

megakadályozható legyen, illetve ha a katasztrófa nem elkerülhető, és bekövetkezik, akkor 

annak hatékony, gyors kezeléséhez minden erő, eszköz, szakismeret, módszer stb. a 

rendelkezésre álljon. Ezeket gyakran felkészülési feladatoknak is nevezik.  
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A védekezési feladatok csoportja felöleli mindazon feladatokat, amelyeket a katasztrófák 

pusztító hatásainak felszámolása, a következmények csökkentése érdekében végezni kell. A 

feladatok tartalma a katasztrófa fajtájától függ. A helyreállítás feladatainak csoportja felöleli 

mindazon feladatokat, amelyeket már a kárfelszámolás során, de alapvetően a katasztrófák 

pusztító hatásainak megszűntét követően a kárfelmérés, a helyreállítás és az újjáépítés 

érdekében tenni kell. 

 

2.3.2 A katasztrófavédelem intézmény-, és szervezeti alrendszere 

 

A katasztrófavédelem intézmény- és szervezeti alrendszere nem szűkíthető le a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervekre, hanem több, egymással összefüggő, egymással meghatározott 

rendben és módon együttműködő szervezetből és intézményből tevődik össze, amelyeknek 

jogszabályokban rögzített feladata és felelősségi köre van a katasztrófák megelőzésében, 

illetőleg következmények felszámolásában. Ezek a szervek, szervezetek, intézmények a 

következők: a központi állami és önkormányzati szervek, szervezetek csoportjai, a hivatásos 

katasztrófavédelmi és mentő szervek, szervezetek csoportjai, a gazdálkodó szervezetek 

szervek, szervezetek csoportjai, a polgári védelmi szervek, szervezetek, állampolgárok 

csoportjai és a civil-, és karitatív szervek, szervezetek. Lásd 16. sz. ábra. 
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16. sz. ábra: A katasztrófavédelem intézmény- és szervezeti alrendszerének csoportjai 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, 2009. 
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 A katasztrófavédelmi rendszer intézményi- és szervezet-alrendszerének elemei 

többféleképpen csoportosíthatóak. A gyakorlatban a csoportosítást egyrészt a szervezeti 

kialakítás, illetve a mentésbe történő beavatkozás alapján végezzük a következők szerint: 

 

a) A szervek, szervezetek kialakítás szerinti csoportosítása 

 

 Hivatásos katasztrófavédelmi szervek (hivatásos ág) 

 Nem hivatásos katasztrófavédelmi szervek, szervezetek (civil ág) 

 

A feladatok végrehajtásában a hivatásos és nem hivatásos ágban is több szerv, szervezet is 

részt vesz. A résztvevők körét és azok csoportosítását a 17. sz. ábra szemlélteti. 
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17. sz. ábra: A katasztrófavédelem szervezeti kialakítása 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek (hivatásos ág) 

 

 Az ábrából látható, hogy a katasztrófavédelem hivatásos ágához az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF), a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, a 

fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, és a Polgári Védelmi kirendeltségek, 
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irodák tartoznak. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek kialakításáról, feladataikról a 

későbbiekben, a 2.5. fejezetben lesz szó.  

 

 A katasztrófavédelmi rendszer szervezeti- intézményi alrendszerének elemei között 

különleges helyet foglalnak el a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok. Ez abban nyilvánul 

meg, hogy a katasztrófa-elhárítással összefüggő, alaprendeltetésüknek megfelelő feladataikat 

hivatás-szerűen végzik, de szervezetileg az önkormányzatokhoz tartoznak. Szakirányításukat, 

felügyeletüket viszont az OKF végzi.  

 

A nem hivatásos katasztrófavédelmi szervek, szervezetek (civil ág) 
  

 A katasztrófavédelem nem hivatásos ágába a következő szervezeti elemek és 

csoportok tartoznak:  

a) az állami és önkormányzati szervek, szervezetek (minisztériumok, országos hatáskörű 

szervek, önkormányzatok, ÁNTSZ, az Országos Meteorológiai Szolgálat stb.) 

b) a hivatásos mentő és védelmi szervezetek (a tűzoltóságok, a Magyar Honvédség, a 

rendvédelmi szervek, az Országos Mentőszolgálat, speciális mentőszervezetek)  

c) a polgári védelmi szervezetek: az állampolgári kötelezettség alapján az 

állampolgárokból létrehozott egységek  

d) a gazdálkodó szervezetek  

e) az önkéntes társadalmi-, és humanitárius civil szervezetek. 

 

A fenti szervek, szervezetek katasztrófavédelmi feladatait és kötelezettségeit a 

jogszabályok részletesen rögzítik és előírják, ezekre a jegyzetben nem térünk ki. 

 

b) A szervek, szervezetek mentésbe történő bekapcsolódás sorrendje alapján történő 

csoportosítása 

 

Elsődleges beavatkozók: Magyar Honvédség, Tűzoltóság, Rendőrség, Mentők, vegyi 

felderítő csoportok, a hivatásos polgári védelem, központi rendeltetésű mentőszervezetek stb. 

Speciális esetekben: környezetvédelmi felügyelőségek, vízügyi igazgatóságok, az ÁNTSZ 

szervezetei stb. 
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Másodlagos beavatkozók: polgári védelmi szervezetek, önkéntes mentőszervezetek, Magyar 

Vöröskereszt, karitatív szervezetek, környezetvédelmi, vízügyi szervek, szervezetek, az 

ÁNTSZ szervezetei, önkéntes lakosság stb. 

 

2.3.3 A katasztrófavédelem erőforrás-alrendszere 

 

 A katasztrófavédelmi rendszer harmadik alrendszere az erőforrás-alrendszer. Ezt a 

18. sz. ábra foglalja össze. Ahogyan az intézményi-, és szervezeti alrendszer sem csak a 

katasztrófavédelem hivatásos szerveiből áll, úgy a katasztrófavédelem erőforrásai is több 

forrásból tevődnek össze. Ezek a következők:  

 

 Központi állami és önkormányzati készletek és tartalékok, 

 A szervezeti elemek saját erőforrásai,  

 Az állampolgárok erőforrásai,  

 Külföldi segítség, támogatás.  

 

A katasztrófavédelem 

erőforrás-alrendszerének 

csoportjai

A szervezeti 

elemek saját 

erőforrásai

A központi állami és 

önkormányzati készletek 

tartalékok

Az állampolgárok 

erőforrásai

Külföldi 

segítség, 

támogatás

 

18. sz. ábra: A katasztrófavédelem erőforrás-alrendszerének csoportjai 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009.
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 Katasztrófa esetén az alrendszerek jogszabályokban rögzített módon, a katasztrófa 

helyétől, jellegétől, pusztító hatásának mértékétől függően, meghatározott rendben 

aktivizálják az erőforrásaikat. A következő évek lakosságfelkészítésének fontos feladata lesz a 

lakosságban tudatosítani, hogy az állami és egyéb szerepvállalás mellett a katasztrófák 

következményeinek felszámolása érdekében egyre nagyobb mértékben kell nekik is 

mobilizálniuk a saját erőforrásaikat. 

 

 A fentiekben bemutattuk a katasztrófavédelem rendszerét, annak alrendszereit. A 

következő alfejezetben vizsgáljuk meg, hogy a katasztrófák elleni védekezésnek milyen 

szintjei vannak, kik vesznek részt az irányításban, és az hogyan valósul meg. 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen nemzetközi megállapodások és események segítették a hazai 

katasztrófavédelem kialakulását?  

2. Ismertesse a katasztrófavédelem kialakulását befolyásoló egyéb tényezőket! 

3. Ismertesse a katasztrófavédelmi rendszer kialakításának alapvető célkitűzéseit!  

4. Mutassa be a katasztrófavédelmi rendszer kialakításának jogszabályi hátterét!  

5. Elemezze honvédelmi rendszer és a katasztrófavédelem kapcsolatát, összefüggéseit! 

6. Ismertesse a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia alapelveit!  

7. Mutassa be az egységes katasztrófavédelem alrendszereit, azok összefüggéseit! 

8. Mutassa be a katasztrófavédelem feladat-alrendszerét! 

9. Mutassa be a katasztrófavédelem szervezeti-, és intézmény-alrendszerét! 

10. Mutassa be a katasztrófavédelem erőforrás-alrendszerét! 
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2.4 A hazai katasztrófavédelmi rendszer irányítási szintjei, megvalósításának formája, 

az irányítók feladatai 
 

A katasztrófa, a hétköznapi szóhasználatban olyan jelenséget, eseményt, történést jelent, 

amely közvetve, vagy közvetlenül több ember életét, testi épségét, egészségét, anyagi javait, 

létfeltételeit vagy környezetét veszélyezteti, illetve azok pusztulását, megsemmisülését, 

sérülését rongálódását okozza.
62

 Jogi értelemben a katasztrófa fogalma ennél összetettebb, 

hiszen meghatározza azt a mértéket és reagálási szükségszerűségeket, amely alatt nem 

minősül egy esemény katasztrófának. A katasztrófa ennek értelmében a következő: 

 

„Olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét egészségét, anyagi értékeit, a lakosság 

alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket oly módon vagy mértékben 

veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények 

felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek védekezési lehetőségeit, és különleges 

intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és 

szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.”
63

 
 

A fenti célok megvalósítása csak megfelelő és hatékonyan működő irányítással érhető el, 

amely különböző szinteken valósul meg. Vizsgáljuk meg ezeket. 

 

2.4.1 A katasztrófavédelem irányításának szintjei, komplexitása 

 

A hazai katasztrófavédelmi rendszerben az irányítás és a felelősségi körök 

megvalósulásának szintjei és a végrehajtás szervezeti elemei az alábbiak: 

 Nemzeti szinten: - Kormány; 

- Kormányzati Koordinációs Bizottság; 

- Önkormányzati Minisztérium; 

- Ágazati minisztériumok és országos hatáskörű szervek. 

 Megyei szinten: - Megyei Közigazgatási Hivatalok; 

- Megyei (fővárosi) Védelmi Bizottságok; 

- Megyei (fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóságok. 
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82 

 Helyi szinten:  - Helyi Védelmi Bizottságok; 

- Polgármesterek (Önkormányzatok). 

 

A különböző szinteken megvalósuló irányítási rendszert a 19. sz. ábra foglalja össze. 
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19. sz. ábra: A katasztrófavédelem irányítási rendszere 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest 2009. Forrás: Kertész László, OKF 

 
 

 Az ábra jól szemlélteti a különböző irányító szintek szervezeteit, úgy minősített, mint 

normál időszakban. Az ábrából látható az irányítás komplexitása is, amelyben a kormányzati 

szervek mellett részt vesznek a katasztrófavédelem hivatásos szervei, szervezetei és a védelmi 

igazgatás különböző szintű elemei egyaránt.  

 

A következő alfejezetben megvizsgáljuk az irányításban résztvevő szervek, szervezetek, 

személyek feladatait és tevékenységük rendjét. 
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2.4.2 A katasztrófavédelem irányításában résztvevők jogszabályban meghatározott 

feladatai 

 

 Az előzőekben láttuk, hogy a katasztrófavédelem egy olyan komplex rendszer, 

amelyben a feladatok végrehajtása különböző szervek, szervezetek összehangolt 

tevékenységével valósul meg. Az irányítási rendszeren belül a következőkben az 

országgyűléstől a polgármesterekig lebontva megvizsgáljuk, hogy a jogszabályok a 

különböző irányító elemeknek milyen feladatokat írnak elő és határoznak meg. 

 

2.4.2.1 Az Országgyűlés és a Köztársasági Elnök katasztrófavédelmi feladatai 

 

Az Országgyűlés hatásköre kiterjed a rendkívüli állapot, illetve szükségállapot 

kihirdetésére, valamint a Kormány által kihirdetett – ugyancsak a katasztrófahelyzet 

felszámolását célzó – veszélyhelyzet, és annak kapcsán bevezetett rendkívüli intézkedések 

időtartamának (15 napon túli) meghosszabbítására. Biztosítja a katasztrófavédelem 

működéséhez elengedhetetlenül szükséges jogharmonizációt és a költségvetési feltételeket, 

valamint megalkotja a katasztrófavédelem számára a működéshez nélkülözhetetlen 

jogszabályokat és alapelveket. Ennek keretében: 

 

 a katasztrófavédelemről, a tűzvédelemről, valamint a polgári védelemről szóló (és más 

egyéb, a katasztrófavédelemhez kapcsolódó) törvényeket; 

 a Magyar Köztársaság biztonság - és védelempolitikai alapelveiben, illetve a 

vonatkozó törvényekben rögzíti a katasztrófavédelem és a polgári védelem feladatait, 

és a végrehajtás feltételeit; 

 elfogadja a Nemzeti Biztonsági Stratégiához szervesen illeszkedő Nemzeti 

Katasztrófavédelmi Stratégiát. 

 

 Ha a minősített helyzetre kiterjedő jogkörének gyakorlásában az országgyűlés 

akadályoztatva van, a fenti jogokat a Köztársasági Elnök gyakorolja. Kiemelt fontosságú, 

hogy szükségállapot idején a köztársasági elnök a külön törvényben megállapított rendkívüli 

intézkedéseket rendeleti úton vezeti be.
64
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2.4.2.2 A Kormány katasztrófavédelmi feladatai 

 

A Kormány szervezi a katasztrófák elleni védekezés irányítását és a végrehajtás 

összehangolását, a tervezés kormányszintű feladatainak végrehajtását, a katasztrófák 

következményeinek felszámolására való felkészülés, a megelőzés és a végrehajtás, valamint a 

helyreállítás feladatainak tárcák közötti koordinációját. E koordináció érdekében létrehozták a 

Kormányzati Koordinációs Bizottságot (továbbiakban: KKB).  

 

A kormány feladata továbbá, hogy összehangolja a katasztrófavédelemmel 

összefüggő oktatási, képzési, tudományos kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységet, 

meghatározza a Kormány tagjainak és a védekezésben érintett állami szerveknek a 

katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait, létrehozza az országos katasztrófavédelmi 

információs rendszert. Megköti a katasztrófákkal kapcsolatos kölcsönös tájékoztatásra és 

segítségnyújtásra, valamint a megelőzés területén történő együttműködésre irányuló 

nemzetközi egyezményeket. 

A kormány készíti elő kihirdetésre a Polgári védelmi törvényben meghatározott okok 

kapcsán kialakult veszélyhelyzet esetén bevezetésre kerülő rendeletek tervezeteit. A 

veszélyhelyzet kihirdetését igénylő méretű katasztrófa-helyzetben rendeletben kihirdeti a 

veszélyhelyzetet, és dönt az ország egész területének vagy meghatározott részének katasztrófa 

sújtotta területté nyilvánításáról. Rendeleti úton bevezeti a veszélyhelyzetben alkalmazandó 

szabályokat, ennek keretében gondoskodik az államháztartás körében szükséges átmeneti 

intézkedések megtételéről és az Országgyűlés ezzel kapcsolatos tájékoztatásáról. Közvetlen 

katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén a Kormány elrendelheti a polgári védelmi 

szervezetek egyidejű alkalmazását. Intézkedik a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi 

szervek bevonásáról, és ha a védekezéshez vagy a következmények felszámolásához a 

Magyar Honvédség béke időszaki állományának erői, eszközei nem elegendőek, dönthet a 

tartalékos hadkötelesek igénybevételéről. 

A kormány javasolja az éves költségvetésben a hazai és a nemzetközi 

segítségnyújtásra fordítható előirányzat mértékét, és kialakítja a nemzetközi 

segítségnyújtásban történő magyar részvétel rendszerét. A veszélyhelyzetet meghaladó méretű 

katasztrófa esetén kezdeményezi a szükségállapot kihirdetését.  
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2.4.2.3 A Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai és működési rendje 
65

 

 

A Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) hangolja össze a 

Kormány katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése során a felkészülés, 

valamint a védekezés egységes követelményeit. A Bizottság vezetője kezdeményezi a 

Kormánynál a védekezéshez, illetve a katasztrófaveszély elhárításához szükséges nemzetközi 

segítség igénybevételét, illetve összehangolja a védekezésben részt vevő magyar és külföldi 

szervek és szervezetek tevékenységét.  

A katasztrófavédelem irányítása a szakirányítást végző miniszterek közreműködésével 

valósul meg. A KKB elnöke a belügyminiszter
66

, helyettese a katasztrófa típusának 

megfelelően, a védekezésben leginkább érintett tárca kijelölt államtitkára, nukleáris baleset 

esetén az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója.  

 

A KKB tagjai: 

 

 a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, 

 a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, 

 a Gazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára, 

 a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, 

 az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, 

 a Környezetvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, 

 a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára, 

 az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, 

 a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter által kijelölt 

vezető.
 67

 

 

 A KKB ülésein tanácskozási joggal részt vesz/vehet: az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság főigazgatója, a HM kijelölt államtitkára, a vezérkari főnök, az országos 

rendőrfőkapitány, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, az országos tiszti főorvos, az 

Országos Mentőszolgálat főigazgatója, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, a 
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 A KKB feladatait a 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 

szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi 

LXXIV. törvény végrehajtásáról határozza meg. 
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 A korábbi jogszabályokban belügyminiszterként szerepelt, a jogszabály megalkotása óta név és szervezeti 

átalakulások voltak, ettől kezdve: a katasztrófák kezeléséért felelős mindenkori miniszter. 
67

 Jelenleg ezek jogutódjai. 
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Közlekedési Főfelügyelet főigazgatója, a Hírközlési Főfelügyelet elnöke,
68

 a Büntetés-

végrehajtás országos parancsnoka illetve ezek jogutódjai. 

 

A KKB feladatai illeszkednek a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának 

időszakaihoz, így azok a megelőzési a védekezési és helyreállítási feladatokra tagolhatók. A 

KKB tevékenységét a 3. sz. melléklet mutatja be. 

 

A KKB működési rendje 

 

A KKB állandó jelleggel titkárságot, Veszélyhelyzeti Központot, valamint katasztrófa 

helyzetben Operatív Törzset működtet. A KKB titkársága, és katasztrófahelyzetben az 

Operatív Törzse a katasztrófákért felelős minisztériumban (ÖM), a Veszélyhelyzeti Központ 

pedig az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bázisán működik. A KKB Védekezési 

Munkabizottságot alakít az alábbi esetekben:  

 

 az ár- és belvizek elleni védekezés, a veszélyhelyzeti szintet elérő légi, közúti, vasúti, 

vízi közlekedési balesetek, továbbá a rendkívüli időjárási helyzetben történő 

védekezés irányítására, valamint a katasztrófák kezelése és a nemzetközi 

segítségnyújtás során szükséges szárazföldi, vízi és légi szállítási feladatok, 

kapacitások biztosítására, és a közlekedési, hírközlési, vízügyi infrastruktúrát ért károk 

felszámolására a szakfelelős minisztérium bázisán, 

 

 a nukleárisbaleset-elhárításra, a földrengés következményeinek felszámolására, 

tömeges méretű migráció kezelésére az Önkormányzati Minisztérium bázisán,  

 

 a humán járványok megelőzésének és felszámolásának irányítására az Egészségügyi 

Minisztérium bázisán, 

 

 a veszélyhelyzeti szintet elérő környezetkárosodás - felszíni vizek szennyeződése, 

légszennyezettség, veszélyes hulladékok - felszámolásának irányítására, a felszíni 

vizek szennyeződése esetén a környezetkárosodás felszámolására a szakfelelős 

minisztérium bázisán  
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 A feladatok felelőse jelenleg - értelemszerűen - a jogutód szerv, szervezet vezetője.  



 

 

87 

 veszélyes ipari üzemek katasztrófavédelmével kapcsolatosan - ipari létesítményekben, 

szénhidrogén kitermelésében, veszélyes anyag tárolása és szállítása közben 

bekövetkező - a veszélyhelyzeti szintet elérő katasztrófák következményei 

felszámolására és irányítására a felelős szakminisztérium bázisán. 

 

 A KKB riasztási és működési rendje pontosan szabályozott. Ennek értelmében 

veszélyhelyzet, katasztrófahelyzet váratlan kialakulása esetén az Operatív Törzs, illetőleg 

a védekezési munkabizottság vezetője haladéktalanul, de legkésőbb a riasztástól számított 

egy órán belül megteszi az azonnal foganatosítandó intézkedéseket. Ezzel párhuzamosan 

javaslatot tesz a KKB összehívására, illetve gondoskodik az alárendeltségében lévő 

szervek működőképességének eléréséről. A KKB, illetve a védekezési munkabizottság a 

minimális működőképességét az első riasztástól számított 4 órán belül, a teljes 

állománnyal történő működtetését, pedig 8 órán belül kell elérnie. 

 

2.4.2.4 A katasztrófák kezeléséért felelős miniszter katasztrófavédelmi feladatai 

 

A katasztrófák kezelésért felelős miniszter a katasztrófavédelmi törvény 

megalkotásakor a belügyminiszter volt. A minisztérium átszervezésével ez a feladat az 

Önkormányzati Minisztérium hatáskörébe került. A miniszter meghatározza a 

katasztrófavédelmi tervező, szervező tevékenység irányelveit, megállapítja az adatközlési, 

bejelentési, hatósági engedélyezési kötelezettségeket, és végzi a szabályozási és 

jogalkalmazói feladatokat. Irányítja a megelőző védelmi feladatok ágazati végrehajtását. A 

pénzügyminiszter egyetértésével meghatározza az ágazati katasztrófavédelmi rendszer és 

szervek működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket. Kijelöli a saját hatáskörébe tartozó, a 

katasztrófavédelemben részt vevő szervek, szervezetek körét, valamint az önkéntesen 

jelentkező civil szervezetek közül az állandó együttműködésre alkalmas szervezeteket.  

 

A katasztrófák kezelésért felelős miniszter gondoskodik a katasztrófavédelmi célú 

távközlési, informatikai, valamint ágazati mérő- és ellenőrző rendszerek egységes irányítási 

rendszerbe történő beillesztéséről és működtetéséről. Felelős az irányítása alá tartozó 

hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek működtetéséért. Dönt az irányítása alá tartozó, a 

katasztrófavédelem végrehajtását végző hivatásos területi, illetve helyi szervezet 

létrehozásáról és megszűntetéséről.  
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Szükség esetén elrendeli a polgári védelmi szervezetek részleges alkalmazását. 

Irányítja és ellenőrzi a védekezéssel és a felkészüléssel kapcsolatban a megyei, fővárosi 

védelmi bizottságok feladatainak végrehajtását, a megyei védelmi bizottságok védekezésre 

történő felkészítésének rendjét, a védekezés során megvalósítandó együttműködés és a 

katasztrófavédelmi feladatok személyi, anyagi-technikai biztosításának követelményeit.  

 

2.4.2.5 Az ágazati szakirányítást végző miniszterek és az országos hatáskörű szervek 

katasztrófavédelmi feladatai 

 

A katasztrófák kezelése, az arra való felkészülés nem csak egy tárca feladata, hanem 

minden ágazatnak, és a kijelölt országos hatáskörű szerveknek is van benne szerepük, 

kötelezettségük. Az illetékes miniszter és az illetékes országos hatáskörű szerv vezetője 

felelős az ágazati feladatkörébe tartozó terület katasztrófavédelmével kapcsolatos tervező, 

szervező, irányító tevékenységéért. Ennek keretében az ágazati szakirányítást végző 

miniszterek: 

 

 megállapítják az ágazati tevékenységgel összefüggő adatközlési, bejelentési, hatósági 

engedélyezési kötelezettségeket, és végzik az érvényesítésükhöz szükséges 

szabályozási és jogalkalmazói feladatokat, 

 irányítják a megelőző védelmi feladatok ágazati végrehajtását, 

 az állami költségvetési tervezés rendszerében a pénzügyminiszter egyetértésével 

meghatározzák az ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szervek működéséhez 

szükséges pénzügyi feltételeket, 

 végrehajtják az ágazati katasztrófavédelmi célú távközlési, informatikai, valamint 

mérő- és ellenőrző rendszerek kialakítását és működtetését, 

 kijelölik az ágazat katasztrófavédelemben részt vevő szerveit és a 

katasztrófavédelembe bevonható gazdálkodó, valamint az önkéntesen jelentkező civil 

szerveket, szervezeteket.
69

 

 

A katasztrófavédelem irányítása tehát a szakirányítást végző miniszterek 

közreműködésével valósul meg. A katasztrófahelyzetben ellátandó feladatok koordinálására az 

érintett tárca a KKB szakmai döntés-előkészítő szerveként a katasztrófa által leginkább 
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 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló (továbbiakban: Kat.) 14. § 
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érintett minisztériumban hozza létre a Védekezési Munkabizottságot, és gondoskodik annak 

működési feltételeiről.  

 

A katasztrófavédelemben az országos hatáskörű szervek is fontos szerepet játszanak. 

A szerv vezetője meghatározza a saját szakterületén, illetve az alárendeltségébe tartozó szerv, 

szervezet vonatkozásában a megelőzéssel kapcsolatos feladatokat és a védekezés lehetőségeit. 

Kialakítja a saját szervezetére vonatkozóan a védekezéssel kapcsolatos, a normál működési 

rendtől eltérő szabályokat, és meghatározza a szabályok bevezetésének rendjét.  

 

2.4.2.6 A megyei, fővárosi és helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi feladatai 

 

A megyei védelmi bizottságok elnökei a megyei közgyűlés elnökök, a Fővárosi 

Védelmi Bizottság elnöke a főpolgármester. Tagjai: 

a) a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője, 

b) a megyei (fővárosi) főjegyző, 

c) a megyei jogú város polgármestere, 

d) az illetékes hadkiegészítő parancsnokság vezetője, képviselője, 

e) a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, 

f) a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, a fővárosban a Fővárosi Polgári  

Védelmi Igazgatóság igazgatója és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka, 

g) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fővárosi), regionális intézet 

vezetője, 

h) a területileg illetékes vízügyi igazgatóság vezetője, 

i) a megyei (fővárosi) védelmi bizottság titkára. 

 

A megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei szervezik a Kormány által 

meghatározott területi védekezési feladatok végrehajtását, irányítják a védekezést, és szükség 

esetén kezdeményezik a Kormány hatáskörébe tartozó intézkedések megtételét. Halasztást 

nem tűrő esetben, átmeneti jelleggel elrendelik - az élet és az anyagi javak védelméhez 

szükséges mértékben - a veszélyeztetett területekről az állampolgárok kimenekítését. 

Elrendelik a polgári védelmi szervezetek alkalmazását, összehangolják a lakosság és az 

anyagi javak kitelepítését, kimenekítését, befogadását, ellátását, továbbá a helyi védekezés 

megszervezését. Ezen túlmenően, ha a katasztrófák elleni védekezés a helyi védelmi bizottság 

lehetőségét meghaladja, indokolt esetben magukhoz vonhatják a védekezés irányítását.  
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a, A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökei a felkészülés és a megelőzés időszakában: 

 

 kialakítják (katasztrófa-elhárítási munkacsoport) a megyei szintű katasztrófavédelmi 

munkaszervezetet, biztosítják a katasztrófavédelemben érintett és hatáskörükbe tartozó 

megyei és helyi szervezetek felkészítését, alkalmazhatóságát.  

 irányítják a megyei védelmi bizottság által szervezett, a katasztrófavédelemben érintett 

szervek, szervezetek gyakorlatait, ellenőrzik a felkészülés hatékonyságát. Döntenek a 

lakosság és a polgári szervek riasztásához szükséges eszközök működőképességének 

ellenőrzéséről. 

 kidolgoztatják a területi szintű együttműködés terveit a megyei szintű közigazgatási 

szervek, a fegyveres erő, a rendvédelmi szervek megyében (fővárosban) lévő 

végrehajtó szervezetei és a társadalmi szervezetek megyei szervei között, 

 jóváhagyásra felterjesztik a főváros és a megye területén lévő települések 

polgármestereinek a települések polgári védelmi besorolására vonatkozó javaslatait az 

illetékes miniszter felé. 

 

b, A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökei a védekezés időszakában:  

 

 meghatározzák a védekezés területi feladatait, ellenőrzik azok végrehajtását, illetve 

elrendelik a területi polgári védelmi erők bevonását, kijelölik a védekezés 

koordinálásáért felelős szervezetet, személyt, 

 a hatáskörüket meghaladó esetekben a KKB döntései szerint járnak el, szükség esetén 

a KKB útján kezdeményezik a fegyveres erők védekezésbe történő bevonását, 

 koordinálják a védekezésben részt vevő polgármesterek (helyi védelmi bizottságok) 

tevékenységét, ellenőrzik a védekezési feladatok kapcsán kiadott intézkedések 

végrehajtását, 

 együttműködnek más területek védelmi bizottságaival, kezdeményezik a megye, 

illetőleg a megye meghatározott részének a katasztrófa sújtotta területté nyilvánítását. 
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c, A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökei a helyreállítás időszakában  

 

 meghatározzák a helyreállítás fontossági sorrendjét, a végrehajtás ütemét és 

koordinálják a helyreállítással kapcsolatos tevékenységeket, 

 intézkednek a lakosság ellátásának biztosítására a normál életkörülmények 

helyreállításáig, koordinálják a humanitárius segélyek elosztását, 

 meghatározzák az illetékességi területükön működő közigazgatási szervek 

helyreállítással kapcsolatos feladatait, ellenőrzik a helyreállítási munkálatokat.
70

 

 

2.4.2.7 A polgármester katasztrófavédelmi feladatai
71

 

 

A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén irányítja és 

szervezi a felkészülés, a védekezés és a helyreállítás feladatait. Felelős a települési, kerületi 

katasztrófa-elhárítási tervek elkészítéséért, valamint a védekezés feltételeinek a biztosításáért. 

Irányítja a védekezésre való felkészítést, a polgári védelmi kötelezettség alatt álló 

állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra 

kötelezi, illetőleg a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe 

kiképzésre és gyakorlatra osztja be.  

 

Gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére, a 

katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról. Annak 

érdekében, hogy a fenti feladatokat a polgármesterek megfelelően, az országban mindenütt 

egységesen lássák el, a 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés 

irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról konkretizálja a polgármesterek 

teendőit. Ennek alapján a polgármester: 

 

a, A felkészülés és a megelőzés időszakában elvégzi a várható katasztrófaveszélyekre 

vonatkozó vizsgálatokat, és elkészíti az azok megelőzésével, a védelmi létesítmények, 

objektumok karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos terveket. Ellenőrzi és értékeli a 

települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészültségét, és erről tájékoztatja a 
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 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
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13. § (2-3-4) 
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helyi védelmi bizottság elnökét. A regionális hadkiegészítő parancsnoksággal együttműködve 

határozattal kijelöli illetékességi területén a védekezéshez szükséges nemzetgazdasági 

technikai eszközöket, objektumokat és igénybevételre tervezett szolgáltatásokat, valamint 

gondoskodik a rendelkezésre álló és hatáskörébe tartozó riasztó- és tájékoztató eszközök 

működőképességének fenntartásáról, és a működtetéséhez szükséges személyi és technikai 

feltételek biztosításáról. 

 

b, A védekezési időszak során a polgármester irányítja a településen a helyi 

katasztrófavédelmi tevékenységet. Halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az 

élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a 

megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét. Szervezi és irányítja a lakosság életének 

védelmét, kitelepítését, kimenekítését, illetőleg befogadását és visszatelepítését. Szervezi és 

irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal 

történő ellátást, elrendeli a megyei közgyűlés elnökének, a főpolgármesternek a rendelkezése 

alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával – a polgári védelmi 

szervezetek alkalmazását.  

 

A polgármester a helyi védelmi bizottság közreműködésével szervezi és irányítja a 

település védekezési feladatait, irányítja a helyi védelmi bizottság elnöke által meghatározott 

mentési feladatok végrehajtását. Együttműködik az illetékességi területén működő szervekkel 

és szervezetekkel, gondoskodik a védekezésben részt vevő polgári védelmi szervezetek 

váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról. A munkához szükség esetén igénybe veszi az élet- és 

az anyagi javak védelme érdekében az illetékességi területén lévő, a katasztrófavédelmi 

tervében szereplő és kijelölt technikai eszközöket.  

 

A fentieken túlmenően a polgármester haladéktalanul értesíti más települések 

polgármestereit, amennyiben a katasztrófa őket is veszélyeztetheti. Folyamatosan adatokat 

szolgáltat a helyi védelmi bizottságnak, és szükség esetén, ha a településen a lakosság részére 

az önfenntartás feltételei több napon át nem biztosíthatóak, kezdeményezi a település 

katasztrófa sújtotta területté nyilvánítását.  

 

c, A helyreállítás időszakában a polgármester szervezi és irányítja a katasztrófa által okozott 

károk felmérését a településen. Javaslatot tesz a megyei védelmi bizottság elnökének a 

helyreállítás ütemére és a fontossági sorrendre. Irányítja a részére meghatározott helyreállítási 
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feladatok végrehajtását, továbbá a helyreállításhoz szükséges rendelkezésre álló anyagok, 

eszközök és munkaerő igénybevételét, felhasználását, a humanitárius segélyek elosztását, és 

ellenőrzi a helyreállítási feladatok végrehajtását.
72

 

 

 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Mutassa be a hazai katasztrófavédelmi rendszer irányítási szintjeit és a végrehajtás 

elemeit! 

2. Ismertesse az Országgyűlés és a Köztársasági Elnök katasztrófavédelmi feladatait!  

3. Ismertesse a Kormány katasztrófavédelmi feladatait!  

4. Mutassa be a Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatait és működési rendjét! 

5. Mutassa be a katasztrófák kezeléséért felelős miniszter katasztrófavédelmi feladatait! 

6. Mutassa be a szakirányítást végző miniszterek katasztrófavédelmi feladatait!  

7. Mutassa be a megyei, fővárosi és helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi 

feladatait a megelőzés, a védekezés és a helyreállítás során!  

8. Mutassa be a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatait a megelőzés, a védekezés 

és a helyreállítás során! 

 

                                                           
72

 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról 

13. § (3) 
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2.5 A hivatásos katasztrófavédelmi szervek kialakulása, fajtái, katasztrófavédelmi 

feladatai 

 

Az állami tűzoltóság és a hivatásos polgári védelem bázisán, azok országos és megyei 

szintű szerveinek összevonásával 2001. január 1-jével jött létre a katasztrófavédelem 

hivatásos szerve. Lásd 20. sz. ábra. 

 

A katasztrófavédelem hivatásos 

szerve kialakulása

Polgári Védelem

Országos Parancsnoksága

Tűzoltóság

Országos Parancsnoksága

Megyei Tűzoltó

Parancsnokságok

Megyei Polgári Védelmi 

Parancsnokságok

Járási 

Polgári Védelmi Parancsnokságok

OKF

Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságok

Fővárosi Polgári Védelmi I.

Repülőtéri 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Polgári védelmi

Kirendeltségek, irodák

Országház
Tűzoltó

Parancsnokság

 

 

20. sz. ábra: A katasztrófavédelem hivatásos szerve kialakulása 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

A katasztrófavédelem hivatásos szerve országos hatáskörű központi szervre és területi 

szervekre tagozódik. Lásd 21. sz. ábra. Munkatársai hivatásos állományúak, köztisztviselők 

és közalkalmazottak.  

 

Országos hatáskörű szerve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).  

Területi szervek a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóságok és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság. 

Helyi szervként polgári védelmi kirendeltségek működnek. A polgári védelmi kirendeltségek 

irányításában tevékenykednek a polgári védelmi irodák. A Fővárosi Polgári Védelmi 
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Igazgatóság közvetlenül a központi szerv, az OKF alárendeltségében működik, helyi szervei a 

kerületi kirendeltségek. 

 

A katasztrófavédelem hivatásos szervei

Országos hatáskörű központi szerv:

OSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

FŐIGAZGATÓSÁG

Megyei szint:

MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGOK (19)

FŐVÁROSI POLGÁRI VÉDELMI IGAZGATÓSÁG

REPÜLŐTÉRI  KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Helyi szint:

POLGÁRI VÉDELMI 

KIRENDELTSÉGEK POLGÁRI VÉDELMI 

IRODÁK

ÖNKORMÁNYZATIT

ŰZOLTÓSÁGOK

Szakmai felügyelet

Országház

Tűzoltóp.

 

 

21. sz. ábra: A katasztrófavédelem hivatásos szervei  

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest, 2009. 

 

Az ábrában feltűntettük a hivatásos katasztrófavédelem rendszerébe tartozó Országház 

Tűzoltóparancsnokságot, valamint azokat az egyéb tűzoltó szervezeteket (önkormányzati 

tűzoltóságok), amelyek nem tartoznak a „hivatásos katasztrófavédelmi szervhez”, de az 

szakmai irányítást gyakorol felettük.  

 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tevékenységét elsősorban a jogszabályok és az 

állami irányítás egyéb jogi eszközei határozzák meg. Ezen túlmenően Szervezeti és Működési 

Szabályzattal, Etikai Kódexszel rendelkeznek. „Alapvető követelmény, hogy a 

katasztrófavédelemnél dolgozó munkatárs az Alkotmányban, a jogszabályokban és az állami 

irányítás egyéb jogi eszközeiben foglaltak betartása szerint éljen és végezze munkáját. A 

feladatait a katasztrófavédelem feladatrendszerének szem előtt tartása mellett, a köz és a 
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társadalom érdekeinek, jogainak és igényeinek figyelembevételével, a humánum szellemében 

lássa el.”
73

 

 

2.5.1 Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)  

 

 A OKF személyi állományát a főigazgató, a főigazgató helyettesek, a hivatalvezető és 

a főosztályvezetők irányítják. A főigazgató mellett főigazgató-helyettesek működnek.  

A főigazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása
74

 alá tartoznak a következők: a 

Hatósági Főigazgató-helyettes, a Veszélyhelyzet Kezelési Főigazgató-helyettes, a Gazdasági 

Főigazgató-helyettes, a Főigazgatói Titkárság vezetője, a Hivatalvezető, a Felügyeleti és 

Ellenőrzési Főosztály vezetője, a Személyzeti és Oktatási Főosztály vezetője, a Nemzetközi 

Főosztály vezetője, a Jogi és Jogi Képviseleti Főosztály vezetője, a Szóvivő, a 

Munkabiztonsági főfelügyelő, a Megyei (Repülőtéri) Katasztrófavédelmi igazgatók, a 

Fővárosi Polgári Védelmi igazgatója.
75

  

 A felsoroltakból az is körvonalazódik, hogy mik az OKF fő tevékenységi területei. 

Ezekről a 4. sz. mellékletben olvashatunk. Katasztrófahelyzet esetén a főigazgató közvetlenül 

utasítást adhat a tűzoltóság egységeinek mentési feladat végrehajtására, a katasztrófavédelmi 

tevékenységre való felkészítésre, a jelentéstételre, működési területük elhagyására, továbbá 

rendkívüli készenléti szolgálatuk elrendelésére.
76

 

 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alapvető feladatait a jogszabály a főigazgató 

személyéhez köti. A Főigazgató főbb feladatai a következőek:
77

  
 

 ellátja az ágazati jogszabályokban számára meghatározott feladatokat, 

 meghatározza a polgári védelmi, a tűzvédelmi és műszaki mentési, a 

katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és 

ellenőrzi az alárendelt szervezetek szakmai munkáját és tevékenységét, 

                                                           
73

 SZMSZ a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állománya 

számára OKF Budapest, 2004. 4. o. 
74

 Az adatok a 2008. évi állapotot tükrözik, a szervezeti beosztás későbbi változásai nyomon követhetők a 

www.katasztrofavedelem.hu weboldalon 
75

 Az OKF szervezeti felépítését, annak aktuális változását a www.katasztrofavedelem.hu weboldalon 

követhetjük nyomon. 
76

 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi 

feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről 3. §  
77

 A BM OKF személyi állománya, BM OKF SZMSZ 2004. II. fejezet 6-7. oldal  

http://www.katasztrofavedelem.hu/
http://www.katasztrofavedelem.hu/
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 a Katasztrófák kezeléséért felelős minisztérium irányításával közreműködik a 

katasztrófák várható következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó 

tervezésben, 

 kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési 

szakmai elveket és követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, 

szervező feladatokat, vezeti alárendelt szervezeteinek a bekövetkezett események 

következményeinek felszámolására irányuló tevékenységét, 

 részt vesz a katasztrófák megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi 

együttműködésben, szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt 

szervek rendelkezésre állását, illetve a külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire 

történő kijuttatását, 

  szervezi a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását, a 

szállítmányok továbbítását, és folyamatos kapcsolatot tart a nemzetközi 

katasztrófavédelmi szervezetekkel. E tevékenységbe bevonja a különböző karitatív 

szervezeteket, a Magyar Vöröskeresztet és azokat a nemzetközi karitatív szervezeteket 

vagy azok magyar tagozatait, amelyek erre előzetesen a Főigazgatósággal 

megállapodást kötöttek, 

 ellátja a hatáskörébe tartozó hatósági, szakhatósági és szakértői feladatokat, 

 ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, ellátásával és 

alkalmazásával, valamint a lakosság és az anyagi javak mentésével összefüggő 

tervezési és szervezési feladatokat, 

 biztosítja a védelmi igazgatás szerveihez szükséges szakértőket, és részt vesz a 

védelmi igazgatás tervezési feladataiban, 

 együttműködik az országos hatáskörű szervek ágazati katasztrófa-elhárítási 

szervezeteivel. 

 

Veszélyhelyzeti Központ 

 

Az OKF szervezeti elemeként Veszélyhelyzeti Központ működik. A rendkívüli 

eseményekkel, veszélyhelyzetekkel összefüggő hazai és külföldi információk gyűjtését, és az 

érintettek részére történő továbbítását végzi. Tevékenysége során együttműködik a KKB 

Titkárságával, kapcsolatot tart a minisztériumoknál működő védekezési munkabizottságokkal, 

a veszélyhelyzetek kezelésében résztvevő társszervek operatív irányító szerveivel, valamint a 
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nemzetközi hatóságokkal. A Veszélyhelyzeti Központban szükség esetén az adott katasztrófa 

típusának megfelelően, állandó és ideiglenes jelleggel munkacsoportok működnek. Lásd 22. 

sz. ábra.  

A védekezés időszakában a Veszélyhelyzeti Központ aktivizálását az OKF 

Főigazgatója vagy annak kijelölt helyettese rendelheti el. A Központ 3 óránként, szükség 

esetén haladéktalanul, tájékoztatja írásban a KKB Titkárságvezetőjét a kialakult helyzetről, 

valamint az együttműködő szerveket a beérkezett információkról. A Veszélyhelyzeti Központ 

folyamatos működésének elrendelésével párhuzamosan a megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóságoknál is felállításra kerülnek a megyei veszélyhelyzeti központok, amelyek a 

folyamatos tájékoztatást adnak, és információt szolgáltatnak az országos központ felé a 

területükön kialakult helyzetről.  

 

Kormányzati Koordinációs Bizottság

Minisztériumok

Operatív Törzs

Híradó és informatikai

Nemzetközi

Műveletirányító 

Logisztikai

Helyreállítási Ipari Balesetelhárítási

Tájékoztatási Nukleáris Baleseti 

Információs és Értékelő

KözpontLeíró iroda

Tudományos Tanács

Védekezési

munkabizottságok

Veszélyhelyzeti

Központ
Titkárság

Munkacsoportok

Veszélyhelyzeti Központ működési rendszere

Jelmagyarázat

Alárendeltségi viszony

Információ áramlás

 

 

22. számú ábra: A Veszélyhelyzeti központ szervezeti felépítése 

Készítette: Kertész László OKF, Budapest: 2006. 
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2.5.2 A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, a Fővárosi Polgári Védelmi 

Igazgatóság 

 

Az igazgatóságok a hivatásos katasztrófavédelem megyei szintű, államigazgatási 

feladatokat is ellátó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei. A megyékben 

katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, a 

reptéren Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság a nevük. Irányító és felügyeleti szervük 

az OKF. Az igazgatóságok ellátják a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi 

eszközeiben nevesített, továbbá az OKF által részükre meghatározott feladatokat. Jelentős 

szerepük van a katasztrófák következményeinek felszámolásában résztvevők munkájának 

koordinálásában. 

 

Az igazgatóságok alaprendeltetése a következő: 

 

 folyamatosan elemzik, értékelik a megye területét, lakosságát veszélyeztető hatásokat;  

 működtetik a területi katasztrófa-elhárítási információs központot; 

 ellátják a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok 

szakmai felügyeletét, szakirányítását, segítik a tűzoltó egyesületek munkáját; 

 végzik a megye időszaki katasztrófavédelmének és tűzvédelmének szakmai 

irányítását; 

 közreműködnek a SEVESO II magyarországi bevezetésével kapcsolatos hatósági 

engedélyezési és felügyeleti ellenőrzési feladatainak ellátásában; 

 felkészítik a közigazgatási vezetőket, illetve a lakosságot a természeti és civilizációs 

veszélyek megelőzésére, hatásuk csökkentésére. 

 

Az igazgatóságok alapvető feladatait a jogszabályok az igazgató személyéhez kötik. 

Feladat- és hatáskörében a megyei, fővárosi igazgató az alábbiakat végzi.
78

 

 

 irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó pv-i kirendeltségeket, 

 irányítja a megyei védelmi bizottságok Operatív Törzsét, 

 szervezi a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív, 

valamint polgári védelmi szervezetek együttműködését, 

                                                           
78

 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi 

feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről 11. §  
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 szervezi az együttműködést a kölcsönös segítségnyújtás érdekében a szomszédos 

megyék, valamint - a nemzetközi szerződések alapján - a határ menti területek polgári 

védelmi, katasztrófa-elhárítási szerveivel, 

 koordinálja a polgári védelmi erők alkalmazása esetén a védekezési tevékenységet, 

 szakmai felügyelete során a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi 

tűzoltóság tekintetében a megye területén gyakorolja a jogszabályban meghatározott 

jogosultságokat, (a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésének kivételével) 

 irányítja a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság mentési tevékenységét, 

 ellátja a külön jogszabályokban meghatározott hatósági és szakhatósági feladatokat. 

 

2.5.3 Polgári védelmi kirendeltségek, irodák  

 

A Katasztrófavédelem helyi szintű hivatásos szervei a polgári védelmi kirendeltségek. 

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok irányításával és alárendeltségében működnek, a 

legtöbb helyen polgári védelmi iroda tartozik hozzájuk. A kirendeltség-vezető a megyei, 

fővárosi igazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályokban, az állami irányítás más 

jogi eszközeiben, és az SZMSZ-ben meghatározott keretek között önálló felelősségi körben 

irányítja a kirendeltség és a kirendeltséghez tarozó iroda tevékenységét. Mint a Helyi Védelmi 

Bizottság katasztrófa-elhárítási munkacsoportjának (KEMCS) vezetője, segíti a védelmi 

bizottság elnöke, valamint a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatainak tervezését, 

szervezését, végrehajtását.  

 

A Polgári Védelmi Kirendeltségek feladatai 

 

 A Kirendeltség a 20/1995./XII.19./ számú BM rendeletben részére meghatározott 

illetékességi területen ellátja a polgári védelmi/ katasztrófavédelmi feladatokat. Ezek az 

alábbiak: 

a) közreműködik a területi, települési és a munkahelyi polgári védelmi szervezetek 

létrehozásában, tervezi a települési a munkahelyi szervezetek alkalmazását, annak 

során érvényesíti a mentéssel összefüggő szakmai követelményeket, 

b) tervezi, szervezi és közreműködik a lakosság riasztásában, veszélyhelyzet esetén 

történő tájékoztatásában. Felügyeli és irányítja a polgári védelmi irodák ez irányú 
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tevékenységét, és a polgári védelmi feladatok végrehajtása során részt vesz a helyi 

védelmi bizottságok munkájában, 

c) ellátja a polgári védelmi szervezeteket központi készletekből átadott anyagi-, technikai 

eszközökkel, tervezi a polgári védelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásokat, 

szükség esetén kezdeményezi az igénybevétel elrendelését, 

d) segíti a polgármesterek polgári védelmi hatósági tevékenységét, közreműködik a 

megyei igazgatóság katasztrófavédelmi, polgári védelmi szakhatósági eljárásaiban, a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági ügyeinek 

rendezésében, 

e) közreműködik a polgári védelmi szervezetek vezetőinek képzésében, végzi a 

szervezetbe beosztottak képzését, közreműködik a lakosság tájékoztatásában, 

f) közreműködik az életvédelmi létesítmények fenntartására, hasznosítására vonatkozó 

szabályok betartásának ellenőrzésében, minősített időszakban irányítja az életvédelmi 

létesítmények alkalmazási készenlétbe helyezésének feladatait, 

g) közreműködik a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmével kapcsolatos 

feladatok ellátásában, a kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés helyi 

feladatainak végrehajtásában,  

h) kidolgozza a terület polgári védelmi terveit, szakmai segítséget nyújt a települések, a 

polgári szervek veszély-elhárítási terveinek elkészítéséhez, ellenőrzi és szakmailag 

véleményezi azokat, 

i) közreműködik az illetékességi területen lévő települések polgári védelmi 

besorolásának megváltoztatási eljárásában, valamint a besorolással kapcsolatos 

feladatok végrehajtásában, 

j) a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok ellátása érdekében együttműködik a 

területen lévő önkormányzati-, önkéntes és létesítményi tűzoltóságokkal, tűzoltó 

egyesületekkel, rendvédelmi szervekkel, és az önkéntes szervezetekkel, 

k) az illetékességi területen bekövetkezett katasztrófa és polgári védelmi beavatkozást 

igénylő eseményekről értékelést készít, javaslatokat terjeszt elő a megelőzésre, a 

mentés hatékonyságának növelésére, 
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l) tervezi, szervezi és végrehajtja az önkormányzati vezetők választási időszakonkénti 

katasztrófavédelmi felkészítését és rendszeres tájékoztatását, közreműködik a társ 

rendvédelmi szervek katasztrófavédelmi felkészítésében, 

m) illetékességi területén kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, részt vesz a tanuló 

ifjúság tanórákon és tanórán kívüli katasztrófavédelmi felkészítésében. 

 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Mutassa be a katasztrófavédelem kialakítását! 

2. Ismertesse a katasztrófavédelemben résztvevő szerveket, szervezeteket! 

3. Mutassa be a katasztrófavédelem irányítási szintjeit, az irányításért felelősök 

feladatait! 

4. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kialakulását! 

5. Mutassa be a hivatásos katasztrófavédelmi szerveket, azok rendeltetését, feladatait! 

6. Ismertesse az OKF felépítését, rendeltetését, a főigazgató feladatait! 

7. Mutassa be a Veszélyhelyzeti Központ működését, felépítését! 

8. Ismertesse a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok rendeltetését, az igazgató 

feladatait! 

9. Ismertesse a polgári védelmi kirendeltségek rendeltetését, feladatait! 
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2.6 A polgári védelem helye, szerepe a katasztrófák elleni védekezésben 

 

Az 1.4.1. fejezetben bemutattuk a polgári védelem létrejöttének szükségességét, 

alaprendeltetését, valamint, hogy miért része a honvédelmi rendszernek, ismertettük továbbá a 

kapcsolatát és összefüggéseit a rendszer többi elemével. Ebben a fejezetben megvizsgáljuk a 

polgári védelem helyét, szerepét a katasztrófák elleni védekezésben, és feltárjuk azokat az 

összefüggéseket, amelyek azt bizonyítják, hogy a polgári védelem miért fontos eleme a hazai 

egységes katasztrófavédelmi rendszernek.  

Ahogyan azt korábban bemutattuk, a magyar polgári védelem fogalmát és 

alaprendeltetését az 1996. évi XXXVII: törvény a polgári védelemről 2. § (1) a pontja rögzíti: 

 

„A polgári védelem: a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és 

intézkedési rendszer, amelynek célja a fegyveres összeütközés, a katasztrófa és más 

veszélyhelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek 

biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés 

feltételeinek megteremtése érdekében.” 

 

A jogszabályból egyértelműen látható, hogy a polgári védelemnek nem csak fegyveres 

összeütközések, hanem katasztrófák esetén is alaprendeltetése a lakosság életének és anyagi 

javainak védelme és a lakosság védelemre történő felkészítése. Az 1999. évi LXXIV. Törvény 

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 2. § (1) pontja pedig rögzíti, hogy a hazai 

katasztrófák elleni védekezést hogyan kell megvalósítani. Ennek alapján: 

 

„A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek 

és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, valamint a … polgári 

védelmi szervezetek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos önkormányzati 

tűzoltóság, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a Határőrség, a rendvédelmi 

szervek és az állampolgárok, továbbá az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos 

Mentőszolgálat, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az önkéntesen részt 

vevő társadalmi szervezetek, valamint a civil és az erre a célra létrehozott köztestületek, 

továbbá a nem természeti katasztrófák esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek 

és az önkormányzatok (a továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) 

bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani.” 
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 A jogszabály ezen pontja szintén megerősíti, hogy a polgári védelemnek fontos 

szerepe van a katasztrófák elleni védekezésben. Ha a polgári védelem és a katasztrófavédelem 

kapcsolatát a feladatrendszer oldaláról vizsgáljuk, megállapítható, hogy:  

 

 a katasztrófák elleni védekezés feladatai a honvédelmi rendszer polgári védekezés 

feladatainak csoportjába tartoznak és a védekezés három időszakához köthetők. 

Magukba foglalják teljes vertikumában a lakosság és anyagi javainak védelmén túl a 

mindazon tervezési, szervezési, végrehajtási és jogszabály-alkotói feladatokat, 

amelyek az egységes és komplex védelem megvalósításához szükségesek. 

 A polgári védelem katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatai szintén e 

három időszaknak megfelelően csoportosíthatóak. A Polgári védelmi törvényben 

meghatározottak szerint ezek a feladatok elsősorban a lakosság és anyagi javainak 

védelmére és a veszélyekre való felkészítésre koncentrálódnak. 

A feladatok összefüggéseit, kapcsolatát a 23. sz. ábra szemlélteti.  

 

A megelőzési 

időszak 

feladatai

A polgári védekezés

feladatainak csoportja

Polgári

veszélyhelyzeti

tervezés

Katasztrófák elleni

védekezés feladatai

Nem kat. 

Jellegű váls.

kezelése

A polgári védelem katasztrófavédelmi feladatai
A lakosság és az anyagi javak védelme, a lakosság felkészítése

A veszélyhelyzet-

kezelési időszak 

feladatai

A helyreállítási 

időszak 

feladatai

Polgári védelmi                 feladatok

 

 

23. sz. ábra: A polgári védekezés feladatainak csoportjai 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 
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 Az ábrából jól látható, hogy a polgári védelem katasztrófavédelmi feladatai szerves 

részét képezik a katasztrófák elleni védekezés feladat-csoportjának, illeszkednek annak 

különböző végrehajtási időszakaihoz. Azt is szemlélteti, hogy a polgári védelemnek a 

katasztrófák elleni védekezés feladatain túlmenően, a polgári veszélyhelyzeti tervezés és a 

nem katonai jellegű válságok lakosságvédelmi feladatainak megoldásában is fontos szerepe 

van. 

 

 A 2.2 fejezetben megvizsgáltuk a katasztrófavédelmi rendszerhez tartozó alapvető 

szervezeti elemeket, és ezek kapcsolatát a honvédelmi rendszerrel. Ezeket az alapvető 

szervezeti elemeket az különbözteti meg a katasztrófavédelemben közreműködő más 

szervezetektől, hogy ezeknek alaprendeltetése a katasztrófák elleni védelem megvalósítása. 

Lásd 24. sz. ábra.  
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24. sz. ábra: A katasztrófavédelmi rendszerhez tartozó alapvető szervezeti elemek és a 

honvédelmi rendszer egyéb elemeinek feladatai közötti különbség 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009 
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A polgári védelem és a katasztrófavédelem kapcsolatát a szervezet- és intézményrendszer 

oldaláról a 25. sz. ábra szemlélteti. 
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25. sz. ábra: A katasztrófavédelmi rendszer alapvető szervezeti elemei 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

 Az ábrából látható, hogy a polgári védelem a hivatásos katasztrófavédelmi szervben 

(pv. kirendeltségek) és a nem hivatásos katasztrófavédelmi ágban (pv. szervezetek) van jelen. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek központi helyet foglalnak el a katasztrófavédelem 

alapvető szervezeti elemei között. A hivatásos állami tűzoltóság és a hivatásos polgári 

védelmi szervek országos és megyei szintű hivatásos szerveinek integrációjával jöttek létre. 

Önálló szervezeti elemként maradt meg a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és az 

Országház Tűzoltóparancsnokság. Helyi szinten a polgári védelmi feladatokat a Megyei 

Katasztrófavédelmi és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság irányításával a hivatásos 

polgári védelmi szervek (kirendeltségek) végzik.
79 

 

                                                           
79

hivatásos polgári védelmi szerv: az a szerv, mely a hivatásos, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti 

állománya útján illetékességi területén a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a polgári védelmi 

feladatok tervezését, szervezését és ellenőrzését végzi (Pv. törvény 2§ d,) 
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 A polgári védelmi szervezetek
80 

a katasztrófavédelmi rendszer nem hivatásos ágába 

tartoznak, de ide soroljuk a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat is. Katasztrófavédelmi 

feladataikat az OKF, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és a Fővárosi Polgári 

Védelmi Igazgatóság szakmai irányításával és a polgári védelmi kirendeltségekkel szoros 

együttműködésben végzik.  

 A katasztrófák elleni védekezés során a feladatok végrehajtásában nem csak a fenti 

alapvető szervezeti elemek vesznek részt, hanem más szervek, szervezetek, intézmények is 

közreműködnek. Ezeknek a kapcsolata a katasztrófavédelmi rendszer alapvető szervezeti 

elemeivel - így a polgári védelemmel is - az együttműködés keretében valósul meg. 

  

 Összességében megállapítható, hogy a polgári védelemnek továbbra is kettős feladatot 

kell ellátnia. Fegyveres összeütközések és katasztrófák esetén egyaránt, biztosítania kell a 

lakosság és az anyagi javak védelmét, az ehhez szükséges feltételek megteremtését, valamint 

a lakosság ilyen irányú felkészítését, riasztását és tájékoztatását. Ebből következik, hogy 

jelentős szerepe van a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában. A polgári védelem hivatásos 

és nem hivatásos szervekből, szervezetekből áll, és a katasztrófák elleni védekezés 

rendszerében is két alapvető „formában” van jelen: 

 

 A hivatásos része beintegrálódott a katasztrófavédelem hivatásos szervébe.  

 A nem hivatásos része, a polgári védelmi szervezetek, - amelyeket az állampolgári 

kötelezettség alapján hoznak létre - a katasztrófavédelmi feladataikat a polgármesterek 

és a gazdálkodó szervek, szervezetek alárendeltségében, de a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek szakmai irányításával végzik. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely az állampolgárok polgári védelmi kötelezettségének teljesítése 

útján kizárólag a Polgári védelmi törvényben és más jogszabályokban meghatározott polgári védelmi feladatokat 

lát el. (Pv. törvény 2§ e,) 
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Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Indokolja, miért volt szükségszerű a hazai egységes katasztrófavédelmi rendszer 

létrejötte! 

2. Milyen tényezők befolyásolták a kialakítást? Mik voltak a megvalósítás célkitűzései? 

3. Ismertesse a katasztrófavédelem jogszabályi hátterét!  

4. Fogalmazza meg, mi a katasztrófavédelmi rendszer! 

5. Mutassa be a honvédelmi rendszerrel való kapcsolatát! 

6. Ismertesse az egységes katasztrófavédelmi rendszer felépítését, mutassa be az 

alrendszereit! 

7. Mutassa be a katasztrófavédelem irányításában résztvevők körét és feladataikat 

8. Ismertesse a katasztrófavédelem hivatásos és civil ágának elemeit. 

9. Mutassa be a katasztrófavédelmi rendszer alapvető elemeit és azok kapcsolatát a 

honvédelmi rendszerrel. 

10. Mutassa be a polgári védelem helyét és szerepét a katasztrófák elleni védekezésben! 
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3 A magyar polgári védelem kialakulása, fogalma, célja, rendeltetése, 

rendszerének komplexitása, alrendszerei, jogszabályi háttere, irányítása 

 

 A Magyar Köztársaság védelmi rendszerét vizsgálva elemeztük az ország 

veszélyeztetettségét, valamint a veszélyeztető tényezőkre „válaszként” kialakított védelmi 

rendszert. Mint láttuk, ennek egyik alapvető eleme a polgári védelem. Ebben a fejezetben 

bemutatjuk a polgári védelem kialakulását, a magyar polgári védelem rendeltetését, 

jogszabályi hátterét, működési és irányítási szintjeit. 

 

3.1 A nemzetközi polgári védelem kialakulása  

 

Az emberi élet és az anyagi javak védelmére való törekvés egyidős az emberiséggel. A 

történelem folyamán számtalan formában és módon igyekezett a közösség védeni, segíteni, 

menteni tagjait. Ez a törekvés járult hozzá a katonai rendszerek kialakulásához, de ez alapozta 

meg a szociális háló eleinte kezdetleges, majd egyre fejlettebb formáinak megteremtését. A 

segítség számtalan formában létezett, gondoljunk csak a céhek segélypénztáraira, a 

munkanélküliek segítését célzó korai törekvésekre, a történelmi események áldozatainak 

segítséget nyújtó humanitárius szervezetek kialakulására.  

Az I. világháborúban harci eszközként megjelenő repülőgépek által a civil lakosság és 

a hátország ellen irányuló pusztítás csökkentését célozta a Légoltalom nemzetközi szintű 

kiépítése. A II. világháborúban a hátország elleni légitámadások következtében ugrásszerűen 

megnőtt a civil lakosság halálozásának aránya, az anyagi javak pusztulása, amely 

szükségesség tette, hogy nemzetközileg elfogadottá és védetté váljon az a szervezet, amely 

ezek védelmét szolgálta. A korábbi légoltalmi szervezetekből kifejlődött a polgári védelem, 

amelynek a lakosság és az anyagi javak védelme lett az alaprendeltetése. Ennek jogszabályi 

hátterét a Genfi Egyezmények teremtették meg. 1949. augusztus 12-én a háború tapasztalatai 

alapján 59 állam képviselői Genfben négy egyezményt fogadtak el. Ezek a következők voltak: 

 

 Első Egyezmény: A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének 

javítására vonatkozó Egyezmény,  

 Második Egyezmény: A tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei 

helyzetének javítására vonatkozó Egyezmény,  

 Harmadik Egyezmény: A hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozó Egyezmény,  
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 Negyedik Egyezmény: A polgári lakosság háború idején való védelmére vonatkozó 

Egyezmény.  

  

 Az egyezményeket „genfi jognak”is nevezik. A négy egyezményt az Elnöki Tanács az 

1954. évi 32. számú rendeletével a Magyar Népköztársaság törvényerejű rendeletei közé 

iktatta, amely 1955. február 3-án lépett hatályba. 1977-ben a négy alapegyezmény 

kiegészítésére két további egyezményt fogadtak el Genfben, az I. és II. Kiegészítő 

Jegyzőkönyveket, melyeket hazánk az 1989. évi 20. törvényerejű rendelettel emelte a 

jogrendünkbe. Az I. kiegészítő Jegyzőkönyv VI. fejezete 61. cikkelye rögzíti a polgári 

védelem fogalmát a következők szerint: 

 

 „polgári védelem alatt az alább említett emberbaráti feladatok mindegyikének, vagy 

némelyikének az ellátása értendő, amelyek a polgári lakosságnak az ellenségeskedések, vagy 

katasztrófák veszélyeitől való védelmezésére és közvetlen következményeitől való 

megóvására, valamint az életben maradása feltételeinek biztosítására irányulnak. Ezek a 

következők: 

 

1. figyelmeztetés, 

2. kiürítés, 

3. óvóhelyek kezelése, 

4. elsötétítési rendszabályok bevezetése, 

5. mentés, 

6. orvosi ellátás, az elsősegélynyújtást és a lelki gondozást is ideértve, 

7. tűzoltás, 

8. veszélyeztetett területek felmérése és megjelölése, 

9. fertőtlenítés és hasonló óvintézkedések, 

10. szükségelszállásolás és ellátás, 

11. szükségintézkedések az ellenséges csapás vagy katasztrófa által sújtott területek 

rendjének helyreállítására és fenntartására, 

12. a létfontosságú közművek sürgős megjavítása, 

13. halottak sürgős eltávolítása, 

14. közreműködés a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen létesítmények megmentésében, 
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15. a fenti feladatok végrehajtásához szükséges egyéb tevékenység, ideértve többek között 

a tervezést és szervezést is.”
81

  

 

A polgári védelmi feladatokon túlmenően a Jegyzőkönyv meghatározta: 

 

 a „polgári védelmi szervezetek", 

 a „polgári védelem szervezetek személyzete", 

 és a „polgári védelmi szervezetek eszközei" fogalmát.
82

 

 

A Jegyzőkönyv szerint a polgári védelem polgári szervezeteit, valamint személyzetét a 

polgári védelmi feladatok ellátása során tiszteltben kell tartani és védelmezni kell. Az említett 

rendelkezéseket azokra a személyekre is alkalmazni kell, akik - bár nem tartoznak a polgári 

védelem szervezeteibe - az arra illetékes hatóságok felhívására és ellenőrzésével 

közreműködőként polgári védelmi feladatokat hajtanak végre. A polgári védelem szervezeteit 

a megszállt területeken nem lehet rendeltetésszerű tevékenységüktől elvonni, vagy feladataik 

ellátásában akadályozni, illetőleg hátráltatni.  

A fegyveres konfliktusokban résztvevő valamennyi félnek arra kell törekednie, hogy 

olyan módszereket és eljárásokat alkalmazzon, amelyek lehetővé teszik polgári 

menedékhelyek, a polgári védelmi személyzet, épületek és anyagok azonosítását. A polgári 

védelmi személyzet, épületek, óvóhelyek és eszközök védelemre való jogosultságának 

azonosítására, felismerésének elősegítésére a polgári védelem nemzetközi megkülönböztető 

jelzése - a narancssárga alapon lévő, egyenlő oldalú, világoskék háromszög szolgál. Lásd: 26. 

sz. ábra.  

Az, hogy különböző országokban a Jegyzőkönyvek kiadását követően hogyan 

értelmezték, és hogyan értelmezik napjainkban is a polgári védelem lényegét, fogalmát és 

feladatait, hogyan építették ki a rendszerét, attól függ, hogy milyen volt az adott ország 

társadalmi berendezkedése, a veszélyeztetettsége, illetve a védelmi rendszere. A szocialista 

országokban - a legtöbb esetben - a honvédelmi miniszter volt felelős a polgári védelemért, a 

nyugat-európai országok zömében a polgári védelem feladatrendszere szétvált, a háborús 

                                                           
81 1989. évi 20. törvényerejű rendelet A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 

12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről 61. cikk. a, 
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feladatokért a honvédelmi miniszter, a békeidőszaki feladatokért a belügyminiszter volt 

felelős. 

 

26. sz. ábra: A Polgári Védelem nemzetközi jele 

Forrás:
 83

 

 

Az Amerikai Egyesült Államokban a polgári védelmi tevékenységet a Szövetségi 

Szükséghelyzeti Igazgatási Hivatal (FEMA - Federal Emergency Management Agency) 

koordinálja. Az intézményrendszerek a világban azonban folyamatosan változnak, a polgári 

védelmi feladatok is más-más rendszerekhez kerülnek, átalakulnak, a kor igényeihez 

igazodnak. Vizsgáljuk meg, hogyan alakult ki Magyarországon a polgári védelem, mi a 

rendeltetése és feladata.  

  

3.2 A magyar polgári védelem kialakulása, fogalma, célja, rendeltetése 

 

A magyar polgári védelem gyökerei, Európa más országainak polgári védelméhez 

hasonlóan, az I. világháborúig nyúlnak vissza. A repülőgépek megjelenésével az addigi 

hadviselési taktikák megváltoztak.
84

 A hátország sérthetetlensége megkérdőjeleződött, hiszen 

a bombázások rombolása révén jelentős hadi sikereket lehetett elérni. A civil lakosság 

szenvedéseinek csökkentésére Európa-szerte, így Magyarországon is, megalakult a 
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1989. évi 20. törvényerejű rendelet A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 

12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről: Polgári védelem/Nemzetközi 

megkülönböztető jelzések 
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 Giulio Douhet: Ill dominio dell'aria 1921. (Légi uralom) c. könyvében olyan hadviselési technikát mutatott be, 

amely támadhatóvá teszi a hátországot, és amely a következő időszakban uralkodó szemléletté vált a 

hadviselésben. Ez a módszer megnövelte a lakosság szenvedéseit, veszteségeit. Elérhető példány: Command of 

the Air (Corvard –McCann) Transleted by Dino Ferrari (1983., 1991., 1998.) 384 oldal, ISBN: 0160497728  
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Légoltalom, amely a lakosság és az anyagi javak védelmét szolgálta. A Légoltalomból 

fejlődött ki a mai értelemben vett polgári védelem. 1964-től nevezték polgári védelemnek, és 

szervezeti kialakítását tekintve sajátos utat járt be. Irányításáért és kialakításáért váltakozva 

felelt a honvédelmi és a belügyi tárca, szervezeti felépítése attól függően változott, ahogyan 

ezeknek a tárcáknak a stratégiái kívánták. A polgári védelem fokozatosan hivatásos és civil 

ágra polarizálódott, és 2001. január elsejétől a hivatásos ága a katasztrófavédelem egységes 

rendszerébe integrálódott.  

Feladatait tekintve a polgári védelem szintén sajátos fejlődési ívet járt be, hiszen a 

háború idején a lakosság támadó fegyverek elleni védelme volt az alapfeladata, a 60-as 70-es 

években a fő feladatának a nukleáris háborúra való felkészülést, kiképzéseket tekintették, a 

nyolcvanas évek közepétől pedig a katasztrófák következményeinek felszámolásában való 

részvétel célzó szerepe került előtérbe. A magyar polgári védelem fejlődéséről – 

kialakulásától napjainkig - részletesen az 1. sz. függelékben lehet olvasni. 

 

A jogrendünkben a polgári védelem egységes rendszerének alapját az 1996. évi 

XXXVII. törvény a polgári védelemről című jogszabály teremtette meg. (továbbiakban: Pv. tv.) 

Ennek értelmében a magyar polgári védelem fogalma a következő:  

 

„a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési rendszer, 

amelynek célja a fegyveres összeütközés, a katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a 

lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az 

állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése 

érdekében.”
85

  

  

 A fogalom is érzékelteti, hogy a polgári védelem összetett rendszer, melynek 

rendeltetése nem más, mint: háborúban, katasztrófák során és veszélyhelyzetben a lakosság 

és az anyagi javak védelme, valamint az ennek megvalósítása érdekében végzett felkészítés, 

és a védekezés feltételeinek megteremtése.  

 

 A lakosság életének és anyagi javainak védelmével kapcsolatos feladatok háborúk és 

katasztrófák során egyértelműen meghatározottak és adottak, de a jogalkotók külön 

nevesítették azokat a veszélycsoportokat, amelyek kezelésben már a polgári védelemnek is 
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feladata és szerepe van. Ezeket a veszélycsoportokat a polgári védelmi törvény sorolja fel.
86

 A 

különböző balesetek, szerencsétlenségek stb. esetén a polgári védelmi szervek, szervezetek a 

jogszabályokban meghatározott módon és formában végzik feladataikat. Amennyiben a 

jogszabályban meghatározott veszélycsoportokban szereplő rendkívüli események nagysága 

és mértéke olyan szintet ér el, hogy annak kezeléséhez a kormánynak különleges 

intézkedéseket kell bevezetnie, akkor kerül sor a minősített időszakokon belül a 

veszélyhelyzet kihirdetésére, és az ezzel összefüggő feladatok végrehajtására.
87

  

 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Mutasson be a történelem során olyan törekvéseket, amely a lakosság és az anyagi 

javak védelmét szolgálták! 

2. Mi tette szükségessé a Légoltalom kialakulását? 

3. Mely nemzetközi jogszabály teremti meg az újkori polgári védelem alapjait? 

4. Ismertesse a polgári védelem feladatait! 

5. Mi a polgári védelem nemzetközi jele? 

6. Milyen védelem illeti meg a polgári védelmi feladatokat ellátó személyeket? 

7. Mutassa be a hazai polgári védelem fejlődésének főbb állomásait! 

8. Fogalmazza meg, hogy mi a polgári védelem és mi a rendeltetése! 

9. Mi a veszélyhelyzet? Milyen események válthatják ki? 
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 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 2. § (2)  
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Veszélyhelyzet a szükséghelyzetet [Alkotmány 19. § (3) bek. i) pont] el nem érő mértékű, az élet- és 
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3.3 A polgári védelem rendszerének komplexitása, alrendszerei, és azok egymással 

való kapcsolata 

 

 A polgári védelem, ahogyan azt már az 1. fejezetben bemutattuk, és a jogszabály is 

rögzíti, a honvédelmi rendszer
88

 egyik fontos eleme.  

 

A polgári védelem alapvető jellemzői: 

 

 Mint feladat (a lakosság és az anyagi javak védelme), a védelmi szféra minden 

elemének feladatrendszerében jelen van.  

 Mint szervezet- és intézményrendszert, szintén komplexen kell értelmezni, nem 

szűkíthető le a polgári védelem hivatásos szerveire, mivel széles társadalmi alapon 

nyugszik.  

 Erőforrásait tekintve, azok nem csak a központi forrásokból származnak, hanem a 

polgári védelmi feladatokat ellátó szervek, szervezetek saját eszközeikkel, forrásaikkal 

hozzájárulnak a lakosság életének és javainak védelméhez.  

 

A polgári védelem egy olyan komplex rendszer, amely a társadalom önvédelmi reflexeként 

szolgál. 

  

Ha a polgári védelmet rendszerként vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy több alrendszerből 

áll, amelyek egymással szorosan összefüggnek, egymás nélkül nem értelmezhetőek, és nem 

működtethetőek. Ahogyan a hazai katasztrófavédelmi rendszer, úgy a polgári védelem 

rendszere is alapvetően három alrendszerből tevődik össze, melyek a következők: 

 

 feladat-alrendszer,  

 intézmény- és szervezet-alrendszer,  

 erőforrás-alrendszer.  
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Vannak szakmai felfogások, amelyek tévesen azonosítják a honvédelmi rendszert a Honvédelmi Minisztérium 

és a Magyar Honvédség rendszerével, és ennél fogva vitatják, tagadják, hogy a polgári védelem a honvédelem 

rendszerében valósul meg. Más felfogások a polgári védelmet leszűkítik a polgári védelem hivatásos szerveire 

(szervezeti-, és intézményi kategóriára), így csupán rendvédelmi szervként nevesítik. Ebben a kiadványban a 

polgári védelmet a fentieknél szélesebb értelemben értelmezzük, a honvédelem rendszerében megvalósuló 

szervezet-, intézmény-, és feladatrendszernek tekintjük, amely mint feladat, a védelmi szféra minden elemében 

jelen van, mint szervezet, hivatásos és nem hivatásos ágra tagolható, így több pillér közös felelősségén és 

tevékenységén alapszik.  
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A polgári védelem rendszerének komplexitását, alrendszereit a 27. sz. ábra mutatja be. Az 

alrendszerek tovább polarizálódnak, és több összetevőből állnak. A következőkben 

megvizsgáljuk a polgári védelem alrendszereit. 

 

A polgári védelem rendszere

Feladat-

alrendszer

Szervezet- és 

intézmény

alrendszer

Erőforrás-

alrendszer

 

 

27. sz. ábra: A polgári védelem rendszere 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

3.3.1 A polgári védelem feladat-alrendszere 

 

A polgári védelmi feladatok meghatározása a magyar jogrendben a Genfi 

Egyezményekben rögzítettekből indul ki, és a fegyveres cselekmények és a katasztrófák 

következményei elleni védelmet szolgálják. A Genfi Jegyzőkönyvekben rögzített, valamint a 

Polgári védelmi törvényben megfogalmazott feladatok túlnyomórészt lefedik egymást, de a 

Polgári védelmi törvény abból adódóan, hogy az sokkal később, más társadalmi környezetben 

keletkezett, tartalmaz a Genfi Egyezményekben még nem új szereplő feladatokat is. Ezek 

összehasonlítását az 5. sz. melléklet mutatja be. 
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 A polgári védelmi feladatok csoportosíthatóak a feladat jellege és a végrehajtás 

időszakai szerint. Lásd: 28. sz. ábra. A feladatok jellege szerint beszélhetünk háborús és 

békeidőszaki feladatokról, a védekezés időszakai szerint megkülönböztetünk megelőzési, 

védekezési és helyreállítási feladatokat.  

 

A polgári védelmi feladatok csoportosítása

BÉKEIDŐSZAKI

FELADATOK

HÁBORÚS 

IDŐSZAKI 

FELADATOK

IDŐSZAKOK SZERINTJELLEGE SZERINT

MEGELŐZÉS

FELKÉSZÜLÉS

FELADATAI

VÉDEKEZÉS

FELADATAI

HELYREÁLLÍTÁS

FELADATAI

 

 

28. sz. ábra: A polgári védelmi feladatok csoportosítása 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009.
89

 

 

Az ábrából látható, hogy mind a háborús mind a békeidőszaki feladatok között egyaránt 

megtalálhatóak a megelőzés, a védekezés és a helyreállítás feladatai. 

 

3.3.1.1 A feladatok jelleg szerinti felosztása 

 

 A polgári védelmi feladatok jellegük szerint lehetnek béke időszaki és háborús időszaki 

feladatok.  
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 A békeidőszaki feladatok a normál időszakban országunkat veszélyeztető hatások 

elleni védelmet biztosítják. Ezek intenzitásukat tekintve elérhetik a minősített helyzetet is. A 

katasztrófák megelőzésére, a lakosság katasztrófák esetén való riasztására, tájékoztatására, 

kitelepítésére, kimenekítésére, védőeszközökkel való ellátására stb., és a katasztrófákat követő 

helyreállításra irányulnak. Magukba foglalják mindazon tervezési, szervezési és végrehajtási 

feladatokat, amelyeket a védekezési feltételek megteremtése és a hatékony veszélyhelyzet-

kezelés érdekében kell megvalósítani. Ebben az időszakban kell megtervezni a háborús 

időszaki polgári védelmi feladatokat is. 

 

 A háborús időszaki polgári védelmi feladatok arra irányulnak, hogy a lakosság és az 

anyagi javak védelme a támadófegyverek hatásai ellen tervszerűen valósuljon meg, és 

hatékony legyen. Alapjában véve – néhány kivételtől eltekintve, mint például a fényálcázás – 

megegyeznek a békeidőszaki feladatokkal, de ezek végrehajtásának módja, jellege, 

jogszabályi háttere eltér a békeidőszakitól. Ezek a feladatok mást jelentenek a háborús 

veszély, és mást a fegyveres összeütközés időszakában. Míg a háborús veszély időszakában a 

felkészülés, az eredményes védekezés feltételeinek megteremtése a cél, a fegyveres 

összeütközés időszakában már a védelmi tervekben meghatározott feladatok teljes körű 

végrehajtása szükségessé válik.  

 

 A háborús polgári védelmi feladatok a fentieken túlmenően a katonai fegyveres 

műveletek polgári támogatására is szolgálnak. Katonai műveletek esetén a polgári védelmi 

támogatás elsősorban a kormányzati tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére, a gazdaság működőképességének biztosítására, valamint 

a kárt szenvedett katonai objektumok kitelepítési, kiürítési feladataira irányulnak. Ennek 

érdekében a polgári védelem végzi a tervezési feladatokat, szervezi és koordinálja az erők és 

eszközök alkalmazását, működteti a lakosság riasztását szolgáló rendszereket. 

 

3.3.1.2 A feladatok védekezés időszakai szerinti felosztása 

 

 A jogszabályokban meghatározott polgári védelmi feladatok a védekezési 

időszakokhoz igazodnak, ennek alapján a megelőzés-felkészülés, a védekezés (mentés) és a 

helyreállítás feladat-csoportjaira oszthatóak.  
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a, A megelőzés-felkészülés feladatait annak érdekében végzik, hogy megakadályozzák, 

elkerüljék a katasztrófák stb. kialakulását. Ilyen tevékenység például a monitoring, a lakosság 

felkészítése, a hatósági munka, a veszélytudatos építés, a kockázat-elemzés stb. Ebben az 

időszakban ezen túlmenően olyan feladatok elvégzésére is sor kerül (felkészülés), amelyek 

segítségével felkészülnek arra, hogy egy bekövetkezett veszélyhelyzet esetén minden 

rendelkezésre álljon a gyors, hatékony védekezéshez. Ilyen tevékenység a veszélyhelyzeti 

tervezés, a polgári védelmi szervezetek kialakítása, felkészítése, a szükséges erő-eszköz 

tervezése és biztosítása, a veszélyhelyzet-kezelés tevékenységi rendjének tervezése, 

begyakoroltatása, valamint a közreműködő szervek együttműködésének kialakítása, közös 

gyakorlatok szervezése stb. Ebben az időszakban kell felkészülni továbbá a háborús feladatok 

végrehajtásának megtervezésére, a védekezéshez szükséges feltételek kialakítására is. 

Példaként említhető a légiriasztó rendszer működőképességének biztosítása, a lakosság 

óvóhelyi védelmének megteremtése stb.  

 

A polgári védelmi feladatok közül a megelőzési időszakhoz az alábbi alapvető feladatok 

köthetőek: 

 

 a település veszélyeztetettségének felmérése; 

 a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra; 

 a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működésükhöz 

szükséges anyagi készletek biztosítása; 

 a polgári védelmi tervezés, szervezés; 

 az egyéni védőeszközökkel történő ellátás; 

 az óvóhelyek kezelése. 

 

b, A védekezési időszakhoz azok a polgári védelmi feladatok köthetőek, amelyeket a mentés 

megvalósítása érdekében kell végrehajtani. Ezen feladatok célja, hogy a különböző rendkívüli 

események következtében kialakult kárterületeken gyorsan és hatékonyan valósuljon meg a 

veszélyek lokalizálása, az emberi élet mentése, a kárterületről történő kitelepítése, az anyagi 

veszteségek csökkentése, valamint a helyreállítás megkezdése és az alapvető életfeltételek 

megteremtése. A mentés fogalmát a jogszabály az alábbiak szerint rögzíti: 

 

 „A mentés rendkívüli állapot, szükségállapot idején, valamint az Alkotmányban foglalt, 

továbbá a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben meghatározott 
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veszélyhelyzetben a személyek és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, valamint a 

kulturális és más jelentős értékek védelmére irányuló polgári védelmi tevékenység.”
90

 

 

A mentés időszakához az alábbi alapvető polgári védelmi feladatok köthetőek: 

 

 a figyelmeztetés, a tájékoztatás, a riasztás; 

 az egyéni védőeszközökkel történő ellátás; 

 az óvóhelyi védelem; 

 a lakosság kimenekítése és kitelepítése, befogadása; 

 a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és 

gyógyszerkészletek, állatállomány) védelme; 

 az elsötétítés, a fényálcázás; 

 közreműködés a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen létesítmények megmentésében, 

közművek ideiglenes helyreállításában; 

 a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és fertőtlenítés, illetőleg 

az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos 

halaszthatatlan intézkedések; 

 közreműködés a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, a vizek 

kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak 

ellátásában;  

 közreműködés a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, 

illetőleg a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás 

feladatainak ellátásában. 
 

 A mentés összetett feladat, melynek hatékony végrehajtása komoly szervezést és 

koordinációt igényel minden szinten. A különböző alaprendeltetésű szervezetek mentési 

feladataikat önállóan, saját szakmai szabályaik és szabályzóik alapján hajtják végre, de a 

feladatok összehangolásáért, koordinációjáért a jogszabályok minden szinten a közigazgatás 

vezetőit teszik felelőssé. 

 A mentés irányításáért országos szinten a kormány, területi szinten a megyei 

közgyűlés elnöke, fővárosban a főpolgármester, települési szinten a polgármester felelős. A 

mentés keretén belül az irányító személyek a következő feladatokat hajtják létre:  

                                                           
90

196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági 

jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól 1. § 2.) 
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 A mentést területi szinten a megyei közgyűlés elnöke - a megyei (fővárosi) védelmi 

bizottság közreműködésével – irányítja. Meghatározza a mentés területi feladatait, és ellenőrzi 

azok végrehajtását, intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja az illetékes minisztert. Irányítja, 

illetőleg koordinálja a mentésben részt vevő szervek tevékenységét, felügyeli a település 

polgármesterének a mentés irányítása során kiadott intézkedéseit. Kezdeményezheti más 

megyék, illetőleg a főváros polgári védelmi szervezeteinek alkalmazását, továbbá a fegyveres 

erők segítségnyújtását. Az illetékességi területén működő közigazgatási szervek részére a 

mentéssel összefüggő feladatot határozhat meg. Felelős a területi polgári védelmi szervezetek 

alkalmazhatóságáért, továbbá a mentésben való részvételéért. 

 

A mentést helyi szinten a településeken és a főváros kerületeiben a polgármester 

irányítja. Meghatározza a mentés települési (kerületi) feladatait, és ellenőrzi azok 

végrehajtását. Szükség esetén intézkedik a munkahelyi polgári védelmi szervezetek 

igénybevételéről. A települési polgári védelmi szervezetek mentési lehetőségeit meghaladó 

esetekben kezdeményezi más települések (kerületek) polgári védelmi szervezeteinek, illetve a 

területi polgári védelmi szervezeteknek az alkalmazását. Intézkedéseiről folyamatosan 

tájékoztatja a megyei közgyűlés elnökét, végrehajtja az általa meghatározott mentési 

feladatokat.  

A megyei és a fővárosi védelmi bizottságok elnökei és a polgármesterek a polgári 

védelmi feladatok irányítása során államigazgatási jogkörben járnak el, képviselőtestületi 

hozzájárulás nem szükséges a döntéseikhez. Feladataikat a megyei közgyűlés hivatala, a 

főpolgármesteri hivatal, a polgármesteri hivatal, a védelmi bizottság munkacsoportjai és az 

illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervezet a közreműködésével látják el.  

 

c, A helyreállítási időszak feladatai azt célozzák, hogy a rendkívüli események által okozott 

károkat ideiglenesen megszűntessék, majd végelegesen helyreállítsák a területet.  

 

A helyreállítási időszakhoz az alábbi polgári védelmi feladatok köthetőek: 

 

 A károk felmérése; 

 szükségintézkedések az ellenséges csapás vagy katasztrófa által sújtott területek; 

rendjének helyreállítására és fenntartására; 

 a létfontosságú közművek sürgős megjavítása, helyreállítása. 
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 Ha a polgári védelmi feladatokat a végrehajtás időszaka szerint vizsgáljuk, 

megállapítható, hogy vannak olyan feladatok, amelyek több időszakhoz is köthetőek. Ilyen 

például a lakosság védőeszközökkel való ellátásának, óvóhelyi védelmének megszervezése, a 

feltételek megteremtése, a felkészítés és a tájékoztatás feladatainak a végrehajtása, valamint a 

létfontosságú közművek sürgős megjavítása, helyreállítása. A polgári védelem feladat-

alrendszerében megjelentek olyan feladatok is, amelyeket a Polgári védelmi törvény nem 

tartalmaz, de más jogszabályok alapján polgári védelmi feladatként végezni kell. Ilyen feladat 

például a monitoring, közreműködés a veszélyes anyagok gyártása, szállítása, tárolása 

kapcsán kialakult veszélyhelyzetek megelőzésében, kezelésében, a károk felmérése stb. Ezen 

feladatok tartalmával, végrehajtásuk rendjével, módszereivel részletesen a Polgári védelmi 

alapismeretek 2. jegyzetben foglalkozunk.  

 

Ha a polgári védelmi feladatokat a végrehajtás oldaláról vizsgáljuk (29. sz. ábra), akkor 

megállapítható, hogy a védekezésben résztvevő szervek, szervezetek és állampolgárok az 

ilyen jellegű feladataikat három módon hajthatják végre:  

 

 munkakör ellátásával, 

 polgári védelmi kötelezettség alapján, 

 önkéntesen.  

 

a, Feladatvégzés munkakör ellátásával 

 

A polgári védelmi feladatok ellátására a jogszabályok különböző szerveket, 

szervezeteket köteleznek, és rögzítik azokat a munkaköröket, beosztásokat, amelyek betöltése 

és ellátása együtt jár az ahhoz kapcsolódó polgári védelmi feladatok ellátásával. Ez alapján 

polgári védelmi kötelezettségét munkakörének ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával 

teljesítik az 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 21. §-ban megjelölt személyek. 

 

Szintén munkakörük ellátásával teljesítik a polgári védelmi kötelezettségüket a 

katasztrófavédelem rendszeréhez tartozó alapvető szervezeti elemek (mint például a hivatásos 

tűzoltó és a polgári védelmi szervezetek szakemberei), valamint mindazon védelmi és 

mentőszervezetek állománya, akik közreműködnek a polgári védelmi feladatok ellátásában 

(például Mentők, Rendőrség, Magyar Honvédség stb.) 
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A polgári védelmi feladatok végzésének módja

Munkakör 

ellátásával

Polgári 

védelmi 

kötelezettség 

alapján

Önkéntesen

Bizonyos 

beosztásokban

Polgári védelmi 

szervezetekben

Egyénileg vagy 

szervezet tagjaként

 

 

29. sz. ábra: A polgári védelmi feladatok végzésének módjai 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

b, Feladatvégzés polgári védelmi kötelezettség alapján 

 

 Ilyen módon végzik a feladataikat azoknak a szerveknek, szervezeteknek a tagjai és az 

állampolgárok, akiket a gazdálkodó szerv vezetője, a polgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke, vagy az OKF főigazgatója - a honvédelmi törvény és a polgári védelmi törvény adta 

felhatalmazással - polgári védelmi szervezetbe osztott be, vagy polgári védelmi feladatok 

teljesítésére kötelezett.  

 

c, Feladatvégzés önkéntesen 

 

 Önkéntesen végez polgári védelmi feladatokat az, aki a fenti kategóriákba nem 

tartozik, de kinyilatkoztatta szándékát a feladatok megoldásában való részvételre, és megfelel 

a végrehajtáshoz szükséges követelményeknek. Az állampolgár teheti ezt egyénként, vagy 
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egy civil- és humanitárius társadalmi szervezet tagjaként. Az önkéntesen segítséget nyújtó 

személyeknek, a társadalmi szervezetek tagjainak a védekezésbe történő beosztását a 

polgármester határozattal rendeli el. A társadalmi szervezetek és egyesületek a mentés 

irányításáért felelős személy hozzájárulásával, az adott mentési feladat teljesítéséért felelős 

szerv vezetőjének irányításával vehetnek részt a mentési munkálatokban. 

 

3.3.2 A polgári védelem szervezet-, és intézmény-alrendszere 

 

Több európai országban a polgári védelem szervezeteit alapvetően a háborús és a 

békeidőszaki feladatokra szétválasztva, ennek megfelelően alakították ki. Hazánkban a 

polgári védelem, mint feladat a honvédelmi rendszer minden területén megjelenik, a rendszer 

minden elemének van polgári védelmi feladata. Ebből adódóan a polgári védelem szervezését 

és irányítását a jogszabályok állami feladatként jelölik meg. Végrehajtását az államigazgatási, 

az önkormányzati szervek, a hivatásos polgári védelmi szervek és az állampolgárok 

feladatkörébe utalják. E feladatok megvalósításába a jogszabály bevonja a polgári védelmi 

kötelesség alapján
91

 az állampolgárokat, a polgári (gazdálkodó) szerveket
92

 és a különböző 

fegyveres és rendvédelmi, valamint a mentő szerveket, szervezeteket is. 

A polgári védelem szervezeti- és intézményi rendszere a honvédelmi rendszer 

szervezeti elemeiből tevődik össze, nem szűkíthető le csak a hivatásos polgári védelmi 

szervekre. Ebből adódóan a polgári védelem szervezeti elemei öt alapvető pillérbe 

sorolhatóak: 

 

a) a hivatásos polgári védelmi szervek, és az egyéb mentő szervek, szervezetek 

(rendvédelmi szervek, MH, tűzoltók stb.), 

b) az állami és önkormányzati szervek, szervezetek, intézmények, 

c) gazdálkodó szervek és szervezetek, egyéni vállalkozók (polgári szervek), 

d) a civil- és humanitárius szervezetek, önkéntes állampolgárok,  

e) a polgári védelmi szervezetek. Lásd 30. sz. ábra. 

                                                           
91

A polgári védelmi kötelezettséget elsőként a 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar 

Honvédségről rögzíti, mely szerint a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar 

állampolgárokat személyes honvédelmi kötelezettségként megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején 

hadkötelezettség, rendkívüli állapot idején honvédelmi munkakötelezettség, valamint polgári védelmi 

kötelezettség teljesítése terheli. A polgári védelmi kötelezettséget az 1996. évi XXXVII. Törvény a polgári 

védelemről részletezi. 20-34. § 
92

 A“Polgári szerv” fogalma alatt a törvény az államigazgatási és az önkormányzati szervek, a Magyar 

Honvédség és a rendvédelmi szervek kivételével valamennyi jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetet és egyéni vállalkozót érti. (Pv. tv.: Értelmező rendelkezések) 
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A polgári védelem pillérei
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30. sz. ábra: A polgári védelem szervezet- és intézményrendszerének csoportosítása 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 

 

a) a hivatásos polgári védelmi szervek, és az egyéb mentő szervek, szervezetek  

 

A hivatásos polgári védelmi szervek 2000. január 1. óta a katasztrófavédelem 

szervezeti rendjében működnek. A polgári védelem hivatásos ága, ahogyan azt a 25. ábrán 

már bemutattuk, a katasztrófavédelmi rendszerhez tartozó szervezeti elemek egyikének, a 

hivatásos katasztrófavédelemnek a része. A hivatásos polgári védelmi szervek három szinten 

folytatják a tevékenységüket:  

 

 országos szinten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon,
93

 

 területi szinten a 19 megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon, a Fővárosi Polgári 

Védelmi Igazgatóságon,  

 helyi szinten a polgári védelmi kirendeltségeken és irodákban.  

 

                                                           
93

 OKF honlapja: www.katasztroavedelem.hu 
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A hivatásos polgári védelmi szervek a polgári védelmi feladatok végrehajtása elveinek, 

kereteinek, módszereinek, jogszabályi hátterének kialakításában, a megelőzési, 

veszélyhelyzet-kezelési és a kárfelszámolási, helyreállítási a feladatok végrehajtásában 

vesznek részt. Szakembereik polgári védelmi tisztek, közalkalmazottak, köztisztviselők. 

Feladataikat a 2.5 fejezetben ismertettük. 

 

Az egyéb mentő szervek, szervezetek alaprendeltetése nem a polgári védelmi feladatok 

végrehajtása, de az abban való közreműködésüket jogszabályok írják elő. Ez teszi lehetővé, 

hogy ezeket a védelmi és mentő szervezetek saját rendszerükkel, technikai felszereltségükkel, 

erőforrásaikkal szükség esetén bevonhatók a lakosság és az anyagi javak védelmébe. 

 

b) Állami és önkormányzati szervek, szervezetek, intézmények 

 

A polgári védelem intézményi és szervezeti-alrendszerének második pillérét az állami és 

önkormányzati szervek, szervezetek, intézmények alkotják. Ide soroljuk mindazon állami 

intézményt, közigazgatási szervet, hivatalt, az önkormányzat gazdálkodó egységeit, 

intézményeit, amelyek polgári védelmi feladatait jogszabályok rögzítik, és közvetlenül részt 

vesznek a polgári védelmi feladatok tervezésében, szervezésében, koordinálásában, valamint 

azokat, amelyek szükség esetén bevonhatóak a lakosság és az anyagi javak védelmét célzó 

feladatok végrehajtásába. Ezen szervezeti elemek között vannak olyanok, amelyek országos 

szintű feladatokat hajtanak végre (minisztériumok, országos hatáskörű szervek stb.), mások 

megyei és helyi szinten végzik feladataikat. A helyi szintű polgári védelmi feladatok a 

települési önkormányzatok területén jelentkeznek. A helyi polgári védelmi feladatok 

végrehajtásának vezetője, felelőse a polgármester. A polgármester illetékességi területén 

irányítja a polgári védelmi feladatok végrehajtását. 

 

c) Gazdálkodó szervek és szervezetek (polgári szervek)  

 

A különböző gazdálkodó szerveket, szervezeteket, vállalkozásokat jogszabályok kötelezik a 

polgári védelmi feladatok végrehajtásában való részvételre. Ezek a kötelezettségek a 

gazdálkodó szervezek tevékenysége jellegétől, méretétől függően eltérőek. Léteznek olyan 

gazdálkodó szervezetek, amelyek a polgári védelmi feladatok végrehajtása szempontjából 

csak anyagi vagy más egyéb szolgáltatásra kötelezettek (gép, eszköz, anyagok, épületek 

rendelkezésre bocsátása stb.). Mások – méreteik és tevékenységük jellege alapján – a 
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fentieken túl saját, illetve a település lakosainak védelme érdekében kötelesek munkahelyi 

polgári védelmi szervezeteket létrehozni (pl.: tűz-és robbanás veszélyes üzemek és raktárak 

stb.). A gazdálkodó szervezetek között olyanok is találhatók, amelyek háborúban 

továbbtermelésre kötelezettek (életfenntartáshoz szükséges anyagi javakat, a védelemhez 

szükséges anyagokat és eszközöket gyártók). Részükre a jogszabályok előírják, hogy olyan 

védőlétesítményeket és polgári védelmi szervezeteket hozzanak létre, amelyek biztosítják a 

termelés folyamatosságát, saját védelmüket, és azt, hogy részt tudjanak venni a helyi és 

területi polgári védelmi feladatok ellátásában. 

 

d) Civil és humanitárius (társadalmi) szervezetek, önkéntes állampolgárok 

 

 A polgári védelmi feladatok végrehajtásában a civil-, és humanitárius szervezetek is 

részt vesznek, amelyeket a jogszabályok összefoglalóan társadalmi szervezeteknek 

neveznek.
94

  

 Céljaikat tekintve ezek a közösségek lehetnek a védelmi szakterülethez közvetlenül 

kötődő, szakmai civil szervezetek, valamint a védelmi feladatokban közreműködő más 

humanitárius társadalmi szervezetek.  

 A védelmi szakterülethez közvetlenül kötődő, szakmai civil szervezetek, azok, akiknek 

az alap-tevékenységei között a lakosság és az anyagi javak védelmében való közreműködés fő 

feladatként szerepel, és ezeket szoros együttműködésben hajtják végre a hivatásos polgári 

védelmi-, és katasztrófavédelmi szervekkel, szervezetekkel. A jogszabályok lehetőséget adnak 

arra is, hogy ezek a védelmi jellegű civil szervezetek a hivatásos szervezetektől azok kérésére 

állami feladatokat vegyenek át (pl.: lakosságfelkészítés, tűzvédelem stb.). Ilyen szervezet 

például a polgári védelmi feladatokhoz szorosan kötődő Magyar Polgári Védelmi Szövetség.
95
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A társadalmi szervezet: olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az 

alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi 

tagjai tevékenységét. Társadalmi szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely 

összhangban áll az Alkotmánnyal, és amelyet törvény nem tilt. Működésüket a 1989. évi az egyesülési jogról 

szóló II. törvény szabályozza, amely kimondja, hogy „…az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető 

szabadságjog, a magánszemélyek, a jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetei … társadalmi szervezetet hozhatnak létre és működtethetnek”. 1.§ 
95

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség kiemelten közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mely az 1937-

ben alakult Légoltalmi Liga jogutódjaként 1991-ben szerveződött újjá. Feladatának tekinti a természeti és 

civilizációs katasztrófák esetén, valamint a háború áldozatainak védelméről szóló nemzetközi egyezmények 

hatálya alá eső, a bajbajutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló intézkedések végrehajtásában, de 

különösen a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében, az ifjúság nevelésében, az önkéntes szervezetek 

létrehozásában, kiképzésében, a lelki gondozásban, a segélyek elosztásában, és az önkéntes beavatkozások 

támogatásában való humanitárius részvételt.  
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Ilyen továbbá a tűzoltási feladatok ellátásában közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetség,
96

 és 

az önkéntes tűzoltó egyesületek. Ide soroljuk azokat a speciális civil mentő-szervezeteket 

(kutyás, barlangi, légi, búvár stb.), amelyeket közvetlenül bevonhatók a mentési feladatok 

végrehajtásába.  

 

A védelmi feladatokban közreműködő más humanitárius társadalmi szervezetek, 

amelyek alaptevékenysége nem kapcsolódik szorosan, közvetlenül a hivatásos polgári 

védelmi-, és katasztrófavédelmi szervek, szervezetek tevékenységéhez, de részt vesznek a 

lakosság ellátásában, elhelyezésében, lelki gondozásában stb.
97

 Néhány ilyen szervezet - a 

teljesség igénye nélkül - a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a 

Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Katolikus Karitász, a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet stb. 

 

A polgári védelmi feladatok ellátásában önkéntes alapon közvetlenül részt vehetnek az 

állampolgárok is. Közreműködésük megvalósulhat adományokkal vagy személyes 

munkájukkal. Ennek feltételei jogszabályban rögzítettek, egészségi állapothoz, 

felkészültséghez kötöttek. Az önkéntesség Magyarországon még sajnos nem éri el a kívánt 

mértéket.  

 

e) Állampolgári kötelességen alapuló polgári védelmi szervezetek 

 

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar 

állampolgárokat személyes honvédelmi kötelezettség terheli. Ezek a következőek: 

  

a) megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején hadkötelezettség, 

b) rendkívüli állapot idején honvédelmi munkakötelezettség, valamint 

c) polgári védelmi kötelezettség teljesítése terheli.
98
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 A Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-ben alakult meg Gróf Széchenyi Ödön kezdeményezésére. Az alapítását 

követően mintegy nyolc évtizeden keresztül eredményesen működő szövetséget XX. századi történelmünk 

viharai ugyan elsodorták, ám jogutódként 1990-ben újra megalakult a napjainkban működő Magyar Tűzoltó 

Szövetség (MTSZ), mely fontos eleme a hazai tűzvédelemnek. 
97

 A humanitárius-, és civil szervezetek munkájára a pártatlanság, függetlenség és semlegesség, a nemzetközi 

humanitárius és fejlesztési elvekhez való ragaszkodás a jellemző. Szükséghelyzetekben nemre, nemzetiségre, 

vallásra és világnézetre való tekintet nélkül kívánnak segítséget nyújtani. Önkéntes csoportokkal, aktív és/vagy 

mozgósítható segítőkkel, nemegyszer szociális és egészségügyi intézményekkel, szolgálatokkal, szociális 

szolgáltatói rendszerekkel rendelkeznek, különböző speciális projekteket szerveznek a lakosság megsegítésére. 
98

2004. évi CV. Törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 5. § 2. 
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A honvédelmi kötelezettségen belül jelenik meg a polgári védelmi kötelezettség, melynek 

célja fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetén a lakosság 

életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok 

felkészítése azok hatásának leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére.
99

  

A polgári védelmi kötelezettség részletes szabályait a Polgári védelmi és a 

Katasztrófavédelmi törvények rögzítik.
100

 Ezek a jogszabályok teszik lehetővé, hogy az 

állampolgárok beoszthatóak a veszélyeztetettség alapján szükségesnek ítélt és kialakított 

különböző típusú polgári védelmi szervezetekbe. Az így kialakított munkahelyi, települési és 

területi szervezetek képezik a polgári védelem szervezeti elemeinek ötödik pillérét.  

A települési polgári védelmi szervezetbe a polgármester, a munkahelyi szervezetbe a 

gazdálkodó egység vezetője, a területi szervezetbe az OKF főigazgatója osztja be az 

állampolgárt. A polgári védelmi szervezetek parancsnokságból és a végrehajtást végző 

szakalegységekből és rajokból állnak. Megalakításuk módját, feladataikat, működésük rendjét 

jogszabály rögzíti, erről a Polgári Védelmi alapismeretek 2. könyvben olvashatunk. 

 

A polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek adatszolgáltatásra, felkészítésen, 

gyakorlaton való megjelenésre, és szükség esetén a polgári védelmi feladatok ellátását célzó 

polgári védelmi szolgálatra kötelezettek.  

A polgári védelmi szervezetek kialakításának, működtetésének, és a szervezetekbe való 

beosztás szabályait jogszabályok rögzítik.
101

  

 

3.3.3 A polgári védelmi erőforrás-alrendszere  

 

 A polgári védelem rendszerének harmadik és egyben utolsó alrendszere az erőforrás-

alrendszer. Ez az alrendszer szoros kapcsolatban van a polgári védelem rendszerének másik 

két alrendszerével, hiszen hiába rendelkezünk szervezetekkel, amelyek a feladatokat 

végrehajtják, ha nincsenek meg a végrehajtáshoz szükséges feltételek, azaz nem állnak 

rendelkezésre a nélkülözhetetlen erőforrások. A 2.3.3 fejezetben bemutattuk a katasztrófák 
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 2004. évi CV. Törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 32.§(2) 
100

1996. évi XXXVII. Tv. A polgári védelemről IV. fejezete, valamint a 1999. évi LXXIV. Törvény a 

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

elleni védekezésről 1.§ (2) 
101 1996. évi XXXVII. Tv. A polgári védelemről 20.-37. §., valamint az 55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári 

védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai 

ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól  
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elhárításhoz szükséges erőforrások alrendszerét, és meg kell állapítanunk, hogy ahhoz 

hasonlóan, a polgári védelem erőforrás-alrendszere is több elemből áll. A különbség a kettő 

között annyi, hogy a katasztrófák elhárításhoz szükséges erőforrások kialakítása elsősorban a 

katasztrófák elleni védekezés és elhárítás feladatait szolgálja, és alapvetően a békeidőszakban 

kerül kialakításra és felhasználásra is. A polgári védelmi feladatok ellátásához szükséges 

erőforrások a lakosság és anyagi javak békeidőszaki katasztrófák elleni védelmén túl a 

háborús időszak polgári védelmi feladatainak ellátásához szükséges anyagi, technikai-, és más 

feltételeket is tartalmazzák. Természetesen ez utóbbi feladatok ellátásához szükséges 

erőforrásokat már békeidőszakban tervezni kell annak ellenére, hogy a konkrét 

megteremtésükre és felhasználásukra a háborúra történő felkészülés és a fegyveres 

cselekmények alatti védekezés idején kerül sor.  

 Fontos kiemelni továbbá azt is, hogy a polgári védelem háborús feladatainak 

ellátásához szükséges erőforrások a honvédelmi rendszeren belül a védelemgazdaság 

elemeihez kötődnek, tervezésük és biztosításuk alapvetően ennek keretében valósul meg. A 

polgári védelem erőforrás-alrendszerének elemeit természetesen nem lehet ilyen formában és 

értelemben csoportosítani (megosztani), mert vannak olyan erőforrások (gépek, eszközök, 

anyagok, berendezések stb.), amelyek beszerzése és alkalmazása a békeidőszakban ugyanúgy 

szükséges, mint egy háborús időszakban. A lakosság mentésében résztvevő különböző 

gazdálkodó szervezetek eszközeit a békeidőszaki katasztrófák okozta helyzetekben is 

ugyanúgy igénybe vesszük, mint a fegyveres küzdelem következtében kialakult helyzetben. 

 

Az erőforrások csoportosítása 

 

 Ha a polgári védelem erőforrás-alrendszerének összetevőit vizsgáljuk, megállapítható, 

hogy azok hasonlóan csoportosíthatóak, mint a katasztrófavédelmi rendszer erőforrás-

alrendszerének elemei. Ennek megfelelően: 

 Az egyik csoportba az erőforrások azon részét soroljuk, amelyeket a feladatok 

végrehajtásában résztvevő szervezetek saját erőforrásainak összessége adja.  

 A második nagy csoportot a központi állami, önkormányzati és más készletek, 

tartalékok alkotják.  

 További csoportokat képeznek az állampolgárok részéről és a külföldről érkező 

támogatások. Lásd 31. sz. ábra.  
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A polgári védelem erőforrás-alrendszere

Központi, állami, 

önkormányzati és 

más készletek, 

tartalékok

Az állampolgároktól 

érkező segítség, 

támogatás

Külföldről 

érkező segítség, támogatás

A polgári védelem pillérei

A feladatok végrehajtásában 

résztvevő szervezetek saját 

erőforrásai

 

 

31. sz. ábra: A polgári védelem erőforrás-alrendszere 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE Budapest: 2009 

 

 Az ábrából kitűnik, hogy milyen alapvető csoportok összessége adja a szükséges 

erőforrásokat, és azok milyen kapcsolatban állhatnak egymással. A csoportok között központi 

helyet foglalnak el a polgári védelmi feladatok ellátását végző szervezetek erőforrásai. Ezeket 

a mentés során közvetlenül egészíthetik ki az állami- és központi források, továbbá a 

külföldről és az állampolgárok részéről érkező közvetlen támogatások. Léteznek azonban 

olyan, az állampolgároktól vagy külföldről érkező adományok, segélyek, eszközök, anyagok 

is, amelyek a védekezésbe közvetve, az állami és az önkormányzati erőforrások rendszerén 

keresztül kerülnek, onnan igényelhetőek és használhatóak fel.  

 

Költségvetési források 

 

 Az erőforrások vizsgálata során külön ki kell emelni a költségvetési források 

(pénzügyi erőforrások) megvalósulásának alapvető formáit, jellemzőit. A polgári védelmi 

feladatok költségviselésének rendje illeszkedik a feladatrendszeréhez, valamint az 

intézményi- és szervezeti rendszeréhez. Az Országgyűlés a Költségvetési Törvényben 
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biztosítja a polgári védelmi feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi forrásokat az 

alábbiak szerint: 

A költségvetésről szóló törvény a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium fejezetében biztosítja: 

a) a hivatásos polgári védelem központi, területi, illetőleg helyi szervei fenntartásával, 

működésével és fejlesztésével összefüggő kiadásokat, 

b) a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek 

működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzésének forrásait, 

c) a polgári védelmi szervezeteknek a Kormány, illetőleg a katasztrófák elleni 

védekezésért felelős miniszter irányítási jogkörében elrendelt felkészítésével, 

alkalmazásával összefüggő kiadásokat, ezen belül: 

 a munkáltatónál a munkavállaló és a munkaviszonyban nem álló személy 

polgári védelmi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben felmerülő és 

igazolt költségeit, valamint a térítési díját; 

 a lakosság riasztását szolgáló berendezések telepítésének, fejlesztésének, 

karbantartásának és működésének fedezetét.  

 

A költségvetésről szóló törvény más minisztériumok fejezetében biztosítja: 

 a forrást az adott tárca polgári védelmi feladatainak, és a szakterületén kialakult 

katasztrófa kezelését célzó feladatok végrehajtására.  

A megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester polgári védelmi feladatának 

ellátásához szükséges anyagi feltételeket az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív 

forrásszabályozási rendszerében biztosítja, amennyiben jogszabály kivételt nem tesz. 

A munkahelyi polgári védelmi szervezetek létrehozásával, működésével és fenntartásával 

összefüggő kiadások fedezete a polgári szervet terheli. A polgári szerv a hatósági határozattal 

elrendelt polgári védelmi feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadásait 

költségként számolhatja el.
102

 

 

                                                           
102

 1996. évi XXXVII. Törvény a polgári védelemről 38-40.§ 
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A polgári védelem háborús időszaki feladatainak végzéséhez szükséges erőforrásainak 

tervezését külön jogszabályok rögzítik, és ezen rendelkezések alapján kell megtervezni 

mindazon pénzügyi, anyagi, technikai erőforrásokat, amelyek az adott időszakban 

szükségesek.
103

 

 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Ismertesse a polgári védelem alapvető jellemzőit! 

2. Hány alapvető alrendszere van a polgári védelem rendszerének? 

3. Mely jogszabályok nevesítik a polgári védelmi feladatokat? 

4. Ismertesse a polgári védelem két alapvető feladatcsoportját! 

5. A feladatok jellege szerint milyen két alapvető feladatcsoportot ismer? 

6. Mutassa be a békeidőszaki és a háborús feladatokat. 

7. A végrehajtás időszaka szerint milyen három alapvető feladatcsoportot ismer? 

8. Mutassa be a megelőző időszak polgári védelmi feladatait! 

9. Mutassa be a védekezési időszak polgári védelmi feladatait! 

10. Mutassa be a helyreállítási időszak polgári védelmi feladatait! 

11. Ismertesse a polgári védelmi feladatok végzésének három módját. 

12. Mutassa be a polgári védelem öt pillérét! 

13. Mutassa be a polgári védelem erőforrás-alrendszerét! 

14. Hogyan és mi módon biztosítja a Költségvetési Törvény a polgári védelem költségeit? 
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3.4 A polgári védelem irányítási rendszere, az irányításban résztvevők legfontosabb 

feladatai, hatás- és jogköre  

 

 “A polgári védelem megszervezése és irányítása államigazgatási feladat, amelyet az 

államigazgatási, az önkormányzati szervek és a hivatásos polgári védelmi szervek a polgári 

védelmi törvényben foglalt feladatkörükben látnak el.”
104

 Az irányítási-intézkedési rendszer a 

feladatrendszer polarizáltsága miatt nem köthető egyetlen tárcához vagy szervhez, több szálon 

fut, és a közigazgatás (védelmi igazgatás) komplex rendszerén valósul meg speciális 

formában. Ha a polgári védelem irányítását vizsgáljuk, elengedhetetlen, hogy megnézzük 

annak működési környezetét és helyét, szerepét a honvédelem rendszerében.  

 A korábbi fejezetekben leírtaknak megfelelően megállapítható, hogy a polgári 

védelem hivatásos ága napjainkban a katasztrófavédelem rendszerén belül működik, 

irányítását közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi. A polgári 

védelem nem hivatásos ága más minisztériumokhoz, országos hatáskörű szervekhez, polgári 

szervekhez (gazdálkodó szervek) stb. kötődik, de a szakmai feladatok egységes 

megvalósulása, az elvek, követelmények kidolgozása a mindenkori katasztrófák kezeléséért 

felelős miniszter hatáskörébe tartozik.  

 A fentiek miatt a polgári védelem irányítása hasonló a katasztrófavédelem irányítási 

rendszeréhez, és úgy épül fel, hogy az illeszkedik a polgári védelmi feladatrendszerhez, 

valamint a feladatok végrehajtására létrehozott szervezeti rendszerhez. Az irányítás és a 

felelősségi körök megvalósulásának szintjei és a végrehajtás szervezeti elemei az alábbiak: 

 

Országos szinten:  

 országgyűlés, 

 kormány (KKB), 

 minisztériumok, országos hatáskörű szervek (pl.: OKF) vezetői.  

 

Megyei szinten:   

 Megyei Közgyűlés elnökök, főpolgármester, 

 Megyei (fővárosi) Védelmi Bizottságok, 

 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság. 
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 1996. évi XXXVII. törvény 3. § (1) pont 
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Helyi szinten:  

 

 Helyi Védelmi Bizottságok, 

 Polgármesterek (Önkormányzatok). 

 

 A különböző szinteken megvalósuló irányítási rendszert a 32. sz. ábra foglalja össze. 

Az ábra jól szemlélteti az irányító szintek szervezeteit, úgy minősített, mint normál 

időszakban. Látható az irányítás komplexitása is, amelyben a kormányzati szervek mellett 

részt vesznek a polgári védelem hivatásos szervei, szervezetei, valamint a védelmi igazgatás 

különböző szintű más elemei is. 

 

26
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32. sz. ábra: A polgári védelem irányítási rendszere 

          Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009.  

 

Az alábbiakban megvizsgáljuk a polgári védelem irányításában résztvevő szervek, 

szervezetek, személyek legfontosabb irányítói feladatait, hatás- és jogköreit. 
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a, Országgyűlés 

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 5. § szerint az Országgyűlés állapítja 

meg a Magyar Köztársaság honvédelmét meghatározó alapelvek körében a polgári védelem 

alapelveit, valamint az azokban előírt feladatok végrehajtásának fő irányait és feltételeit. 

b, Kormány 

 

A Kormány a polgári védelem irányítása körében: 

 elrendeli a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján a polgári védelmi 

szervezetek egyidejű alkalmazását, az Országgyűlés és a köztársasági elnök 

tájékoztatása mellett; 

 gondoskodik a központi költségvetési tervezés keretében a polgári védelem 

működésének és fejlesztésének pénzügyi feltételeiről; 

 összehangolja a polgári védelemmel összefüggő oktatási, képzési, tudományos, 

kutatási és műszaki-fejlesztési tevékenységet; 

 a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter javaslatára meghatározza a polgári 

védelmi szervezetek összlétszámát. 

 

A kormány határozza meg továbbá a rendkívüli állapot, szükségállapot idején, valamint az 

Alkotmányban foglalt, továbbá a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben 

meghatározott veszélyhelyzetben a személyek és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, 

valamint a kulturális és más jelentős értékek védelmére irányuló mentési tevékenységet. 
105

  

 

c, A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter 

 

 A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a központi költségvetési tervezés 

keretében gondoskodik a polgári védelem működésének és fejlesztésének pénzügyi 

feltételeiről, összehangolja a polgári védelemmel összefüggő oktatási, képzési, tudományos, 

kutatási és műszaki-fejlesztési tevékenységet. Az érintett miniszterekkel együttműködve 

irányítja a mentési feladatok ellátását.  

 

                                                           
105 196/1996. (XII.22.) Kormányrendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági 

jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól 2. § 
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E feladatkörében: 

 

 összehangolja a megyei közgyűlések elnökei mentésirányító tevékenységét, részükre 

mentési feladatot határozhat meg; 

 elrendeli a területi polgári védelmi szervezeteknek a szervezésük alapjául szolgáló 

közigazgatási egység határain kívüli alkalmazását; 

 kezdeményezi - a polgári védelmi szervezetek mentési lehetőségeit meghaladó 

esetekben - a honvédelmi miniszternél a honvédség és a rendőrség közreműködő 

szervezeteinek alkalmazását; 

 az irányítása alatt álló rendvédelmi szervek részére - alaprendeltetési feladataik 

ellátását nem veszélyeztetve - az országos parancsnok útján mentési feladatot 

határozhat meg;  

 javaslatot tesz a mentéshez szükséges központi eszközök és a védelmi célú tartalékok 

igénybevételére. 

 

d, A tárcák miniszterei 

  

 A polgári védelmi feladatok irányításában, végrehajtásában minden tárcának 

felelőssége és feladata van. A rendszerváltást követően az akkori közigazgatási rendnek és az 

adott tárca szakmai kompetenciájának megfelelően alakultak a miniszterek polgári védelmi 

feladatai, hatás- és jogkörei. Ezek közül a legfontosabbakat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 Ezek a felelősségi körök időközben bővültek, változtak, átalakultak. A miniszterek 

felhatalmazást kaptak arra, hogy - a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel 

egyetértésben - rendeletben gondoskodjanak a feladat- és hatáskörüket érintő polgári védelmi 

feladatok végrehajtásáról. Jelentős szerepük van tehát a polgári védelmi feladatok 

irányításában az alábbiak szerint: 

 

A miniszter 

 gondoskodik a veszélyhelyzetet okozó emberi tevékenységek és a természeti erők 

körében a kockázat csökkentéséhez, a károk bekövetkezésének megelőzéséhez 

szükséges polgári védelmi tervezési, kivitelezési, működtetési, ellenőrzési és 

biztonsági szabályok megállapításáról; 
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 gondoskodik az ágazat figyelő- és ellenőrzőrendszerének az egységes irányítási 

rendszerbe illeszkedő kiépítéséről és működtetéséről és az ágazati adatszolgáltatási 

kapcsolat kialakításáról; 

 irányítja a külön jogszabályban meghatározott megelőző védelmi feladatok ágazati 

végrehajtását; 

 feladatkörében gondoskodik adatközlési, bejelentési, hatósági engedélyezési 

kötelezettségek meghatározásáról; 

 irányítja a honvédelmi felkészítés és országmozgósítás ágazati feladatainak 

végrehajtására létrehozott szervezeti egység útján a minisztérium és annak közvetlen 

felügyelete alatt álló szervek polgári védelmi tevékenységét; 

 gondoskodik a közvetlen felügyelete alá tartozó szervek polgári védelmi feladatok 

ellátásában közreműködő szervezeteinek védekezésre való felkészítéséről és működési 

feltételeinek biztosításáról, kidolgozza a feladatok végrehajtását szolgáló terveket; 

 gondoskodik a minisztérium és a közvetlen felügyelete alatt álló szervek 

alkalmazottainak polgári védelmi felkészítéséről és a védelemmel összefüggő 

feladatok ellátásáról.
106

 

 

e, A védelmi bizottságok 

 

 A védelmi bizottság illetékességi területén irányítja és összehangolja a védelmi 

igazgatási szervek és a hivatásos mentőerők polgári védelmi feladatainak ellátását, és az arra 

való felkészülést.
107

 A védelmi bizottság megyei és helyi szinten tevékenykedik, vezetője a 

megyei, fővárosi közgyűlés elnöke, helyi szinten a honvédelmi körzetközpont polgármestere. 

A helyi védelmi bizottság elnöki feladatait ellátó polgármester ezen túlmenően köteles ellátni 

a jogszabályban a polgármesterek részére meghatározott polgári védelmi feladatokat is. 

 

f, A megyei közgyűlés elnöke 

  

 A megyei közgyűlés elnöke, Budapest fővárosban a főpolgármester illetékességi 

területén irányítja és szervezi a polgári védelmi feladatok végrehajtását. E jogkörében: 
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 elrendeli a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter intézkedése alapján - 

vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával - a polgári védelmi 

szervezetek alkalmazását; 

 szervezi a közigazgatási szervek, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, a 

társadalmi szervezetek, valamint a polgári védelmi szervezetek együttműködését; 

 felelős a riasztás, tájékoztatás előkészítéséért és végrehajtásáért; 

 összehangolja a lakosság és az anyagi javak kitelepítését, kimenekítését, befogadását, 

ellátását, továbbá a helyi védekezés megszervezését; 

 felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi polgári védelmi szervezetek 

megalakításáért; 

 felelős a vezetési rendszer fenntartásáért, működőképességének biztosításáért. 

 

g, A polgármester 

 

 A polgármester a fő felelőse a helyi szintű polgári védelmi feladatok ellátásának. 

Illetékességi területén irányítja, szervezi a polgári védelmi feladatok végrehajtását. E 

jogkörében: 

 

 a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt határozattal polgári védelmi 

szolgálatra kötelezi, illetőleg a területi, települési és munkahelyi polgári védelmi 

szervezetbe, kiképzésre és gyakorlatra osztja be; 

 a polgári szervek részére elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési 

és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás 

feltételeinek biztosítását; 

 biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, 

rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését; 

 polgári védelmi ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol; 

 felelős a település polgári védelmi terveinek kidolgozásáért; 

 gondoskodik a központi készletekből átadott anyagi-technikai eszközök állagának 

megóvásáról és megfelelő tárolásáról.  

 

A polgármester és az önkormányzatok megelőzést, védekezést, helyreállítást célzó polgári 

védelmi feladatainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
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h, A polgári szerv (gazdálkodó egység) vezetője
108

 

 

 A polgári szervek vezetőinek a polgári védelmi feladatok irányításában és ellátásában 

komoly szerepük van. Feladatuk, hogy: 

 polgári védelmi kötelezettségen alapuló munkahelyi polgári védelmi szervezetet 

hozzanak létre, kijelöljék a munkahelyi polgári védelmi szervezet tagjait, és 

beosztásuk esetén gondoskodjanak a felkészítésükről, valamint a szervezet 

működtetéséről; 

 szervezzék és irányítsák az alkalmazottak polgári védelmi felkészítését; 

 gondoskodjanak a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak (különösen 

élelmiszer-, víz-, gyógyszer-, takarmánykészletek, állatállomány) műszaki-technikai, 

valamint radiológiai, biológiai és vegyi megelőző védelméről; 

 közreműködjenek működési területükön kívül a károk csökkentésében, valamint a 

mentéshez szükséges halaszthatatlan munkák végzésében; 

 gondoskodjanak az alkalmazottak védelmét szolgáló védőlétesítmények 

létrehozásáról, fenntartásáról, az egyéni védelmet szolgáló védőeszközök 

biztosításáról; 

 elkészítsék és az illetékes hivatásos polgári védelmi kirendeltség előzetes 

egyetértésével jóváhagyják a polgári szerv polgári védelmi tervét. 

 

3.5 A polgári védelem jogszabályi háttere 

 

 A polgári védelmi rendszer működését jogalkotói és jogalkalmazói jogforrások 

szabályozzák. Az előbbiekbe az Alkotmány, a törvények, a kormányrendeletek, a miniszteri 

rendeletek és az önkormányzati rendeletek tartoznak. A jogalkalmazói jogforrásokat a polgári 

védelmi feladatokat ellátók parancsai, belső utasításai, határozatai, rendelkezései, 

iránymutatásai stb. alkotják.  

 Vannak jogszabályok, amelyek megalkotása a normál jogrendi folyamat szerint 

folyik, és vannak, amelyeket rendkívüli események kapcsán létrehozott speciális szervek és 

döntéshozó személyek (Honvédelmi Tanács, köztársasági elnök stb.) alkotnak, de ezek csak 

meghatározott ideig és módon vannak érvényben. A polgári védelem jogi szabályzói a 
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141 

törvényhozás és a rendeletalkotás folyamatában jönnek létre. Érvényesül a jogszabályok 

hierarchiája, így az alacsonyabb rendű jogszabály nem ütközhet a magasabb rendű 

rendelkezéseivel. 

  A törvényhozás kizárólag az országgyűlés joga. Vannak olyan szakterületek, amelyek 

kizárólag törvényekkel szabályozhatóak. Így például a gazdasági rendre, a társadalmi rendre, 

valamint az állampolgárok alapvető jogaira vonatkozó szabályok. A rendeletalkotás a 

kormányzati és államigazgatási szervek jogalkotói tevékenysége Ezek lehetnek: 

 a Kormány saját hatáskörben kiadott rendeletei,  

 a Kormány törvények végrehajtását szabályzó rendeletei,  

 a miniszterek ágazati rendeletei,  

 az önkormányzatok rendeletei. Lásd 33. sz. ábra. 
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33. sz. ábra: A polgári védelem jogszabályi háttere 

       Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009.  

 



 

 

142 

A polgári védelemre vonatkozó jogszabályok érvényesítése és konkretizálása a 

jogalkalmazási folyamatban valósul meg. A polgári védelem főbb jogi szabályzói a teljesség 

igénye nélkül a következőek: 

 

Alkotmány 

 

Az Alkotmány biztosítja az állampolgárok alapvető jogait, megszabja az állampolgári 

kötelezettségeket. A polgári védelem, mint állampolgári kötelezettség, a jogrendünkben 

elsőként az Alkotmányban jelenik meg. Az Alkotmány 70. §-a (3)  kimondja, hogy  

„A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok 

számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot idejére honvédelmi 

munkakötelezettséget írhat elő”.  

A polgári védelmi kötelezettség békeidőben és minősített időszakokban egyaránt 

terheli az állampolgárokat.
109

 Szintén az Alkotmány nevesíti a minősített időszakokat, 

meghatározza, hogy ilyen esetekben ki vagy mi a hatalom gyakorlója, rögzíti a bevezethető 

intézkedések körét, bevezetésük módját. 

 

Törvények 

 

A polgári védelem nemzetközi jogszabályát a hazai jogrendbe az 1989. évi 20. törvényerejű 

rendelet - a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én 

kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről emelte. A VI. fejezet 

61. cikkelye rögzíti a polgári védelem fogalmát, rendeltetését, feladatait, működésének 

szabályait, jelét, valamint azt, hogy milyen védelmet kell, hogy kapjanak a polgári védelmi 

feladatokat ellátók. Ennek alapján alkották meg a hazai polgári védelem alapjait megteremtő 

polgári védelmi törvényt. 

 

Az 1996. évi XXXVII. törvény a Polgári védelemről (Pv. törvény) 

  

A polgári védelmi feladatokat, a hazai polgári védelem irányítási rendjét, szervezetét, a 

polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat, a polgári védelmi adatszolgáltatás, 

adatkezelés és a költségviselés rendjét ez a törvény határozza meg. Alapvető célja, hogy 

elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint más veszélyhelyzetnek az életet 
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 Részletes szabályait a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény állapítja meg. 
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és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető hatásai elleni védekezést, és a 

lakosság oltalmazása érdekében a védekezésre való felkészítést. A jogszabály kitér a polgári 

védelemmel kapcsolatos költségviselés rendjére is. 

 

2004. évi CV. Törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről (Honvédelmi törvény) 

 

A törvényt az Országgyűlés a Magyar Köztársaság függetlenségének, területi épségének, 

nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, 

valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében betöltött tagságából fakadó 

kötelezettségek teljesítése érdekében alkotta meg. A törvény rögzíti a honvédelem alapjait, a 

honvédelmi kötelezettségek rendszerét, melynek része a polgári védelmi kötelezettség is. 

Nevesíti honvédelemben közreműködő szerveket, így a rendvédelmi szerveket is, melyek 

közé a polgári védelem hivatásos szervei is tartoznak. Meghatározza a honvédelem 

irányítását, működését, kapcsolatait stb., valamint a Honvédelmi Tanács és a Magyar 

Honvédség rendszerét. Itt kerültek rögzítésre a Magyar Köztársaság területén bevezetésre 

kerülő rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos szabályok. 

 

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 

(Katasztrófavédelmi törvény) 

  

A törvény összhangban van az Alkotmánnyal, és az 1. § (2) pontja rögzíti, hogy: 

“Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a 

környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, 

továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.”  

 A törvény célja, hogy alapot teremtsen az Alkotmányból, a nemzetközi 

egyezményekből eredő feladatok teljesítéséhez, valamint az életet és a vagyonbiztonságot, a 

természetes és épített környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák 

megelőzéséhez, és a károsító hatásaik elleni védekezéshez, valamint az egységes irányítási 

rendszerének kialakításához és működtetéséhez, továbbá a veszélyhelyzetben, illetve a 

katasztrófa sújtotta területeken alkalmazható szabályok bevezetéséhez.  

 A katasztrófavédelmi törvényben meghatározták a katasztrófavédelem rendszerét, a 

katasztrófák elleni védekezés irányítását, és megnevezték a katasztrófavédelem végrehajtását 
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végző szerveket és azok feladatait. Ennek alapján a katasztrófavédelemben többek között 

részt vesznek a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek, 

és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, melybe beletartozik a polgári védelem hivatásos 

ága is.  

 A törvény IV. fejezete szabályozza a veszélyes anyagokat gyártók és az érintett 

települések polgármestereinek a lakosság felkészítésével és védelmével kapcsolatos feladatait 

is. 

 

Kormányrendeletek 

 

 A polgári védelmi feladatok ellátását törvényi felhatalmazás alapján több 

kormányrendelet is szabályozza. Ezek egy része a polgári védelem szervezeti rendszerével, 

működésével foglalkozik. Más részük a lakosság és az anyagi javak védelmét célzó konkrét 

feladatok végrehajtására vonatkoznak. Ilyenek például: 
110

  

Az 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a 

polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól rögzíti 

az egyik alapvető polgári védelmi feladat, a mentés fogalmát, szabályait, rendjét.  

 

E szerint a mentés:  

„rendkívüli állapot, szükségállapot idején, valamint az Alkotmányban foglalt, továbbá 

a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben meghatározott veszélyhelyzetben a 

személyek és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, valamint a kulturális és más jelentős 

értékek védelmére irányuló intézkedés és feladatrendszerben végzett polgári védelmi 

tevékenység.”  

A jogszabályban meghatározták a mentés irányítási rendjét, a hivatásos polgári 

védelmi szervek feladatait, a területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek 
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 114/1995. (IX.27.) Korm. rendelet - a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi 

követelményekről 

60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, 

valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól 

131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 

végrehajtásának szabályozásáról 

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi törvény végrehajtásáról  

2/2001. (I.17.) Korm. rendelet - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

313/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosításáról és hatályba léptetéséről, valamint a települések polgári 

védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 

módosításáról stb. 
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mentésben való részvételét, nevesítik a mentésben közreműködő szerveket, szervezeteket, a 

miniszterek polgári védelmi feladatait, valamint a polgári védelmi szakhatósági és hatósági 

jogköröket. [Módosítás: 47/1999. (III. 18.) Korm. Rendelet] 

 Mivel a polgári védelem egyik alapvető feladata a lakosság és az anyagi javak 

katasztrófák során való védelme, több kormányrendelet is van, amely eredendően a 

katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján készült, de értelemszerűen a polgári 

védelemre is vonatkozik.  

Az 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 

szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 

1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról rendelet például kimondja, hogy a Kormány 

katasztrófavédelemmel kapcsolatos döntései előkészítéséért, a döntések összehangolásáért a 

Kormányzati Koordinációs Bizottság felelős. Ezt követően rögzíti a Kormányzati 

Koordinációs Bizottság összetételét, szerveit, általános feladatait, hatáskörét. Meghatározza a 

megyei, fővárosi védelmi bizottságok, illetve azok elnökének felkészülésével, a lakosság 

védelmével, a védekezés irányításával, illetve következményének felszámolásával kapcsolatos 

polgári védelmi feladatait. Ezen belül a riasztási, működtetési stb. feladatokat.  

 A kormány a tárcák részére rendeletekben további feladatokat szab meg a 

katasztrófákkal kapcsolatban, mint például a 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a katasztrófa-

egészségügyi ellátásról stb. 

 Vannak olyan kormányrendeletek, amelyek csak közvetve érintik a polgári védelmet, 

de működését, teendőit jelentősen befolyásolják.
111

 

 

Miniszteri rendeletek 

 

 A polgári védelmi feladatok konkrét végrehajtásáról a polgári védelemért felelős 

belügyminiszter (jelenleg a katasztrófák irányításáért felelős miniszter) ad ki miniszteri 

rendeleteket. Ezek rögzítik az alapvető polgári védelmi feladatok végrehajtásának, mint 

például a riasztás, az óvóhelyi védelem, a lakosság felkészítése, a polgári védelmi szervezetek 

kialakítása, a lakosság kimenekítése, kitelepítése stb. kereteit, elveit, szabályait.  
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 248/1997. (XII.20.) Korm. rendelet - az Országos Nukleáris Baleset-elhárítási Rendszerről 

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 

100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki 

felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról 

186/2007. (VII. 18.) Korm. Rendelet a váratlan légitámadás esetén a légi riasztás rendszeréről stb. 
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A 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek 

katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek 

irányítási és működési rendjéről például meghatározza a katasztrófavédelem egységes 

szakmai irányításáért felelős személyeket, szerveket. Rögzíti a jogköröket, feladatokat, 

szabályozza a katasztrófák során a jelentések és adatszolgáltatások rendjét, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek vezetőinek feladat- és hatáskörét, ebben a polgári védelemre 

vonatkozóakat is, valamint a Határőrség, a Rendőrség, a hivatásos önkormányzati 

tűzoltóságok katasztrófavédelmi feladatait.  

  

Más tárcák miniszterei a saját szakterületükre vonatkozólag miniszteri rendeletekben 

szabályozzák a különböző tárcák a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatait. Így 

alkották meg az ágazatukkal kapcsolatos polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatairól 

szóló rendeleteket. A katasztrófák kezeléséért felelős miniszter polgári védelemi feladatokkal 

kapcsolatos rendeleteit és más miniszterek ágazatukkal kapcsolatos polgári védelmi, 

katasztrófavédelmi feladatairól szóló fontosabb rendeleteit a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Egyéb szabályzók 

 

 A polgári védelem intézményi- és szervezeti-alrendszerének működésére, a feladatok 

ellátására és az erőforrásainak aktiválására, felhasználására, valamint a közreműködőkkel való 

együttműködés rendjére vonatkozóan a feladatok ellátásában résztvevő és közreműködő 

szervek, szervezetek belső szabályzókat, utasításokat, intézkedéseket, parancsokat stb. adtak 

ki. Ezek egy része a belső szervezeti rendjüket, állományuk tevékenységét, más részük az 

együttműködés rendjét, további típusaik a lakosság felkészítését, tájékoztatását, a 

veszélyhelyzetekkor szükséges és elvárt magatartását rögzítik. 

A fentiekből jól látható, hogy hazánkban a polgári védelem jogi szabályzása rendkívül 

összetett, szerteágazó. A jogszabályok száma jelentős, ezek szervesen illeszkednek egymásba, 

egymás nélkül nem értelmezhetőek. A jogalkotók hangsúlyt helyeznek arra, hogy joghézagok, 

átfedések és főleg ellentmondások ne legyenek a szabályzók között. A gyakorlat során derül 

ki, hogy a törekvés ellenére is vannak területek, amelyeknél a jogszabályok átgondolásra 

szorulnak.  

Az újabb kihívások és veszélyeztető tényezők megjelenése, a közigazgatás 

rendszerének változásai, a védelmi szervek átalakulása megkövetelik, hogy a szabályzók az 
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élet követelményeinek megfelelően változzanak. A gyakorló szakembereknek feladata, hogy 

felhívják a figyelmet az esetleges ellentmondásokra, javaslatot tegyenek a jogszabályi 

változtatások irányára, tartalmára, felettes szerveiknek pedig az, hogy közvetítsék a 

javaslatokat a jogszabályalkotók irányába. 

 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Milyen jogforrások szabályozzák a polgári védelmi rendszer működését? 

2. Milyen folyamatban jönnek létre a polgári védelem jogi szabályzói? 

3. Kinek/minek a joga a törvényhozás, és kinek/minek a rendeletalkotás? 

4. Milyen típusú rendeletek szabályozzák a polgári védelem működését? 

5. Mit jelent a jogszabályok hierarchiája? 

6. Melyek a polgári védelem főbb jogszabály-típusai?  

7. Mutassa be mindegyikből a legfontosabbakat! 

8. Indokolja meg, hogy miért fontos, hogy a polgári védelmi jogszabályokban ne 

legyenek átfedések, ne ütközzenek egymással! 

9. Véleménye szerint mi a gyakorló szakemberek és felettes szerveik felelőssége abban, 

hogy a jogszabályok kövessék a gyakorlati élet változásait? 
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3.6 A polgári védelmi feladatok végrehajtásának hatékonyságát befolyásoló tényezők, 

a hatékonyság növelésének lehetséges területei  

 

 Az előzőekben bemutattuk hazánk komplex védelmi rendszere és a polgári védelem 

alapvető összefüggéseit, a polgári védelem fogalmát, célját, rendeltetését, komplexitását, 

alrendszereit. Megvizsgáltuk irányításának rendjét, az irányítók feladat- és hatáskörét, 

elemeztük a működés jogszabályi hátterét. Most bemutatjuk a polgári védelmi feladatok 

végrehajtásának hatékonyságát befolyásoló tényezőket, a hatékonyság növelésének lehetséges 

területeit, valamint az ezzel kapcsolatos teendőket.  

 

3.6.1 A polgári védelmi feladatok végrehajtásának hatékonyságát befolyásoló tényezők 

 

A polgári védelmi feladatok végrehajtását befolyásoló tényezők rendkívül sokrétűek. A 

rendszer összetettségéből, valamint abból adódóan, hogy az irányítás és a végrehajtás több 

tárca felelőssége, mindennapi gyakorlatát, működésének hatékonyságát, eredményességét 

vagy esetleges eredménytelenségét is több tényező befolyásolja. Ezek a teljesség igénye 

nélkül a következők: 

 a működés jogszabályi háttere 

 a végrehajtandó feladatok összetettsége, fajtái, sajátosságai 

 a polgári védelem szervezeti rendszere, kialakítása 

 a feladatok végrehajtásának anyagi, tárgyi, személyi feltételei 

 a végrehajtók felkészültsége, kompetenciái, hatás- és jogköre 

 a polgári védelemmel szemben támasztott szakmai elvárások 

 a társadalmi megítélés, elfogadottság 

 egyéb tényezők  

 

A fenti tényezők és azok egymáshoz való viszonya alapvető hatással vannak a feladatvégzés 

hatékonyságára és behatárolják a hatékonyság növelésének lehetséges irányait, a megvalósítás 

lehetséges formáit, módszereit. Ezt az összefüggést szemlélteti a 34. sz. ábra. Amennyiben 

ezek egyike vagy bármelyike nem megfelelően működik, zavart szenved a feladatok 

végrehajtásának rendje, csökken a végrehajtás hatékonysága.  
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34. sz. ábra: A polgári védelmi feladatok végrehajtásának hatékonyságát  

befolyásoló tényezők 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009.  

 

a) A működés jogszabályi háttere 

 

Mint azt az előzőekben láttuk, a polgári védelemre vonatkozó jogszabályok rendkívül 

szerteágazóak. Összességében jól illeszkednek egymáshoz, de vannak területek, ahol 

előfordulnak joghézagok, és vannak olyan szegmensek, amelyek duplikálódnak. Előfordulnak 

olyanok is, amelyek szabályzása hiányos.  

 A jogszabályok közötti harmonizáció és a jogforrások hozzáigazítása a mindennapi 

élet gyakorlatához elengedhetetlen feltétele a hatékony működésnek. A feladatok gyakorlati 

végrehajtásában a zavart elsősorban mégsem a fent vázolt komplexitás okozza, hanem az, 

hogy a jogszabályokban leírtak a gyakorlatban sok esetben nem realizálódnak. A 

szakemberek gyakran tapasztalják, hogy a gazdálkodó szervezetek, a közigazgatás 

intézményei, a polgármesterek, vagy az állampolgárok gyakran nem, vagy csak felületesen 

hajtják végre a jogszabályokban részükre meghatározott védelmi feladatokat. Ennek részben 
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az-az oka, hogy az elmúlt években kialakult a társadalomban a veszélyekkel szembeni 

„lekezelő” szemlélet, a védelem vonatkozásában hiányzik az emberekből a jogkövető 

magatartásra való törekvés, de legfőbbként hiányzik az a visszatartó erő, amely a 

jogszabályok elmulasztásának következetes szankcionálásával fegyelmező és felhívó hatású 

lehetne. 

 

b) A végrehajtandó feladatok összetettsége, fajtái, sajátosságai 

 

Az, hogy a gyakorlatban mi tartozik a polgári védelmi feladatok közé, minden 

országban – a veszélyeztetettségtől függően - más és más. A Genfi Egyezmény irányadó 

keretet adnak erre vonatkozólag, de a megvalósítás nemzeti feladat. A Magyar Köztársaság is 

a veszélyeztető tényezők figyelembe vételével határozta meg a végrehajtandó polgár védelmi 

feladatokat. A feladatrendszer sokrétű, több szféra együttműködését igényli. Amelyik feladat 

egy-egy szférát érint, „profil-tiszta”, ott egyszerűbb a végrehajtás, ha viszont a feladat több 

szakterületet érint, és összehangolást igényel, ott előfordul, hogy a megoldásban zavarok 

keletkeznek. A feladatok hatékonyabb végrehajtását az biztosítja, ha minél egzaktabban 

rögzítik a feladatot, és a végrehajtási rendeletekben kitérnek a felelősi körre, az 

együttműködés szabályaira, valamint a végrehajtás elmulasztásának szankcióira.  

 A feladatrendszer és a végrehajtás hatékonysága függ attól is, hogy milyen 

veszélyekkel szemben kell a védelmet megvalósítani és azok milyen gyakran fordulnak elő. 

Hazánknak vannak olyan területei, amelyeken gyakoribbak a veszélyeztető tényezők, ott nem 

csak a veszélyhelyzet kezelését célzó feladatokat végzik gyorsan és hatékonyan, de gondot 

fordítanak a megelőzés és a felkészülés feladatainak végrehajtására is. Ezen túlmenően itt 

gyakoribbak a védelmi feladatok ellátására vonatkozó ellenőrzések, és hiányosságok esetén 

nagyobb figyelmet fordítanak a pótlásra, (szankcionálásra) is. Hazánkban a kevésbé 

veszélyeztetett területeken nem helyeznek kellő hangsúlyt a megelőzésre, itt egy váratlan 

esemény kezelése több időt vesz igénybe, a beavatkozások összehangolása nehezebb, 

jelentősebb károk keletkezhetnek. 

 

c) A polgári védelem szervezeti rendszer, kialakítása 

 

A polgári védelmi feladatok hatékonyságát befolyásoló tényezők közül az egyik 

legfontosabb a szervezeti rendszer. Mint azt az előzőekben láttuk, a rendszerváltást követően 

a polgári védelmi törvényben és más szabályzókban meghatározásra kerültek az alapvető 
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polgári védelmi feladatok, a végrehajtás szervezeti formái, a végrehajtók felelősségi körei. A 

különböző minisztériumok és országos és megyei hatáskörű szervek, szervezetek, valamint a 

gazdálkodó szervezetek átalakulásával, megváltoztak azok polgári védelmi feladatai, amely 

maga után vonta a korábbi szervezeti formák átalakításának szükségességét is.  

 Az előző fejezetekben láttuk, hogy a polgári védelem hivatásos ága a 

katasztrófavédelem felügyelete és irányítása alatt működik sajátos szimbiózisban a 

tűzoltósággal. A sajátosságot az adja, hogy a polgári védelem állami feladat és szervezetileg 

nem került az önkormányzatokhoz. A területi (helyi) tűzoltóságok ellenben önkormányzati 

fenntartásúak. Ez a helyzet a gyakorlatban a feladatok összehangolásában okozhat 

nehézségeket.  

 A polgári védelem nem hivatásos ágát a polgári védelmi szervezetek, a civil 

szervezetek és az állampolgárok alkotják. A polgári védelmi szervezetek a polgármester, a 

gazdálkodó szerv vezetője, a megyei közgyűlés elnöke irányításával végzik a feladataikat. A 

hatékonyságot befolyásolja az a tényező, hogy ezek az irányítók milyen módon alakítják meg 

a szervezeteket, mennyire képesek a megfelelő embereket megtalálni a különböző 

feladatokra. Az is mérvadó, hogy ők maguk mennyire felkészültek erre az irányítói 

tevékenységre, döntéseikhez milyen szakemberek közreműködését veszik igénybe, illetve, 

hogy gondoskodnak-e a polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgárok felkészítéséről 

és munkaeszközzel való ellátásukról. Ez az ország különböző területein más és más képet 

mutat. 

 A védekezésben, a katasztrófák következményeinek felszámolásában a humanitárius 

és civil társadalmi szervezetek is részt vesznek. Jelentős segítséget jelentenek a lakosság 

életfeltételeinek és az anyagi javaknak a megteremtésében. A jövőben számuk vélhetően 

növekedni fog. Közreműködő munkájuk hatékonysága attól is függ, mennyire tudnak 

megfelelni a polgári védelmi szervek és szervezetek szakmai elvárásainak és hogyan tudnak 

illeszkedni a különböző mentési (védelmi) feladatok végrehajtási folyamataihoz. Ezek 

fejlesztése (javítása) érdekében ki kell dolgozni egy felkészítési és tájékoztatási programot, 

valamint a megvalósítás korszerű rendszerét, módját, formáját. 

 

 Az önkéntes állampolgárok részvétele a polgári védelmi feladatok végrehajtásában 

gyakran elengedhetetlen feltétele a védekezés gyors végrehajtásának. A hatékonyságot ebben 

az esetben az befolyásolja, hogy milyen az önkéntesek felkészültsége, az adott 

veszélyhelyzetről való ismeretei, a mentési képességeik, továbbá, hogy a hivatásos rendszer 



 

 

152 

mennyire szabályozottan és zökkenőmentesen tudja bevonni őket a feladat-végrehajtási 

folyamatba. Fontos, hogy már a megelőzés időszakában rendezni kell az önkéntesek jogi 

helyzetét végre kell hajtani felkészítésüket és be kell illeszteni őket a pv szervezetek 

rendszerébe.  

A polgári védelem szervezeti- és intézményi rendszerének sokrétűsége tehát okozhat 

nehézségeket a feladatok végrehajtásában, ezért a hatékonyság növelése csak a szervezetek 

tervszerű és összehangolt működtetésével érhető el. 

 

d) A feladatok végrehajtásának anyagi, tárgyi, személyi feltételei 

 

A polgári védelmi feladatok végrehajtásához szükséges anyagi, tárgyi és személyi 

feltételek biztosítása állami feladat. Szükség van azonban más források bevonására is. A 

feladatok végzésének hatékonysága attól is függ, hogy a kialakult veszélyhelyzetek kezelésére 

rendelkezésre állnak-e a szükséges feltételek, és milyen gyorsan lehet előteremteni azokat. A 

védekezés hatékonysága szempontjából egyre jobban előtérbe kerül a megelőzés, és az ehhez 

szükséges feltételek biztosítása. Fontos az is, hogy a településeken a védelmi feladatok 

ellátását fontosnak tartják-e vagy sem, biztosítják-e a védekezéshez szükséges feltételeket, 

vagy nem. 

 A feladat-végrehajtást negatívan befolyásolhatja, ha az egyébként is szűkös keretek 

felhasználása a különböző szinteken nincs összehangolva. Rontja a hatékonyságot, ha a 

hivatásos pv szervezetek nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal, munkafeltételekkel, a 

feladatok végrehajtáshoz szükséges anyagi, technikai feltételekkel, így munkájukat késlelteti 

az eszközök központi készletekből való leigénylése.  

 

e) A végrehajtók felkészültsége, kompetenciái, hatás- és jogköre 

  

A polgári védelmi feladatok hatékony ellátásának egyik legfontosabb meghatározója, 

hogy az irányításért felelős szakemberek rendelkeznek-e megfelelő felkészültséggel, 

kompetenciákkal, hatás- és jogkörökkel. A védelmi feladataikat hivatásuk gyakorlása során 

ellátó polgármesterek, jegyzők, tisztviselők, gazdálkodó szervezetek és intézményvezetők, 

stb. részére nincs kötelező jelleggel előírva a munkakörük ellátásával járó és szükséges 

védelmi ismeretek megszerzése. Így ezeket sok esetben a már kialakult veszélyhelyzet 

kezelése során van csak módjuk megszerezni, ami negatívan hat vissza a védekezés 

eredményességére.  
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 Azok a védelmi szakemberek, akik polgári védelmi feladataikat hivatás-szerűen 

végzik, hasonlóan ez előbbiekhez, csak akkor képesek hatékony munkát végezni, ha az 

alapképzettségük, szakmai ismereteik jó színvonalúak, és rendelkeznek megfelelő polgári 

védelmi szakmai ismeretekkel. Az alapképzésükben fontos követelmény, hogy olyan vezetői 

képességeket is szerezzenek, amelyek segítségével a védelmi feladatok végrehajtásában 

résztvevők munkáját irányítani, koordinálni tudják. 

 Legyen bármilyen jó a jogszabályi háttér, fejlett és jól szervezett a végrehajtási 

rendszer, a hatékonyságot leginkább az befolyásolja, milyen képességekkel rendelkezik a 

végrehajtók köre. A polgári védelmi feladatok végrehajtásában résztvevő egyén a gyakorlati 

életre felkészítő, korszerű tudást adó képzés nélkül nem képes csapatmunkában, magas 

színvonalon teljesíteni. A polgári védelmi feladatok ellátásához szükséges legfontosabb és 

nélkülözhetetlen képességek az alábbiak: 

 

 szakmai felkészültség, naprakész ismeretek, 

 magas színvonalú szervezési képesség, 

 fizikai, pszichikai alkalmasság, 

 jó kapcsolatteremtő képesség, 

 kreativitás, 

 képesség a magas szintű analizálásra, szintetizálásra, 

 kiváló együttműködési képesség, 

 megfelelő empátia-készség, 

 elhivatottság stb. 

 

A hatékonyságot befolyásoló fontos tényező továbbá, hogy a feladatot végrehajtók 

rendelkeznek e megfelelő kompetenciákkal. Azon túl, hogy az irányítóknak, (résztvevőknek) 

megfelelő felkészültséggel kell rendelkezniük, fontos, hogy a védelmi feladatok 

végrehajtásához rendelkezzenek megfelelő kompetenciákkal.
112

 Ez jogszabályokkal 

biztosítható, vagy a beosztásuk révén a munkakörükből adódik.  

 A védelmi feladatok hatékony ellátásának további feltétele, hogy a végrehajtók 

rendelkezzenek a végrehajtáshoz szükséges hatás- és jogkörökkel. Abban az esetben, ha ezek 

hiányoznak, nehézkessé válik a munka. Ezek tisztázása és megfelelő jogi szabályozása nem 

                                                           
112

 Az elmúlt években a kompetencia szót a képességekkel, valamint az oktatási célként megjelölt és elvárt 

ismeret-területekkel azonosítják. Ebben az esetben a fogalmat a klasszikus jelentésében: „képes rá és meg is 

szabad tennie” -értelemben használjuk. 
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csak a végrehajtókat védi, hanem segít abban is, hogy nem lesznek duplikációk, és nem 

keverednek össze a különböző szervezetek működési területei. Előfordulhat, hogy a helyi 

védelmi feladatok ellátásában kialakult munkamegosztás révén a hivatásos polgári védelmi 

szakembereknek olyan feladatokat kell végezniük, amelyekhez nem rendelkeznek megfelelő 

hatás- és jogkörökkel.  

 

f) A polgári védelemmel szemben támasztott szakmai szembeni elvárások  

 

A feladatok végrehajtását befolyásoló további tényező, hogy milyen szakmai elvárásokat 

fogalmaznak meg a társadalom és az irányítók a polgári védelemi rendszerrel szemben. Ezek 

az elvárások a következőkben foglalhatóak össze: 

 

 A polgári védelem feladatai között jelenjenek meg a háborús feladatok is, de jelenleg 

kapjon prioritást a súlyos, nagykiterjedésű katasztrófák esetén a lakosság és az anyagi 

javak védelme. Az elsődleges beavatkozó szervezetek képességeinek fokozásán túl, a 

polgári védelem fejlesztésével kell növelni a hatékony katasztrófa-elhárítás lehetőségét. 

A polgári védelmi szervezetek alkalmazását nem csak a lakosság, riasztása, 

tájékoztatása, kimenekítése, kitelepítése, továbbá alapvető ellátásának megszervezése 

területén kell kamatoztatni, hanem más védelmi feladatokban is. 

 

 Előtérbe került a lakosság felkészítésének feladatrendszere, de hiányoznak a 

végrehajtáshoz szükséges hatékony felkészítési módszerek, eljárások és szakemberek. 

Az évek óta tartó forráshiány, valamint a felkészítendők körének passzivitása, 

motiválatlansága akadályozó tényező, amelyen az elkövetkező években csak erők 

átcsoportosításával, új elvek keretek kialakításával, tudatos szemléletformálással kell 

változtatni.  

 

 A lakosságriasztás és tájékoztatás technikai feltételrendszerének alapját ma is a légi-

riasztást szolgáló szirénarendszer képezi, korszerűsítése napjainkra szükségessé vált. A 

rendszer hatékonyságét negatívan befolyásolja az a tény, hogy a lakosság nem ismeri a 

különböző veszélyhelyzeti jelzéseket, nem tudja, hogy mit kell tenni a különböző 

jelzések elhangzásakor. Ezen a területen sürgető a változtatás igénye. 

 

 A lakosság veszélyérzetének csökkenésével, esetenként teljes hiányával függ össze, 

hogy hazánkban nem szélesedett ki a katasztrófa-elhárítás területén az önkéntesség, ma 
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még nem lehet a védekezés rendszerét csak erre alapozva kiépíteni és működtetni. 

Minden lehetséges eszközzel tudatosítani kell az állampolgárokban azt, hogy szükséges, 

és a jövőben nélkülözhetetlen lesz a részvételük a katasztrófák megelőzésében, 

kezelésében.  

 

 A polgári és katasztrófavédelmi feladatokba bevonható, megfelelő erőforrásokkal 

rendelkező, nagy állami vállalatok megszűntek, helyettük piacgazdasági alapon 

működő, kisebb képességekkel rendelkező, gazdálkodó szervezetek, cégek jöttek létre. 

Erőforrásaik bevonása a védelmi és katasztrófa-elhárítási feladatokba nehezebb, mint az 

korábban volt. A fentiek miatt szükséges, hogy a védelmi feladatok sorában 

prioritásokat állítsanak fel, és az erőforrásokat ennek megfelelően határozzák meg. A 

katasztrófák megelőzése és a védekezés hatékonyságának növelése érdekében szükség 

esetén átcsoportosításokat kell végrehajtani  

 

g) A polgári védelem társadalmi elfogadottsága, megítélése  

 

A polgári védelmet megalakulásakor, és az azt követő évtizedekben szerepének és 

feladatának megfelelően értékelték és ítélték meg. A hidegháború megszűntével léte azonban 

megkérdőjeleződött, voltak politikai törekvések, amelyek meg akarták szűntetni. A 

katasztrófák kezelésében való eredményes és nélkülözhetetlen részvétele azonban hamarosan 

nyilvánvaló tette, hogy a polgári védelemre – megváltozott feladatrendszerrel ugyan, de – 

szükség van, és a jövőben is szükség lesz. Az útkeresés időszakában erői, eszközei 

megfogyatkoztak, szakemberei elhagyták a rendszert, ezért a lakosság és az anyagi javak 

védelmében megtorpanások voltak, amelyek napjainkban is éreztetik hatásukat. Ez a tény 

befolyásolja ugyan a polgári védelem megítélését, de azokon a területeken, ahol a hivatásos 

polgári védelmi szakemberek – együttműködve a polgármesterekkel - tervszerűen és 

hatékonyan szervezik a lakosság és az anyagi javak védelmét célzó feladatok végrehajtását, 

ott a társadalmi megítélés is pozitív, az állampolgárok értékelik és szükségesnek tartják a 

polgári védelmi szakemberek munkáját.
113

  

Ez természetszerűleg visszahat a feladat-végrehajtás hatékonyságára. 

                                                           
113

 „A polgári védelmi szakemberek egyenruhája korábban kék színű volt, rajta a polgári védelem nemzetközi 

jelzésével. Az árvíz által veszélyeztetett területeken a lakosság örömmel üdvözölte, ha a „kék 

ruhások”megjelentek a településen, mert jelenlétüktől védelmet reméltek az ingatlanjaikra és az anyagi javaikra. 

És nem is csalódtak, hiszen a polgári védelem jól működött, és a vízüggyel együttműködve képes volt 

megszervezni és szavatolni az emberek védelmét.”- Interjú Plangár István pv. alezredessel Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, 2008. szeptember 5. 
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h) Egyéb tényezők 

 

Az ország polgári védelmi feladatai végrehajtásának minőségét további tényezők is 

befolyásolhatják. Nem közvetlenül ugyan, de közvetve is jelentős hatással vannak a polgári 

védelmi feladatok ellátására, hatékonyságának fokára. Ezek a teljesség igénye nélkül a 

következők: 

 

• Az adott terület veszélyeztetettsége, 

• Az ország politikai rendszere, társadalmi feszültségek, 

• A gazdaság teljesítőképessége, 

• A témával kapcsolatos tudományos kutatások helyzete 

• A védendő lakosság jellemzői, összetétele, egészségi állapota, szellemi színvonala 

stb., 

• A védelem történelmileg kialakult jellemzői (feladatai, szabályozása, felépítése stb.). 

 

3.6.2 A polgári védelmi feladatok hatékonysága növelésének lehetőségei, lehetséges 

területei 

 

 A fentiekből körvonalazódott a polgári védelem helyzete. A felelős állami vezetők, 

politikusok és szakemberek egyaránt törekszenek arra, hogy a lakosság és az anyagi javak 

védelme fejlődjön, és minél magasabb szinten valósuljon meg. Ez az állampolgárok elvárása 

is. A polgári védelmi feladatok végrehajtása hatékonyságának szinten tartása, fejlesztése, a 

mindennapi élethez való igazítása tekintetében sosem lehetünk teljesen elégedettek. 

Folyamatosan kutatni kell azokat a területeket és a fejlesztés lehetséges megoldásait, amelyek 

segítségével a polgári védelmi feladatok egyre hatékonyabban, a társadalom igénye és 

elvárása szerint hajthatók végre. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján körvonalazódtak a 

Magyar Polgári Védelem feladatainak hatékonyabb végrehajtását elősegítő alapvető feladatok 

és fejlesztési területek. Ezek az alábbiak szerint foglalhatók össze:  

• A politikusok az állami és közigazgatási vezetők, az állampolgárok lojalitásának és 

elkötelezettségének erősítése a polgári védelmi feladatokat támogatása és végrehajtása 

iránt;  

• A hangsúly áthelyezése a védekezésről, a megelőzésre és a felkészülésre, a megelőzést 

célzó feltételrendszer tervezésére és biztosítására;  

• A védekezés személyi, tárgyi, anyagi feltétel-rendszerének folyamatos javítása; 
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• A polgári védelem feladat-rendszerének folyamatos aktualizálása, a változó 

igényeknek és elvárásoknak megfelelő új lakosságvédelmi elvek, módszerek 

kialakítása; 

• A védelmi szféra elemei együttműködésének javítását célzó projektek szorgalmazása, 

forrás teremtése a megvalósításukhoz; 

• A védelmi szakemberek képzésének továbbképzésének folyamatos fejlesztése, az 

oktatási követelmények összehangolása, különös tekintettel a speciális szakmai 

ismeretekre; 

• Jogharmonizáció, és erőteljesebb jogszabály-érvényesítés a védelmi feladatok 

ellátásában; 

• Tudományos kutatások indítása ebben a témában, és ezek eredményeinek beépítése a 

gyakorlatba; 

• Aktuális szakma-elméleti, szakma-módszertani anyagok készítése, terjesztése; 

• Az állampolgári önkéntesség javítását célzó akciók, programok szervezése; 

• A lakosságfelkészítés mennyiségi és minőségi mutatóinak javítása, az önmentési, 

önvédelmi készség kialakítását célzó rendezvények szervezése, felkészítő anyagok 

kidolgozása, közreadása. A veszélyhelyzeti ismeretek hatékonyabb megjelentetése az 

oktatásban, médiában. 

 

Összegezve: 

 

 Hazánkban a polgári védelem tervszerűen felépített és működtetett szervezet-, 

intézmény-, és feladatrendszer. Alapjait a nemzetközi szabályzók alapján kiadott Polgári 

védelmi törvény teremtette meg. A végrehajtók sokszínűsége, az irányítási és felelősségi 

körök megosztottsága, továbbá a jogszabályok nagy száma révén előfordulhat, hogy a polgári 

védelmi feladtok ellátásának hatékonyságát meghatározó tényezők működésében zavar áll be. 

A rendszer minden elemének feladata és kötelessége a mindennapok változásainak nyomon 

kísérése, a zavaró tényezők kiküszöbölése, és az állampolgárok érdekében az összehangolt és 

hatékony feladatvégzés minden feltételének biztosítása. Az elmúlt években több 

hatékonyság-növelő tényező és terület meghatározását végezték el a szakemberek, ezek 

megvalósítása a védelmi rendszer minden elemének sürgető feladata. 
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Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Mutassa be, hogy a polgári védelem mindennapi gyakorlatát, működésének 

hatékonyságát, eredményességét vagy esetleges eredménytelenségét mely tényezők 

befolyásolják! 

2. Hogyan befolyásolja a jogszabályi háttér, a feladatrendszer és a szervezeti rendszer a 

hatékony feladat-végrehajtást? 

3. Hogyan befolyásolják az anyagi, tárgyi, személyi feltételek a hatékony feladat-

végrehajtást? 

4. Hogyan befolyásolják a végrehajtók kompetenciái, hatás- és jogköre a hatékony 

feladat-végrehajtást? 

5. Hogyan befolyásolják a polgári védelemmel szemben támasztott elvárások a hatékony 

feladat-végrehajtást? 

6. Hogyan befolyásolja a társadalmi megítélés, elfogadottság a hatékony feladat-

végrehajtást? 

7. Milyen egyéb tényezők befolyásolják a hatékony feladat-végzést? 

8. Milyen hatékonyságot növelő elképzelések fogalmazódtak meg az elmúlt években? 

 

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

 

Kiadványunkban a polgári védelem relációjában mutattuk be a biztonság, a 

biztonságra ható tényezők, és az ország honvédelmi rendszerének kapcsolatát. Elemeztük és 

bemutattuk a katasztrófavédelem komplex rendszerét, annak szervezeti és irányítási szintjeit, 

jogszabályi hátterét, és a katasztrófák elleni védekezésben résztvevők feladatait, a feladatok 

megvalósításának rendjét. Vizsgáltuk a polgári védelem kialakulásának folyamatát, 

szellemiségének hazai megvalósulását, intézkedés-, szervezet-, és feladatrendszerét. A 

feladatok végrehajtásának hatékonyságát befolyásoló tényezőkön keresztül képet kaphattunk 

a gyakorlati megvalósulásának helyzetéről. Biztonsággal megállapítható, hogy változó 

világunkban – történjék az bármilyen keretek és szervezeti formák között – a polgári védelem 

küldetése, a lakosság és az anyagi javak védelme a jövőben is permanens feladata és 

felelőssége lesz tudósoknak, politikusoknak, szakembereknek egyaránt. 

xxx 
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1. sz. melléklet/a 

A katasztrófák különböző szempontú csoportosítása I-VI. 
114

 
 

I.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Az I-V. ábra forrása: Kertész Attila: A globális klímaváltozással összefüggő reagáló-képesség vizsgálata, 

stratégiai tervezési szempontok kidolgozása,- szakdolgozat ZMNE, Budapest: 2009. 1. sz. melléklet Készítette: 

Kertész László ny. tű alezredes 
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1. sz. melléklet/b 
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1. sz. melléklet/c 

 

 

 

 



1. sz. melléklet/d  

V.  

Forrás: Veresné Hornyacsek Júlia: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései PhD értekezés 2005. ZMNE 

Budapest. 55.oldal 

 

 

Kiterjedt területet, vagy sok 

embert érintő

Szűk területet, vagy kevés 

embert érintő

Fizikai hatás jelentősebb Pszichés hatás jelentősebb

Előre jelezhető, konkrétan 

lehet rá készülni

Előre nem jelezhető, csak 

általánosságban lehet rá 

készülni

Katasztrófák csoportosítása a lakosságfelkészítés Katasztrófák csoportosítása a lakosságfelkészítés 

szempontjábólszempontjából



2. sz. melléklet 

 

A települések polgári védelmi besorolásának szabályai és a védelmi követelmények
115

 

 

I. csoport 

A besorolás szabályai 

 

„Az I. csoportba kell sorolni: 

 

a) az atomerőmű 9 km-es, a kutatóreaktor 1 km-es körzetében lévő településeket; 

b) azokat a településeket, amelyek területén - a 2. számú mellékletben meghatározott 

normáknál nagyobb mennyiségben - veszélyes anyagokat állítanak elő, használnak fel vagy 

tárolnak, amelyek környezetbe kerülése katasztrófahelyzetet idéz elő; 

c) azokat a településeket, amelyek területén többfajta, egyenként nem I. csoportba sorolható 

veszélyforrás együttes hatása érvényesülhet, amely következtében komplex védekezést kell 

megvalósítani; 

d) azokat a településeket, amelyek közigazgatási, infrastrukturális és ipari központ jellegük 

következtében, továbbá a közúti és vasúti közlekedésben betöltött szerepük alapján fegyveres 

összeütközés során közvetlen hatások által veszélyeztetettek; 

e) az országhatártól számított 30 km-es sávon belül lévő településeket, amelyek területén 

veszélyes anyagokat előállító, felhasználó vagy tároló üzem működik, és 

katasztrófaveszélyeztetésük alapján a II. csoport 1. b) pontba tartoznának; 

f) az olyan vízépítési műtárgyak körzetében lévő településeket, amelyeknél fegyveres 

összeütközés vagy terrorcselekmény következményeként elárasztás veszélye alakulhat ki. 

 

Védelmi követelmények 

 

a) Biztosítani kell a lakosság központi riasztásának és tájékoztatásának feltételeit. 

b) Biztosítani kell a veszélyeztetettség jellegének és mértékének megfelelően a veszélyhelyzet 

értékelését szolgáló kiinduló adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és feldolgozásához, 

valamint a mérgező vagy sugárzó anyagok helyszíni és laboratóriumi meghatározásához 

szükséges feltételeket. 

c) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő lakosság légzésvédő 

eszközökkel történő ellátását, valamint tervezni kell a tartózkodásra szolgáló helyiségek e 

hatások elleni védelemre történő kialakításának feltételeit. 

d) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén, valamint az elárasztás 

veszélyes területen a lakosság azonnali kitelepítésének, kimenekítésének és elhelyezésének 

feltételeit. 

e) Tervezni kell a veszélyeztetett területen található létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 

helyszíni védelmét vagy lehetőség szerinti kiszállítását. 
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 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete határozza meg a települések polgári védelmi 

besorolásának szabályait és a védelmi követelményeit 
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f) Tervezni kell a mérgező, fertőző vagy sugárzó anyagok közvetlen hatásainak 

megakadályozása érdekében a személyek, létesítmények, anyagok és eszközök szaktechnikai 

eszközökkel történő mentesítését (eltávolítás, elbontás) és fertőtlenítését. 

g) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári védelmi 

szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésekkel történő ellátásukat. 

h) Tervezni kell a fegyveres összeütközések által veszélyeztetett területeken a lakosság 

védőlétesítményekben - elsősorban óvóhelyeken - történő elrejtéséhez szükséges műszaki-

technikai feltételeket. 

i) Tervezni kell a fegyveres összeütközések időszakára a légitámadások hatékonyságának 

csökkentését szolgáló elsötétítés és fényálcázás műszaki-technikai feltételeit. 

 

II. csoport 

 

A besorolás szabályai 

 

A II. csoportba kell sorolni: 

 

a) az atomerőmű által közvetetten veszélyeztetett (9-30 km közötti területen lévő) 

településeket; 

b) azokat a településeket, amelyek területén olyan veszélyes anyagokat állítanak elő, 

használnak fel vagy tárolnak, amelyek üzemzavar esetén a közvetlen környezetben élő 

lakosság és anyagi javaira veszélyt jelentenek; 

c) azokat az árvizek által veszélyeztetett településeket, amelyek az árvizek előfordulásának 

gyakorisága, valamint az árvízvédelmi műtárgyak aktuális műszaki-technikai állapota alapján 

indokoltak; 

d) azokat a településeket, amelyek területén a veszélyes anyagok vasúti, közúti, vízi úti 

szállításával (tranzittárolással) kapcsolatos közlekedési csomópontok, átrakóhelyek találhatók. 

 

Védelmi követelmények 

 

a) Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit. 

b) Biztosítani kell a veszélyeztetettség jellegének és mértékének megfelelően a veszélyhelyzet 

értékelését szolgáló kiinduló adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és feldolgozásához, 

valamint a mérgező vagy sugárzó anyagok helyszíni és laboratóriumi meghatározásához 

szükséges feltételeket. 

c) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő lakosság 

menekülőeszközökkel történő ellátását, valamint tervezni kell a tartózkodásra szolgáló 

helyiségek e hatások elleni védelemre történő kialakításának feltételeit. 

d) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén, valamint az elárasztás 

veszélyes területen a lakosság azonnali kitelepítésének, kimenekítésének és elhelyezésének 

feltételeit. 

e) Tervezni kell a veszélyeztetett területen található létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 

helyszíni védelmét, vagy lehetőség szerinti kiszállítását. 
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f) Tervezni kell a mérgező, fertőző vagy sugárzó anyagok közvetlen hatásainak 

megakadályozása érdekében a személyek, létesítmények, anyagok és eszközök szaktechnikai 

eszközökkel történő mentesítését (eltávolítás, elbontás) és fertőtlenítését. 

g) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári védelmi 

szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésükkel történő ellátásukat. 

 

III. csoport 

 

A besorolás szabályai 

 

A III. csoportba kell sorolni  

 

azokat a településeket, amelyek a I-es és II-es csoportokba sorolt településeken lévő veszélyes 

anyagok környezetbe kerülése esetén a másodlagos hatások által veszélyeztetettek. 

 

 

Védelmi követelmények 

 

a) Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit. 

b) Biztosítani kell a veszélyhelyzet értékelését szolgáló kiinduló adatok gyűjtéséhez, 

rendszerezéséhez, valamint a veszélyes anyag meghatározásához szükséges feltételeket. 

c) Biztosítani kell a veszélyes anyagok hatásterületén a lakosság kitelepítésének, 

kimenekítésének és elhelyezésének feltételeit. 

d) Tervezni kell a lakosságfelkészítésen belül a mérgező anyagok hatása elleni védelmet 

biztosító, házilagosan előállítható szükség légzésvédő-eszközök készítésének, valamint 

helyiségek e hatások elleni védelemre alkalmassá tételének megismertetését. 

e) Tervezni kell a lakosságfelkészítésen belül a veszélyes anyagok közvetlen hatásainak 

megakadályozása érdekében a szükségeszközökkel történő személymentesítés módszereinek 

megismertetését. 

f) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári védelmi 

szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésükkel történő ellátásukat. 

g) Az I-III. csoportban biztosítani kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőségek azonnali 

értesítését, szükség szerinti bevonását. 

 

IV. csoport 

 

A besorolás szabályai 

 

A IV. csoportba kell sorolni  

az országhatártól számított 30 km-es sávon belül lévő valamennyi olyan települést, amely 

magasabb sorolási csoportba nem került. 



 

 

167 

A sorolással összefüggő egyes védelmi feladatokat - a fegyveres összeütközések által 

fenyegetett területeken - a veszélyeztetettség időszakában külön intézkedésre kell 

végrehajtani. 

 

A védelmi követelmények 

 

a) Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit. 

b) Tervezni kell a lakosság gyorsított ütemű felkészítését és tájékoztatását. 

c) Ki kell dolgozni a meghatározott területeken a lakosság és anyagi javak kitelepítési, 

elhelyezési és a települések kiürítési terveit. 

d) Tervezni kell a lakosság elrejtésének megvalósításához szükséges műszaki-technikai 

feltételeket. 

e) Tervezni kell a légitámadások hatékonyságának csökkentését szolgáló elsötétítés és 

fényálcázás műszaki-technikai feltételeit. 

f) Tervezni kell a veszélyeztetettség jellegének megfelelő polgári védelmi szervezetek 

megalakítását, létrehozását, felkészítését és felszerelését.” 
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3. sz. melléklet 

A Kormányzati Koordinációs Bizottság tevékenysége 

 

 

A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés érdekében 

 

 

összehangolja a tudományos, 

kutató, elemző, értékelő 

tevékenységet, 

 

irányítja az országos 

felmérést a 

katasztrófaveszélyes 

területekről, 

 

kidolgozza azokat az 

intézkedéseket, amelyek 

csökkenthetik a katasztrófa 

veszélyét, illetve amelyek 

mérsékelhetik a katasztrófa 

okozta károkat. 

 

 

összehangolja az előre jelzett 

katasztrófákra történő 

felkészülési feladatokat, 

 

összehangolja a mentésben 

részt vevő szervek 

tevékenységét, a központi 

irányítást, 

 

 

irányítja a nukleáris 

veszélyhelyzet, illetőleg 

nukleáris baleset elhárítását 

 

figyelemmel kíséri, szükség 

esetén összehangolja a 

katasztrófák hatása elleni 

védekezés (a továbbiakban: 

védekezés) helyi irányítását, 

 

 

összehangolja a védelmi 

bizottságok elnökei védekezési 

tevékenységét, 

 

a külön jogszabályban 

meghatározott esetben 

irányítja a vizek kártételei 

elleni védekezést, 

  

a Kormány döntésének 

megfelelően végzi a 

helyreállítással kapcsolatos 

feladatok irányítását. 

 

 

 

A védekezésre való felkészülés és a megelőzés során a KKB: 

 

 összeállítja és kormánydöntéshez előkészíti a Magyar Köztársaság katasztrófa-

veszélyeztetettségére, a katasztrófák hatásai elleni védekezésre vonatkozó nemzeti 

stratégiáját, valamint a megelőzés és felkészülés éves nemzeti tervét és annak 

költségvetését, 

 meghatározza az előre jelzett katasztrófák bekövetkezésének valószínűségi szintjét, 

amikor a védekezést külön intézkedés nélkül meg kell kezdeni, ehhez rögzíti a 
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felkészülés módját, javaslatot tesz a Kormánynak az előrejelzés közzétételére jogosult 

szervezet kijelölésére és a közzététel rendjére, 

 értékeli az előző év súlyos balesetei, katasztrófái kezelésének, a nemzetközi 

együttműködésnek és a kölcsönös segítségnyújtásnak a tapasztalatait, javaslatot tesz a 

tervezés elveire, pontosítására, szervezetek korszerűsítésére, biztosítására, 

 éves feladattervében meghatározza a felkészüléssel kapcsolatos feladatait, 

 összehangolja az ország egészét érintő hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi 

gyakorlatok tervezését, szervezését, 

 kidolgozza és kormánydöntésre előkészíti a katasztrófavédelmi kommunikációs és 

információs rendszerének kialakítására, működtetésére és fejlesztésére vonatkozó 

tervet, figyelembe véve a kormányzati, minisztériumi, valamint a jogszabályok által 

meghatározott feladatok végrehajtásának infrastrukturális szükségleteit. Biztosítja a 

nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás kommunikációs feltételeit, 

 figyelemmel kíséri a katasztrófák elleni védekezéshez szükséges anyagok, 

szállítókapacitások és szállítóeszköz-javító kapacitások nyilvántartási rendszerét, 

szükség esetén javaslatot tesz a nyilvántartások létrehozásával és folyamatos 

karbantartásával kapcsolatos jogszabályok módosítására, illetve megalkotására, 

 figyelemmel kíséri a két- és többoldalú nemzetközi megállapodásokban foglaltak 

végrehajtását, 

 összeállítja és kormánydöntésre előkészíti a katasztrófák megelőzésére és 

felszámolására, a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásra, a nemzetközi 

segítségnyújtásban történő magyar részvételre vonatkozó együttműködés rendjét, 

 összeállítja és kormánydöntésre előkészíti a főbb nemzetközi együttműködési 

feladatokat, alapelveket és irányelveket, 

 figyelemmel kíséri a baleset-elhárítási tevékenységgel kapcsolatban a jogszabályokban 

és a nemzetközi szerződésekben rögzített, a nemzetközi kapcsolattartást szabályozó 

rendelkezések végrehajtását, 

 középtávú és éves feladatterveiben meghatározza a katasztrófák elleni védekezésben 

érintett szervezetek és a lakosság felkészítésének, továbbképzésének, illetve 

tájékoztatásának témáit és terjedelmét, 



 

 

170 

 szükség esetén kezdeményezi a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályok 

módosítását.
116

 

 

A védekezés irányítása során a KKB: 

 

 folyamatosan elemzi a kialakult helyzetről beérkező információkat és megteszi a 

szükséges intézkedéseket, 

 tájékoztatást ad a védekezésben érintett szervek részére a katasztrófa veszélyéről, 

előkészíti a Kormány döntését a katasztrófavédelemben részt vevő szervek 

készenlétbe helyezésére, 

 hírközlő eszközök útján rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a katasztrófaveszélyről, 

illetve annak elmúltáról, 

 összehangolja a minisztériumok, országos hatáskörű szervek védekezésével 

kapcsolatos szakmai tevékenységét, 

 több megyét érintő katasztrófa esetén kormánydöntésre előkészíti a védekezésben 

részt vevő területi szervezetek feladataira és az anyagi eszközök átcsoportosítására, a 

központi eszközök és tartalékok igénybevételére vonatkozó döntéseket, 

 figyelemmel kíséri a védekezéssel összefüggő tevékenységet, javaslatot tesz a 

felmerült költségek biztosítására, elosztására, az állami tartalékok igénybevételére, 

 kezdeményezi a Kormány döntését a veszélyhelyzet kihirdetésére, illetve a katasztrófa 

sújtotta területté nyilvánításra, 

 kezdeményezi a Kormánynál a nemzetközi segítségnyújtási kérést, valamint a 

nemzetközi humanitárius segélyek fogadását és elosztását, 

 kezdeményezi a Kormánynál a polgári védelmi szervezetek egyidejű alkalmazásának 

elrendelését, 

 javaslatot tesz a nem a Magyar Köztársaság területén bekövetkezett, de az országot is 

veszélyeztető katasztrófa esetén magyar, mentésben részt vevő erők külföldön történő 

alkalmazására.
117

 

 

 

 

                                                           
116

 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 8. § (1) 
117

 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról 8. 

§ (2) 
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A következmények felszámolása és a helyreállítás során a KKB: 

 

 összehangolja a helyreállítással kapcsolatos feladatok végrehajtását, a kárfelmérést, a 

kormányzati pénzeszközök, valamint segélyek felhasználását, 

 értékeli a károk felmérésének eredményeit, és javaslatot tesz a Kormány részére vis 

maior alap felhasználására, 

 javaslatot tesz a Kormánynak a vis maior alap, illetve a központi költségvetésből 

biztosított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére, javaslatot készít a felhasznált 

vis maior alap kiegészítésére.
118
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 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról 8. 

§ (3) 
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4. sz. melléklet 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatai 

 

1. alaptevékenység: 

 

 jogszabály-előkészítés és normatív szakmai szabályozás; 

 a szakmai követelmények normatív és eseti meghatározása; 

 humánpolitika, létszám-gazdálkodás, személyzeti igazgatás; 

 költségvetési-gazdálkodási, műszaki, informatikai-hírközlési, logisztikai, 

készletezési feladatok; 

 ellenőrzés-felügyelet; 

 a katasztrófa-elhárítás központi operatív irányítása. 

 

2. az ország területét veszélyeztető hatások folyamatos elemzése, értékelése, a 

veszélyeztető tendenciák alapján stratégiai tervezési, előkészítési szabályozási 

feladatok ellátása a megelőzési-felkészülési, veszélyhelyzet-kezelési feladatok 

tekintetében; 

 

3. a szakmai követelmények egységes érvényesülésének, a térségi szervek leterheltsége 

időbeni és térbeli megoszlásának folyamatos vizsgálata; 

 

4. a stratégiai értékelő, elemző, tervező munka eredménye alapján az elkövetkező 

időszak megelőzési, felkészülési tevékenységének meghatározása (irányok, 

súlypontok); 

 

5. az önkormányzati és közigazgatási vezetők, a lakosság széles köre természeti és 

civilizációs veszélyek megelőzésére, hatásuk csökkentésére történő felkészítése 

elveinek és gyakorlatának kialakítása; 

 

6. középtávú tervezés a katasztrófavédelmi szervezetrendszer belső szerkezetére 

vonatkozóan; 
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7. a katasztrófavédelmi és tűzoltó erők-eszközök tartós, valamint eseti 

átcsoportosításának végrehajtása a megelőzés, valamint az operatív beavatkozó 

tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében; 

 

8. a felsorolt feladatok ellátása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

ellenőrzése és irányítása, valamint a tűzoltóságok szakmai tevékenységének 

felügyelete; 

 

9. alárendelt szervek minősített időszaki tevékenységének tervezése, szervezése, 

irányítása és ellenőrzése; 

 

10. a SEVESO II irányelv és az ipari baleseti ENSZ EGB (Helsinki) egyezmény 

előírásaiból adódó tagállami és hatósági feladatok ellátása, a veszélyes áruk közúti 

szállításának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok koordinálása.  

 

11. piacfelügyeleti hatóságként ellenőrzi, hogy forgalomba vagy beépítésre kerülő építési 

anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag – a robbanó és 

robbantóanyag kivételével, - készülék, gép, berendezés, technológia, tűzoltó-technikai 

termék tűzvédelmi, biztonsági követelményeknek való megfelelőséget vizsgálja; 

 

12. részt vesz a műszaki tartalmú jogi szabályozókra vonatkozó EU 

notifikációs/bejelentési eljárásokban.
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 A melléklet forrása az OKF SZMSZ-e, Bp.: 2004.  
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5. sz. melléklet 

A polgári védelmi feladatok megjelenése az alap-jogszabályokban 

 

  

Polgári védelmi feladatok 

 

 Genfi Jegyzőkönyvek szerint A polgári védelmi törvény szerint 

1. xxx A lakosság felkészítése a védekezés során 

irányadó magatartási szabályokra 

2. xxx a polgári védelmi szervezetek létrehozása és 

felkészítése, valamint a működéshez szükséges 

anyagi készletek biztosítása 

3. figyelmeztetés a figyelmeztetés, a tájékoztatás, a riasztás 

4. xxx az egyéni védőeszközökkel történő ellátás 

5. óvóhelyek kezelése, 

szükségelszállásolás és ellátás 

az óvóhelyi védelem 

6. kiürítés a lakosság kimenekítése és kitelepítése 

7. közreműködés a létfenntartáshoz 

nélkülözhetetlen létesítmények 

megmentésében 

a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 

(különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és 

gyógyszerkészletek, állatállomány) védelme 

8. elsötétítési rendszabályok 

bevezetése 

az elsötétítés, a fényálcázás 

9. a veszélyeztetett területek 

felmérése és megjelölése 

 

orvosi ellátás, elsősegélynyújtás 

és a lelki gondozás 

 

fertőtlenítés és hasonló  

óvintézkedések 

a létfontosságú közművek sürgős 

megjavítása 

a halottak sürgős eltávolítása 

a kárterület felderítése  

 

 

az elsősegélynyújtás 

 

 

a mentés, a mentesítés és a fertőtlenítés 

 

az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás 

 

 a halálos áldozatokkal kapcsolatos 

halaszthatatlan intézkedések; 
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Polgári védelmi feladatok 

 

 Genfi Jegyzőkönyvek szerint A polgári védelmi törvény szerint 

10. a fenti feladatok végrehajtásához 

szükséges egyéb tevékenység, 

ideértve többek között a tervezést 

és szervezést is 

a polgári védelmi tervezés, szervezés; 

11. xxx a települések veszélyeztetettségének felmérése; 

12. szükségintézkedések az ellenséges 

csapás vagy katasztrófa által 

sújtott területek rendjének 

helyreállítására és fenntartására; 

tűzoltás 

 

 

 

 

közreműködés a tűzoltásban; 

 xxx 

 

 

 

xxx 

közreműködés a nemzetközi szerződésekből 

adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás, 

feladatainak ellátásában;  

 

közreműködés a lakosság légi riasztásában, a 

kulturális javak védelmében, a vizek kártételei 

elleni védekezés külön jogszabályban 

meghatározott feladatainak ellátásában, a 

menekültek elhelyezésében és ellátásában. 

 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia. ZMNE, Budapest: 2009 
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6. sz. melléklet 

A miniszterek polgári védelmi feladatai, hatás- és jogkörei 

Forrás: 196/1996. (XII. 22.) Korm. Rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi 

szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól 15-25.§ 

A tárcák átalakulásával a minisztériumok változtak, de a polgári védelmi feladatok megmaradtak, és az új 

jogutód minisztériumok, intézmények átvették, majd a megváltozott szervezeti rendjükbe illesztették ezeket a 

feladatokat. (szerző) 

 

A belügyminiszter 

a) a Kormány elé terjeszti a polgári védelem működésének és fejlesztésének alapelveit, és javaslatot készít a 

lakosság életvédelmi létesítményekkel történő ellátásának hosszú távú programjára; 

b) irányítja az állampolgárok és a polgári szervek polgári védelmi felkészítését, tájékoztatását, valamint a 

lakosság riasztását; 

c) felelős a polgári védelemmel szemben támasztott honvédelmi követelmények megvalósításáért; 

d) szervezi a polgári védelem nemzetközi együttműködésből eredő feladatai végrehajtását; 

e) meghatározza a nukleáris létesítmények telepítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, átalakításához, 

üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó polgári védelmi követelményeket, továbbá az anyagi 

javak műszaki-technikai és radiológiai, biológiai, vegyi (a továbbiakban: rbv.) védelmének irányelveit; 

f) gondoskodik a kijelölt különleges rendeltetésű polgári védelmi létesítmények fenntartásáról és 

működtetéséről; 

g) meghatározza a polgári védelmi feladatok ellátásában közreműködő határőrség, rendőrség, tűzoltóság polgári 

védelmi feladatait; 

h) az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a Kormány elé terjeszti a polgári védelem fejlesztésével kapcsolatos 

tudományos kutatási és műszaki fejlesztési, valamint az oktatási, képzési célokat és feladatokat. 

 

A földművelésügyi miniszter 

a) kiadja és érvényesíti a mezőgazdaság, az erdő- és vadgazdálkodás, valamint az élelmiszeripar rbv. védelmére 

vonatkozó hatósági előírásokat; 

b) irányítja a különösen veszélyes állatbetegségek és növényi károsítók járványos fellépése esetén jelentkező 

polgári védelmi feladatok ellátását; 

c) veszélyhelyzetben közreműködik az ellátatlanná vált lakosság élelmiszer-ellátásában; 

d) szervezi és irányítja a vetőmagvak és szaporítóanyagok mentését. 

 

A honvédelmi miniszter 

a) meghatározza a polgári védelemmel szemben támasztott honvédelmi követelményeket, és adatokat szolgáltat 

a minősített időszaki tervezéshez; 
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b) együttműködik a belügyminiszterrel a polgári védelmi célokra alkalmas eszközök fejlesztésében és 

rendszerbeállításában; 

c) kijelöli a polgári védelem feladataiban közreműködő katonai szerveket és szervezeteket, gondoskodik azok 

felkészítéséről; 

d) a kijelölt katonai szervezetek útján adatokat szolgáltat a radiológiai mérések és a vegyi kimutatások 

eredményeiről a mentés irányítója részére. 

 

Az igazságügyminiszter 

a) irányítja és ellenőrzi a felügyelete alá tartozó igazságügyi szervezetek polgári védelmi felkészítési 

tevékenységét; 

b) a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának közreműködésével gondoskodik a büntetés-végrehajtási 

intézet őrizetében lévő fogvatartottak védelméről. 

 

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter 

a) megállapítja és érvényesíti a kereskedelmi forgalomban lévő élelmiszerek megelőző rbv. védelmére 

vonatkozó hatósági előírásokat; 

b) felkészíti az rbv. ellenőrzésre alkalmas szervezeteket, és szükség esetén gondoskodik azok működtetéséről; 

c) közreműködik a mentéshez és a központi szállítási feladatokhoz szükséges üzemanyag biztosításában; 

d) kijelöli a lakosság riasztását szolgáló riasztórendszerek működését biztosító, valamint az elsötétítés, 

fényálcázás feladatait végző villamosenergia-ipari szolgáltatót; 

e) közreműködik az átmenetileg ellátatlanná vált lakosság élelmiszerekkel való ellátásában, valamint szükség 

esetén a polgári védelmi szervezetek mentesítő (fertőtlenítő) anyagokkal való ellátásában; 

f) biztosítja az életvédelmi létesítmények megépítéséhez, megerősítéséhez, felszereléséhez szükséges építőipari 

anyagok, valamint technikai eszközök gyártásához, beszerzéséhez és forgalomba hozatalához szükséges 

feltételeket; 

g) gondoskodik - a belügyminiszterrel egyetértésben - a polgári védelmi eszközök, felszerelések előállításáról, 

készletezéséről, elosztásáról és forgalomba hozataláról. 

 

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 

a) kiadja és érvényesíti a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, az építésüggyel és a területfejlesztéssel 

kapcsolatos polgári védelmi hatósági előírásokat; 

b) irányítja és szervezi a környezet, a légkör, a földfelszín, valamint a felszíni és felszín alatti vizek rbv. 

szennyezettségét figyelő, jelző és értékelő országos szolgálatot; 

c) a kijelölt környezetvédelmi szervezetek, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat útján adatokat 

szolgáltat a környezeti, radiológiai és meteorológiai mérések eredményeiről a mentés irányítója részére; 

d) kidolgozza az életvédelmi létesítmények építésének, a meglévő létesítmények megerősítésének műszaki 

szabályait, valamint ezek létesítésének, fenntartásának és hasznosításának rendjét; 



 

 

178 

e) kidolgozza a szükségóvóhelyek építésére alkalmas beépítetlen területek nyilvántartásba vételének rendjét, az 

építési tilalom fenntartásának szabályait; 

f) ellátja az életvédelmi létesítmények központi nyilvántartási feladatait, és szabályozza ennek rendjét. 

 

Pénzügyminiszter 

A pénzügyminiszter irányítja és felügyeli a Vám- és Pénzügyőrség polgári védelmi feladatainak ellátását. 

 

A művelődési és közoktatási miniszter 

a) kidolgozza a megkülönböztetett védelmet igénylő kulturális javak védett tárolására és elszállítására vonatkozó 

követelményeket, megteremti a tárolás és elszállítás feltételeit; 

b) megteremti a tartalmi feltételeket az általános és középiskolai oktatás keretén belül a polgári védelmi 

ismeretek oktatásához, valamint a felsőoktatásban a szakirányokhoz kapcsolódóan gondoskodik a hallgatók 

polgári védelmi felkészítéséről. 

 

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 

a) kijelöli a belügyminiszter által meghatározott követelmények alapján a riasztás feladatának ellátására a 

távközlési és a műsorszóró szolgáltatókat; 

b) gondoskodik a riasztást végző műsorszóró adók riasztási feladatainak ellátásához szükséges feltételek 

biztosításáról; 

c) szabályozza a mentés központi szállítási feladatainak és a szállítókapacitások igénybevételének feltételeit; 

d) összehangolja az irányítása alá tartozó vízkár-elhárítási szervezet és a közreműködő polgári védelem 

védekezési munkáját; 

e) meghatározza a szükségvízellátás megszervezésére és végrehajtására vonatkozó követelményeket, valamint 

megállapítja a közműves ivóvízellátás és a lakosság egyedi ivóvízellátása megelőző rbv. védelmére vonatkozó 

műszaki hatósági előírásokat. 

 

A népjóléti miniszter 

a) megteremti a tömeges sérültellátáshoz szükséges elsősegély-nyújtási és ápolási feltételeket, ideértve a 

nukleárisbaleset következtében radioaktív szennyeződéssel fenyegetett területen élő lakosság egészségügyi 

ellátásának feltételeit; 

b) együttműködik a belügyminiszterrel a polgári védelem elsősegélynyújtó tevékenységéhez szükséges 

eszközök, felszerelések beszerzésében, rendszerbe állításában; 

c) kidolgozza a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak fogyaszthatósági normáit, a gyógyszer- és 

kötszerkészletek tárolási, forgalmazási előírásait; 

d) veszélyhelyzetben irányítja a közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátását, kiadja az azokra vonatkozó 

előírásokat. 
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7. sz. melléklet 

A polgármesterek és az önkormányzatok polgári védelmi feladatai a megelőzés, a 

védekezés és a helyreállítás időszakában 

 

Polgári védelmi 

szervezetek alakítása

Veszélyeztetettség

felmérése

Lakosság-

felkészítés

Figyelő-jelző-

szolg. kialakítása

A közreműködők tevékenységének összehangolása, a lakossági riasztó eszközök 

működésének biztosítása, a központi készletek megóvása, óvóhelyek kezelése stb.

Szakhatósági 

tevékenység

Védelmi tervezés

Erő/eszköz

Adatbázis készítése

Erő/eszköz

Adatbázis készítése

M

E

G

E

L

Ő

Z

É

S

 

 

Polgári védelmi 

szervezetek bevetése

A lakosság riasztása, 

tájékoztatás

Mentés szervezése

koordinálása

A lakosság,

anyagi javak védelme

Lakosságvédelem: kitelepítés, kimenekítés, befogadás, óvóhelyi védelem, 

védőeszközökkel való ellátás;

Az esemény 

minősítése

Tájékoztatás, 

média-munka

Krízis-kommunikáció

Erő/eszköz

biztosítása

V

É

D

E

K

E

Z

É

S
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Védekezési

tapasztalatok összegz.

Segélyszállítmányok

fogadása, elosztása

Erő, eszköz

visszapótlása

Helyi szabályzók

módosítása

H

E

L

Y

R

E

Á

L

L

Í

T

Á

S

Kárfelmérés

Vis-maior igénylése

Helyreállítás

Vizsgálatok indítása

 

 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, Budapest: 2009. 
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8. sz. melléklet 

 

A polgári védelemmel, a lakosság katasztrófák elleni védelemével kapcsolatos 

fontosabb miniszteri rendeletek 

 

Belügyminiszteri rendeletek 

 

BM 

rendelet 

száma 

 

A rendelet tartalma 

13/1998. 

(III. 6.) 

a polgári védelmi felkészítés követelményeiről, Módosítás: 8/2005. (III. 8.) 

BM rendelet 

 

20/1998. 
(IV. 10.) 

a polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről, Módosítás: 

7/2005. (III. 4.) BM rendelet 

 

55/1997 
(X. 21.) 

a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek 

létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg 

alkalmazásának szabályairól, Módosítás: 4/2005. (II. 19.) BM rendelet 

 

43/2004. 
(VII. 7.) 

a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek 

megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet módosításáról 

 

49/1997. 

(IX. 16.) 

a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe 

megállapításáról, Módosítás: 36/2003. (VII. 29.) BM rendelet 

 

39/2001. 

(XII.22.) 

a honvédelmi felkészülés és az ország-mozgósítás egyes feladatainak 

ellátásában résztvevő szervek részére szóló értesítési feladatokról 

 

48/1999. 

(XII. 15.)  

 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól 

és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és 

működési rendjéről 

 

 

Más tárcák minisztereinek rendeletei 

 

1. 27/1997. (X. 17.) IM rendelet az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó 

szervek polgári védelmi feladatairól 

2. 23/1997. (VII. 18.) PM rendelet a pénzügyminiszter közvetlen felügyelete alatt álló 

intézmények, valamint a Vám- és Pénzügyőrség honvédelemmel és polgári 

védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról és szervezetéről 

3. 50/1997. (IX.10.) IKIM rendelet - a minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete 

alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a 

tevékenység irányításáról 
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4. 2/1998. (I. 12.) FM rendelet a földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól 

5. 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 

felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének 

irányításáról 

6. 21/1998. (XII. 27.) EüM rendeletet az egészségügyi ágazat polgári védelmi 

feladatairól 

7. 10/2000. (IV.28.) IM rendelet - az igazságügyi miniszter felügyelete alá tartozó 

szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól 

8. 25/2000. (IX. 22.) HM rendeletet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni 

védekezésének irányításáról és feladatairól 

9. 1/2001. (I.10.) TNM rendelet - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca 

nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének 

irányításáról és feladatairól 

10. 3/2001. (IK. 6.) IM utasítás az igazságügyi miniszter felügyelete alá tartozó szervek 

katasztrófák elleni védekezésének irányításáról, a tárca szintű képviseletről és a 

védekezési szervezetek létrehozásáról 

11. 37/2001. (X. 12.) OM rendeletet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól 39/2001. (X.31.) PM rendelet - a pénzügyminiszter felügyelete alá 

tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól 

12. 42/2001. (VI.15.) FVM rendelet - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és 

feladatairól 

13. 2/2002. (II. 13.) NKÖM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól 

14. 23/2003. (X. 16.) KüM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól 

15. 95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint 

a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári 

védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról 
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6 Függelék 
 

Dr. Hornyacsek Júlia:  

 

A polgári védelem kialakulásának történelmi szükségszerűsége,  

fejlődése és helyzete napjainkban 

 

 A polgári védelem működésének, lényegének, helyzetének megértéséhez meg kell 

vizsgálnunk azt a történelmi folyamatot, amely a polgári védelem kialakulásától napjainkig 

vezetett, valamint ezeknek az időszakoknak a polgári védelemre visszaható hátterét, és a 

különböző korszakok jellemző polgári védelmi feladatait, azok végrehajtásának körülményeit.  

 

a) A kezdetektől a második világháborúig 

 

A Wright fivérek, Orville Wright (1871–1948.) és Wilbur Wright (1867–1912.) nevét 

elsősorban az első, gyakorlatban működő repülőgép megtervezésével és megépítésével 

kapcsolatban, és az első irányítható, motorral hajtott, levegőnél nehezebb eszközzel való 

repülés kapcsán ismerhetjük. 1903. december 17-én emelkedtek először a levegőbe, 

mindketten kétszer vállalkoztak erre a veszélyes feladatra. Az első repülés során Orville 39 

métert repült 12 másodperc alatt, és egy híres fényképen is megörökítették. A nap negyedik 

repülése volt az egyetlen, amelyet valójában irányítani is tudtak. Wilbur 279 métert repült 59 

másodperc alatt.  

A repülés fejlődése óriási méreteket öltött, hamarosan a haditechnika részévé vált.
120

 

A hátország sértetlensége sokáig alapvető dolog volt, de amikor a motoros repülőgépek a 

haditechnika elemévé váltak, a hátországban élők is veszélyben voltak olyannyira, hogy az 

ellenük folytatott szervezett és tervszerű támadás akár a háború kimenetelére is nagy 

befolyással lehetett. A folyamatokra Giulio Douhet A Légi uralom ( Ill domino dell’aria ) c. 

könyve gyakorolt nagy hatást, mely 1921-ben jelent meg. A hadműveleti terület és a 

hátország egységének jelentőségét hangsúlyozta. Szerinte a hátország elleni csapás a 

győzelem záloga. Ebben az időszakban indult meg a légi támadóeszközök fejlesztése. 

Feladatuk a felderítés, a légi harc és a bombázás volt. A szerző szerint „nagyteljesítményű 
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bombázó repülőgépek tömeges bevetésével meg lehet a háborút nyerni, szét lehet zúzni, meg 

lehet bénítani az ellenség hátországát.”
121

  

Megváltozott a helyzet, és már a hátország védelmére is gondolni kellett, meg kellett 

szervezni a védelmüket. Több humanitárius szervezet próbált segíteni a lakosságnak, mint 

például a Vöröskereszt
122

, de egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy csak karitatív alapon nem 

voltak megelőzhetőek, megoldhatóak azok a szenvedések, amelyek fegyveres összeütközések, 

katasztrófák és más veszélyek bekövetkezésekor a civil lakosságot érintették. A két 

világháború között ezért a kormányok ezirányú tevékenysége nyomán világszerte kialakult a 

Légoltalom.  

 

b) A Magyar Légoltalom kezdetei 

 

A nemzetközi légoltalom kialakulása a magyarországi helyzetre is hatott. A 

Hadügyminiszter 1917. elején kiadott, „A légi járóművek támadása elleni védelem 

megszervezése” című rendelete már előrevetítette a Légoltalom megszervezésének 

gondolatát. A magyar honvédelmi miniszter is utasítást adott a Légoltalom megszervezésére. 

Hazánkban erre azonban - többek között a Trianoni Békeszerződés kötöttségei miatt is - csak 

1935-ben került sor, az önkéntesek pedig csak 1937-ben alapították meg a Légoltalom civil 

szervezetét, a Légoltalmi Ligát. Elsőként az 1935. XII. t.c. határozta meg a Légoltalom 

megalakítását. Ennek értelmében nem más, mint „a hátország légi támadások elleni szükséges 

védelmi lehetőségeket előkészítő és a légi támadások erkölcsi és anyagi javakat, életet 

fenyegető káros hatásokat elhárító szervezet.” Az állami szerv kialakítását követően 1937. 

december 5-én alakult meg a Légoltalmi Liga nevű társadalmi civil szervezet. „Fő feladata az 

ország lakosságának légoltalmi felkészítése és a hatósági feladatok társadalmi támogatása 

volt.”
123

 . A Légoltalom hivatásos ága, a Hatósági Légoltalom, ahogyan azt a 3. sz. ábra 

mutatja, a HM irányítása alatt a Légoltalmi Parancsnokság vezetésével végezte a mentésben 
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résztvevő erők, eszközök kijelölését, a vagyontárgyak légoltalmának szervezését.  Jól működő, 

hatékony riasztó-tájékoztató, óvóhelyi és mentő szervezetet épített ki és készített fel. A 

Légoltalmi Liga, mint civil szervezet pedig, a felkészülés, a védelem, a mentés feladatain 

keresztül szervezte a lakott területek védelmét.  

 

A LÉGOLTALOM IRÁNYÍTÁSA

Honvédelmi miniszter

Országos Légvédelmi 

Parancsnokság

Vegyesdandár (7)

Légoltalmi vezetők

polgármesterek, vállalatok igazgatói stb.

Légoltalmi parancsnokok

Légoltalmi törzsek

tisztiorvos

tűzoltóparancsnok

Magyar 

Vöröskereszt elnöke

városi főmérnök

rendőrkapitány

Légoltalmi Liga 

elnöke

Hivatásos ág Civil ág

 

35.  sz. ábra: A Légoltalom irányítási struktúrája 1937. 

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia
124

, 
 

A törvény szerint a Légoltalmi Liga üzemi, hatósági, és lakóházi egységekre 

tagolódott. A felkészítés felülről lefelé irányuló folyamat volt, az elnöksége 3-4 hetes 

összevonás keretében képezte ki a tanfolyamvezetőket, ezek képezték ki a 

házparancsnokokat, akik pedig a lakókat. 1938 végére már 100 tanfolyamvezetőt, 526 

képesített oktatót és 3900 házparancsnokot készítettek fel erre a munkára.
125

 A lakosok 

légvédelmi kötelezettség alá tartoztak, és rendszeres kiképzésen kellett részt venniük.
126

 Az 

ifjúsági kiképzés irányítását a Légoltalom Országos Parancsnoksága szervezte a nevelési 

közoktatásügyi hatóságokkal együttműködve.
127

 A fiatalok 12-23 éves korig szervezett 
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formában, rendszeres kiképzés mellett, összefüggő gyakorlatokon vettek részt. A kiképzést 

általános, különleges és légoltalmi gyakorlat formájában végezték. A településeknek még 

arra is joguk volt, hogy képzési célra épületeket sajátítsanak ki. Az iskolában „Honvédelmi 

ismeretek” főtantárgy keretében találkoztak a tanulók az anyaggal. A tematika tartalmazta a 

légoltalmi alapfogalmakat, a repüléstörténetet, a légitámadás elleni védekező és támadó 

eszközöket, a légoltalom módszereit, eszközeit. Később a légoltalmi ismereteket beépítették a 

tananyagba, és Vallástan(!), Magyar nyelv, Földrajz, Történelem, Természetrajz órákon 

tanították. A gyerekek részére a tananyag a védekezés, a légi veszély jelzése, egyéni és 

tömegvédelem, viselkedési szabályok veszélyhelyzetben, a védőruha viselete, menekülés az 

óvóhelyre témakörök köré csoportosult.
128

 Az a felnőtt, aki nem tett a légoltalmi képzési 

kötelességének eleget, azt 15 napi elzárással büntették.
129

 A felkészüléshez államilag 

meghatározott és finanszírozott központi kiadványok jelentek meg, amelyet ingyenesen 

kaptak meg az érintettek.. 

 

c) A Magyar Légoltalom a második világháború alatt  

 

Légoltalmunk óriási erőfeszítéseket tett a lakosság védelme érdekében. Segédrendőr-

osztagok, tűzoltó osztagok, légoltalmi műszaki és helyreállító osztagok, légoltalmi 

munkásosztagok, légoltalmi egészségügyi és mentőosztagok alakultak. Ezek a kiképzésüket 

követően légoltalmi gyakorlatokat tartottak. A lakosság felkészítése és önvédelmének 

megszervezése teljes mértékben a Légoltalmi Ligára hárult, amely szorosan együttműködött a 

Magyar Vöröskereszttel. Több rendelet is megjelent a lakosságfelkészítés követelményeiről, 

módszereiről, amely országosan egységessé tette a felkészítést.
130

 A kiképzés országos 

koordinálása a Légoltalom feladata volt.
131

 Az iskolákban is fokozták a kiképzést, mely 

természetszerűleg a háborús feladatokra irányult.
132

 Az iskolai képzés mellett a leventék és a 
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cserkészek is kaptak kiképzési feladatokat.
133

 A kiképzés fontosságának elismerését 

bizonyítja az a tény, hogy még a kiképzés térítési díjait is központilag tervezték és emelték.
134

  

A különböző foglalkozásúaknak (pl. rendőrök, kereskedők) különböző szakma-

specifikus felkészítéseket szerveztek a munkahelyükön.
135

 Az önvédelmi kiképzés 

megszervezésének, végrehajtásának ellenőrzését később a honvédelmi miniszter hatáskörébe 

rendelték, és a hadtest légoltalmi parancsnokok gyakorolták.
136

 A kiképzésen részt kellett 

vennie minden 14-és 70 év közötti állampolgárnak. 

 

d) A Magyar Légoltalom a 2. világháborút követően 

 

 A 2. világháborút lezáró párizsi békeszerződést követően sor került a Légoltalom 

újjászervezésére, mely a Belügyminiszter hatáskörébe került. (312/1949 (X.21.) MT. sz. 

rendelet) Az első lépés a Légoltalom új rendszerérének kiépítése volt. Megalakították a 

központi irányítószervet, a BM VI. Légoltalmi Főosztályát. A Légoltalomnak több alapvető 

feltételnek kellett megfelelnie, többek között alkalmasnak kellett lennie a lakosság légoltalmi 

kiképzésére is. Határozat mondta ki, hogy a lakóházakon belül mindenki kapja meg a 

szükséges kiképzést, amelyben kitértek a fő álcázási és elsötétítési szabályokra is.  

A szervezet tagjainak kiképzése a Központi Légoltalmi Iskolán, üzemi, városi, községi 

helyi tanfolyamokon, a tömeg-, és egyéb szervek iskoláin és helyi tanfolyamokon történt. A 

Központi Légoltalmi Iskola képezte ki a szakminisztériumok, a főváros és kerületeinek, a 

megyék, az I. II. veszélyeztetettségi csoportba sorolt települések törzsparancsnokait. Esti 

tanfolyamokon kaptak kiképzést a parancsnoki törzsek tagjai, a szakszolgálati törzsek és 

egységek parancsnokai, valamint a lakóházi őrségek parancsnokai, tagjai. Lakóházi őrségek 

tanfolyamán vettek részt a ház légoltalmi őrségének parancsnokai. A légoltalmi szolgálatra be 

nem osztott lakosság az üzemekben és a lakóházakban kapott kiképzést. Így valamilyen 

formában a lakosság jelentős részét felkészítették a legfontosabb ismeretekre.  

 

A Foulton-i beszéddel beköszöntött a „hidegháború” időszaka, az ország katonai 

védelmével kapcsolatos feladatokat a hagyományos fegyverekkel és légitámadó eszközökkel 
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végrehajtott támadás, illetve az ellene való védelem határozta meg. Ennek szellemében 

folytatta tevékenységét a Légoltalom is. Jelentősen erősödött a harckészültség. 400 

lakosonként 40 fős önvédelmi csoportokat hoztak létre. A lakosság honvédelmi 

kötelezettségei közé tartozott a polgári védelmi, és azon belül a kiképzési kötelezettség is, 

melynek végrehajtására nagy hangsúlyt helyeztek.
137

  

1953 augusztusában megalakult a BM Légoltalmi Parancsnokság (LOP), amely 

kimondta, hogy „az üzemi dolgozókkal, tanulókkal, főiskolai hallgatókkal és a széles 

tömegekkel meg kell ismertetni a Légoltalom általános kérdéseit, a légiriadó és a légitámadás 

esetén követendő magatartási szabályokat, valamint az alapvető védekezési és 

segítségnyújtási módszereket.”
138

 Előadásokat tartottak, amelyeket gyakorlatok kísértek. A 

nukleáris fegyverek szaporodása hatással volt a magyar légoltalmi oktatásra is, teret kapott az 

atomfegyver hatása elleni védelem és felkészülés. 1954-ben intézkedtek a tanácselnökök évi 

húsz órás kötelező légoltalmi kiképzéséről. A katonai kiképzésben részesülők évi 6 órás 

légoltalmi felkészítést kaptak, akik pedig katonai kiképzésben nem részesültek, évi 20 órás 

felkészítésen vettek részt. Az 1956-os tansegédletek „már átfogták, és a kor tudományos 

ismereteire alapozva tartalmazták a tömegpusztító fegyverek elleni védekezés igen széles 

témakörének majdnem teljes anyagát.”
139

  

1956-ban a Légoltalom fejlődése megtorpant, majd 1958-tól kezdődött újra a 

fejlesztés. A LOP országos törzsparancsnoksággá alakult (LOT). 1962-ben egy politikai 

döntéssel a Légoltalom a Honvédelmi Minisztériumhoz került, és 1963. január 1-től – 

Minisztertanácsi határozat alapján – irányítását a belügyminisztertől átvette a honvédelmi 

miniszter. A LOT HM Légoltalom Országos Parancsnoksággá alakult át. 1963-ban 

megszervezésre került a polgári védelmi sugárfigyelő- és jelzőrendszer is. A felkészítéseknél 

a támadófegyverek bonyolult hatásai elleni védekezés került előtérbe. A szervezet 

működésére azonban rányomta a bélyegét, hogy hol a BM, hol a HM működési rendjébe, 

irányítási stratégiájába kellett illeszkednie. Ezek a változások óhatatlanul oda vezettek, hogy a 

vezetői elvek, keretek, irányok érvényesítésében nem volt folytonosság. 
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e) 1964-től-1989-ig a mai polgári védelem kialakulása 

 

1964-ben az Elnöki Tanács kimondta, hogy a Légoltalom helyett polgári védelem 

nevet kell használni. Megkezdődött a névnek megfelelő átalakulás. A Központi Légoltalmi 

Iskola beilleszkedett a Néphadsereg tisztképzésének rendszerébe, és a Zalka Máté Műszaki 

Főiskola keretében működött tovább. A polgári védelem feladata a lakosság és az anyagi 

javak tömegpusztító (és hagyományos) fegyverek elleni védelme, az elemi csapások, az ipari 

és egyéb katasztrófák elhárításában való közreműködés, és a közreműködést szolgáló 

intézkedések, illetve azok alapján az állami, társadalmi és egyéni erővel megvalósuló 

védekezési rendszer összefogása lett. Az MSZMP Politikai Bizottsága döntést hozott arról, 

hogy 4 millió embert kell három év alatt kiképezni. Ez a volumen meghaladta mind a polgári 

védelem, mind a segítségére siető MHSZ erőit, és nyomot hagyott a kiképzések minőségén, 

és hozzájárult ahhoz, hogy az állampolgárok kötelező tehernek érezzék a felkészítéseket. 

1969-től a kiképzést nem kötelező jelleggel a tömegkommunikáció útján végezték. A polgári 

védelemi ismereteket a tanulóknak az iskolai oktatás keretén belül, országosan egységesen 

tanították a 7-8. osztályban az osztályfőnöki órákba építve. 
140

   

A középiskolákban 16 óra alapozó polgári védelmi ismereteket, a főiskolákon, 

egyetemeken 16 óra polgári védelmi szakismereteket tanítottak. Azt a felnőtt állampolgárt, aki 

nem tett eleget kiképzési kötelességének, pénzbírsággal sújtották.
141

 A lakosság polgári 

védelmi kiképzéséről szóló Polgári Védelem Országos parancsnoka által kiadott utasítás 

rendelkezett a kiképzés rendjéről, formájáról, 
142

 melynek értelmében a lakosság felkészítését 

a munkahelyen és a lakóhelyen is meg kellett szervezni. A munkahelyi felkészítésekkel 

kapcsolatosan a munkahelyi vezető felelőssége kiterjedt a kiképzés megszervezésével és 

végrehajtásával kapcsolatos személyi és anyagi feltételek biztosítására, tartalmára is. A 

lakosságfelkészítés tartalma továbbra is a támadófegyverek használatának 

következményeként várható veszteségek megelőzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati 

ismeretekre irányult,
143

 és mértékében eltúlzott volt. Voltak azonban a mindennapi életben jól 

hasznosító ismeretek, mint például az elsősegély-nyújtás, önmentés is. 
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A polgári védelem 1972-re nemzetközi viszonylatban is elismert szervezetté vált. A 

jogi hátteret a működéséhez az 1974. évi polgári védelemről szóló 2041/1974.(XII. 11.) MT 

határozat, és a 4/1974. (XII. 11.) HM számú végrehajtási utasítás adták. A polgári védelem 

katonai és a polgári rendszere kettévált, a katonai feladatokat és szervezeteket a 

Hátországvédelmi Parancsnokság vette át. 1972-1988. között a Polgári Védelem a 

továbbiakban csak a polgári feladatok teljesítésére összpontosította a figyelmét. Nagy 

hangsúlyt fektettek a propaganda-munkára, gyakorlatokon mutatták meg a lakosságnak a 

tömegpusztító fegyverek elleni védekezés lehetőségeit. 1977-től megerősödtek a kiképzés 

anyagi, technikai feltételei is. Elkészült a ferihegyi úti, hajdúszoboszlói, kishomoki, noszvaji 

polgári védelmi kiképzőbázis, a megyék tantermeket, gyakorlópályákat hoztak létre. A 

kiképzési tartalom szélesedett, új irányok jelentek meg.
144

 

 1977-ben Magyarország aláírta a négy genfi egyezmény kiegészítéseként alkotott két 

kiegészítő jegyzőkönyvet, amelyek „szabályozták a polgári védelem helyét és szerepét a 

nemzetközi hadijogban.”
145

 Ez mutatott irányt a hazai polgári védelemnek is.  

Az enyhülési folyamat ráirányította a figyelmet a polgári védelem békekatasztrófák 

elleni küzdelemben betöltött fontos szerepére. A polgári védelem beemelte a 

feladatrendszerébe a katasztrófák megelőzésével, a katasztrófák során kialakult helyzetek 

kezelésével kapcsolatos teendőket, másodlagos helyre szorítva a háborús feladatokat. A 

honvédelmi kötelezettség része volt a polgári védelmi kötelezettség, melynek mértékét és 

tartalmát a Honvédelmi törvény rögzítette, és teljesítését a büntetőjogi szankciórendszer 

biztosította. Feladatként jelentkezett a természeti katasztrófák, a mérgező anyag 

kibocsátásával járó ipari katasztrófák, illetve a nukleáris veszélyhelyzetek és katasztrófák 

elleni védekezés. A Honvédelmi Minisztérium rendszerében azonban ez az új irány nem 

tudott kiteljesedni.  

 

f) A polgári védelem a rendszerváltást követően  

 

Az igazi erőpróbát a csernobili baleset jelentette, amely kihatásaival gyakorlatilag 

igénybe vette a teljes magyar polgári védelmi szervezetet. Az MSZMP PB 1987. november 

17-i határozata kimondta a Hátországvédelmi Parancsnokság és a Polgári Védelem Országos 

Parancsnoksága integrálását. A kiteljesedésre azonban nem volt idő, mert a polgári védelem 
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irányítása (1990. július 1.) 1989. november 30-i 3344/1989. sz. Minisztertanácsi határozat 

értelmében a honvédelmi minisztertől a belügyminiszterhez került. A Belügyminisztérium 

rendszerébe a megmaradó háborús feladatai, katonás szervezeti rendje miatt nem volt könnyű 

a beilleszkedés. Az 1990. előtt meglévő polgári védelmi szervezetek – a gazdasági szféra 

átalakulása miatt – szétestek. Jelentősnek mondható „békehangulat” uralkodott az országban, 

a polgári védelem léte és a felkészítések szükségessége is megkérdőjeleződött. Meglehetősen 

identitászavaros időszaka volt ez a magyar polgári védelemnek. Az akkori 

Belügyminisztérium nem a szerepének és jelentőségének megfelelően kezelte a polgári 

védelmet, katonai vonulatával nem tudott mit kezdeni, a békeidőszaki feladatainak 

jelentőségét elismerte ugyan, de az azok végrehajtásához szükséges feltételrendszer 

megteremtésére nem fektettek kellő hangsúlyt. 

Míg Európa más országaiban zökkenőmentesen sikerült kialakítani a polgári védelem 

új struktúráját, profilját, addig nálunk a politika, a személyes sérelmek és esetenként a 

szakmaiatlanság nyomta rá a bélyegét a polgári védelemmel kapcsolatos döntésekre. Nem 

találták meg az új helyzetnek megfelelő formákat, nem tudták kiaknázni a polgári védelemben 

rejlő lehetőségeket. Ehhez hozzájárultak a Belügyminisztérium rendszerében már korábban 

teret kapó tűzoltóság vezetése és a polgári védelem közötti szakmai villongások, egzisztencia-

harcok, valamint a polgári védelemben sajnálatos módon fel-felbukkanó szervezetlenség, és a 

hibás vezetői stratégiák is. A polgári védelem elvesztette „társadalmi-tőke” szerepét. A 

szervezetben a fegyelem fellazult, és több szervezeti egységénél szakmailag nem kellően 

felkészült munkatársak uralták a középvezetői posztokat. Mivel néhány, a hatékony 

munkához szükséges polgári védelmi alakulat a Honvédségnél maradt, a polgári védelem 

bizonyos védelmi feladatok elvégzést nem tudta felvállalni, tehetetlenné vált, a 

lakosságfelkészítés megszűnt, az állománynál morális, egzisztenciális problémák léptek fel, a 

személyi ellentétek felerősödtek.  

A 3124/1992. számú kormányhatározat lépéseket tett az ország biztonság- és 

védelempolitikájának elvi szintű kialakítására, és megindította a hozzá kapcsolódó jogalkotás 

folyamatát. Kormányrendeletet adott ki a polgári védelemről /15/1992. (I. 27.)/, a 

belügyminiszter pedig rendeletet adott ki a kormányrendelet végrehajtásáról /7/1992. (V. 

19.)/. Ezzel megkezdődött az újjászervezés, melynek egyik állomása volt a tűzoltóság és a 

polgári védelem országos szintjeinek összevonása. A döntés nem volt kellően megalapozott, 

az előkészítésére és a megvalósításra nem fordítottak elegendő figyelmet, így az egyébként 

hasznos lépés nem hozta meg a várt eredményt, jelentős ellenállást váltott ki mindkét 
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szervezetben. A döntést formai hibák okán visszavonták, a két szervezetet újra 

szétválasztották. 

A délszláv események már mutatták, hogy itt nem csak tűzről, árvízről, üzemi 

balesetekről szólhatnak a jövő biztonsági kockázatai, így a polgári védelem háborús időszaki 

feladatait nem lehet feleslegesnek kikiáltani. A szervezetnek a polgári védelemről szóló 1996. 

évi XXXVII. törvény megalkotása, a két szervezet szétválasztása és a Polgári Védelem 

Országos Parancsnokságának megalakítása adott új lendületet. 

„Az 1996-os év előtti események közül ezzel együtt is, több figyelemre méltó feladat-

végrehajtás történt, úgymint: a délszláv eseményekkel kapcsolatos lakosságvédelmi feladatok 

végrehajtása, a polgári védelmi szervezetek új kialakítása, a veszélyhelyzeti felderítés 

területének fejlesztése, árvíz-veszélyeztetettségi helyzetek kezelése, szállítási balesetek 

kezelése, lakosságfelkészítési feladatok végrehajtása, a szélesebb nemzetközi kapcsolatok 

beindulása.”
146

 A lakosság felkészítésében új elemek jelennek meg, mint az általános 

életvédelemmel, az anyagi javak, az állatállomány védelmével kapcsolatos ismeretek. A 

felkészítést főleg polgári védelmi szervezetekként végezték, és új katasztrófa-kategóriákat 

határoztak meg.
147

 Nyitva állt az út a polgári védelem fejlődése felé. Számtalan jogszabály 

megalkotására került sor, kialakították az új szervezetet, meghatározták a feladatrendszert, és 

jelentős szerepet vállaltak a NATO csatlakozás megelőző feladatainak végrehajtásában. 

Megteremtették az alapjait és gyakorlatát az ország polgári védelmi tervezésének, a polgári 

védelmi szervezetek kialakításának és alkalmazási készenlétbe helyezésének, valamint új 

értelmezést kapott a lakosság és az anyagi javak védelmét, valamint a felkészítését célzó 

feladatrendszer. Mindezek megvalósítását azonban egy időre visszavetette a polgári védelem 

és a tűzoltóság újbóli összevonása. 

 

g) Polgári védelem a katasztrófavédelem kialakulása után 

 

A polgári védelem történetének újabb nagy állomása volt, amikor 2000. január elsején 

újabb politikai döntésként, de már a szakmai érdekek mentén összevonták a polgári védelem 

és a tűzoltóság országos és megyei szerveit, megalakultak  a katasztrófavédelem hivatásos 

szervei, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Fővárosi Polgári Védelmi 

Igazgatóság, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, és az új polgári védelmi 
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kirendeltségek.
148

 Helyi szinten azonban nem történt meg az összevonás. A Tűzoltóságok 

önkormányzati fenntartásúvá váltak, és a katasztrófavédelemben közreműködőként vesznek 

részt, tevékenységüket a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakmai felügyelete mellett 

végzik. A polgári védelem hivatásos ága, mint szervezeti forma, része lett a 

Katasztrófavédelem hivatásos vonulatának, a nem hivatásos ága viszont a polgármesterek és a 

gazdálkodó egységek vezetőinek alárendeltségében működik. Ez sajátos helyzetet teremt a 

feladatok tervezésében, szervezésében, végrehajtásában. A polgári védelem ezáltal 

feladatrendszerként egy sokkal szélesebb, az egész védelmi szférát átfogó tevékenységi 

formává, így a honvédelem szerves egységévé vált. 

A 2104/2002. (V. 7.) számú kormányhatározattal elfogadott Nemzeti Biztonsági 

Stratégia újrarögzítette a polgári védelem alapfeladatait.  

A 2000. óta eltelt évek történelmi időszakot jelentenek a polgári védelem számára. 

Meg kellett találnia a helyét szerepét az integrált rendszerben, az új rendszernek pedig meg 

kell értenie és ismernie a polgári védelem rendeltetését, szerepét, a benne rejlő lehetőségeket. 

A polgári védelmi feladatrendszer egy részét a katasztrófavédelmi feladatok adják, de háborús 

feladatai továbbra is megmaradtak. Az új integrált rendszer, a Katasztrófavédelem felelős a 

polgári védelem hivatásos ágáért. Megkezdte a megfelelő jogszabályi háttér, a szakmai 

fejlődés lehetőségének megteremtését, a hivatásos polgári védelem új gyakorlatának 

kialakítását. Ezt a tevékenységét azonban napjainkban a társadalmi, és gazdasági változások 

jelentősen megnehezítik. A jövő útja, hogy új alapokra kell helyezni a működéshez szükséges 

tárgyi, személyi feltételek biztosítását, a joghézagok kezelését, valamint a polgári védelmi 

szakemberek magas színvonalú általános és szakmai képzésének lehetőségét. A polgári 

védelem nemzetközi szintre hozásában, a jogharmonizációban a NATO és az EU tagság ad új 

feladatokat.  

A polgári védelemi feladatok megoldásában közreműködő egyéb szférákban a 

védelmi, és ezen belül a polgári védelmi feladatok sokáig nem tartoztak a priorizált területek 

közé, és leépülés volt érzékelhető mind a személyi, mind a tárgyi-anyagi feltételek 

vonatkozásában. Napjainkban azonban egyre több szakterület ismeri fel, hogy a védelmi 

rendszer erősítése, a korábbi elhanyagoló gyakorlat átértékelése sürgető feladat. A jövőben 

megoldandó kérdés, hogy a védelmi szféra minden eleme, amelynek vannak polgári védelmi 

feladatai, a szervezeti és működési rendszerében, megfelelő helyet, szerepet találjon a polgári 
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védelmi feladatoknak, és biztosítsa a feladat végrehajtásához szükséges szakmai, tárgyi 

személyi feltételeket. A gazdasági recesszió abba az irányba mutat, hogy minden szférának 

törekednie kell a megelőzéshez szükséges feltételek megteremtésére, mert ez még mindig 

kevesebb ráfordítást igényel, mint a kialakult katasztrófák és egyéb rendkívüli helyzetek 

kezelése, a károk felszámolása. A katasztrófavédelem hivatásos ága központi, területi és helyi 

szervei jelentős szerepet vállalhatnak – és kell, hogy vállaljanak - e folyamat segítésében, 

valamint a koordináció, az együttműködés még optimálisabb szintjének kialakításában. 

 

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

 

Kiadványunkban a polgári védelem relációjában mutattuk be a biztonság, a 

biztonságra ható tényezők, és az ország honvédelmi rendszerének kapcsolatát. Elemeztük és 

bemutattuk a katasztrófavédelem komplex rendszerét, annak szervezeti és irányítási szintjeit, 

jogszabályi hátterét, és a katasztrófák elleni védekezésben résztvevők feladatait, a feladatok 

megvalósításának rendjét. Vizsgáltuk a polgári védelem kialakulásának folyamatát, 

szellemiségének hazai megvalósulását, intézkedés-, szervezet-, és feladatrendszerét. A 

feladatok végrehajtásának hatékonyságát befolyásoló tényezőkön keresztül képet kaphattunk 

a gyakorlati megvalósulásának helyzetéről. Biztonsággal megállapítható, hogy változó 

világunkban – történjék az bármilyen keretek és szervezeti formák között – a polgári védelem 

küldetése, a lakosság és az anyagi javak védelme a jövőben is permanens feladata és 

felelőssége lesz tudósoknak, politikusoknak, szakembereknek egyaránt. 
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honvédelmi rendszer egyéb elemeinek feladatai közötti különbség 

25.  A katasztrófavédelmi rendszer alapvető szervezeti elemei 
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1. A katasztrófák különböző szempontú csoportosítása  

2. A települések polgári védelmi besorolásának szabályai és a védelmi követelmények 

3. A Kormányzati Koordinációs Bizottság tevékenysége 

4. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatai 
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6. A miniszterek polgári védelmi feladatai, hatás-és jogkörei 
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Függelék 

 

A polgári védelem kialakulásának történelmi szükségszerűsége, fejlődése és helyzete 

napjainkban 

 


