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„Egységes, az egész országra 
kiterjedı emberi érdek 

a biztonságra való törekvés,
amely 

a szakemberek felelıssége, 
a vezetık kötelessége.”

Deák Péter
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Regionális kihívások
Globális tényez ık,

kihívások

Globális környezeti
és civilizációs 

veszélyforrások

Az információs
társadalom kihívásai

Pénzügyi, gazdasági
instabilitás

Tömegpusztító
fegyverek elterjedése

Nemzetközi
terrorizmus

Instabil zónák 
kialakulása

A fejlettségbeli
különbségek 

Az államokon belüli
instabilitás

A határon túli
magyarok helyzete

Katasztrófák

Természeti Civilizációs

Árvíz, 
belvíz, 

rendkívüli
idıjárás,

földrengés,
földcsúszás,
aszály, stb.

Nukleáris 
veszélyek,
veszélyes 
anyagok 
gyártása,
tárolása, 

szállítása, 
tüzek, 

közmővek
hibái stb.

Belsı kihívások

Szervezett bőnözés 

Kábítószerek
terjedése

Feketegazdaság 
és korrupció

Demográfiai tényezık

Magyarország biztonságát veszélyeztet ı tényezıkMagyarország biztonságát veszélyeztet ı tényezık
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Katasztrófa
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A katasztrófa 

fogalma
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Jogszabályi megfogalmazás: Kat. Tv. szerint

Olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét 
egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvetı ellátását, 
a természeti környezetet, a természeti értékeket oly 
módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a 
kár megelızése, elhárítása vagy a következmények 
felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek 
védekezési lehetıségeit, és különleges intézkedések 
bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami 
szervek folyamatos és szigorúan összehangolt 
együttmőködését, illetve nemzetközi segítség 
igénybevételét igényli.

A katasztrófa görög eredető szó, 
fordulat, megsemmisülés, csapás, 

megrázó hirtelen esemény, 
az emberi élet, az anyagi javak, 
természeti értékek pusztulása. 
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A katasztrófák 

csoportosítása
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I. Eredetük vagy jellegük szerint

1. Természeti katasztrófákAz emberi tevékenységtıl függetlenül, a természet erıinek hatására 
elemi csapásként fordulnak elı. Bekövetkezésük, kialakulásuk részben elıre jelezhetı, (pl.: árvíz, 
belvíz), másrészt nem, (pl.: aszály, villámcsapás). 

Földtani

�földrengés

�vulkánkitörés

�földcsuszamlás

�hegy- és kıomlás

�talajsüllyedés

�iszapár

�gátszakadás

Meteorológiai

�felhıszakadás

�szélvihar, forgószél, jégesı, 

�Jegesedés, aszály, hıhullám

�tornádó, hurrikán

�hideghullám

�hófúvás, lavina, köd, villámcsapás

�erdıtőz: felszíni tőz, 

aljzattőz, koronatőz, 

�belvíz, árvíz, tengerár, szökıár

�vízminıség  romlása

Biológiai 

Járványok,
emberi, 

állati, 

növényi 

kártevık 

elszaporodása

túlnépesedés
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2. Civilizációs katasztrófák
Az emberi mulasztás, technikai hibák, szándékosság 

hatására következnek be. 

Technikai
vegyi jellegő: gyártás, tárolás,,
szállítás során kémiai anyag kerül 
a környezetbe
nukleáris jellegő: veszélyes 
radioaktív anyagok kerülnek a 
környezetbe, nukleáris 
tömegpusztító fegyverek 
alkalmazása háború során,  
közmővek hibái: víz, gáz, villany
közlekedési baleset: légi, vízi, 
vasúti

Társadalmi

•terror, szabotázs, felkelés,

•bőnözés

•fegyveres összecsapás,    

háború??? 

•sztrájk, blokád

•politikai, etnikai, vallási 

zavargás

•elszegényedés

•gyilkosságok, merényletek

•légi kalózkodás

•migráció, tömegmozgás 
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II. Helyük és kiterjedésük szerintII. Helyük és kiterjedésük szerint

Helyi

Egy településen, 
üzemben, 
vállalatnál 

következik be, a 
következmények 
felszámolásához 

elegendıek a helyi 
erık és eszközök. A 

károk 
felszámolását a 

polgármester, az 
adott üzem vezetıje 

irányítja. 

Helyi

Egy településen, 
üzemben, 
vállalatnál 

következik be, a 
következmények 
felszámolásához 

elegendıek a helyi 
erık és eszközök. A 

károk 
felszámolását a 

polgármester, az 
adott üzem vezetıje 

irányítja. 

Térségi

Több településen 
következik be, vagy 

hatása több 
településre terjed 

ki. A 
következmények 
felszámolását a 

helyi erık 
összehangolt 
irányításával 
kezdik meg. 

Térségi

Több településen 
következik be, vagy 

hatása több 
településre terjed 

ki. A 
következmények 
felszámolását a 

helyi erık 
összehangolt 
irányításával 
kezdik meg. 

Országos

Több megyére 
kiterjed ıen 

következik be az 
esemény. A 

következmények 
felszámolásához a 

központi 
erıforrás is 
szükséges. 

Országos

Több megyére 
kiterjed ıen 

következik be az 
esemény. A 

következmények 
felszámolásához a 

központi 
erıforrás is 
szükséges. 

Nemzetközi

Egy országban, 
tengeren 

bekövetkezett 
katasztrófa, amely 
nagyságrendjénél 

fogva több országra, 
vagy tengeri 

térségre terjed ki. 
Felszámolásához 

nemzetközi 
összefogásra van 

szükség. 

Nemzetközi

Egy országban, 
tengeren 

bekövetkezett 
katasztrófa, amely 
nagyságrendjénél 

fogva több országra, 
vagy tengeri 

térségre terjed ki. 
Felszámolásához 

nemzetközi 
összefogásra van 

szükség. 
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III. Hatáserısség, intenzitás szerint

Relatív 

Lehet akár természeti, 
akár társadalmi. 
Közös jellemzıje, 

hogy viszonylag kis 
területet érintı, gyors 

lefolyású, nagy 
károkat okozó
katasztrófa. A 

következmények 
felszámolása helyben 
(település, üzem) a 
rendelkezésre álló

erıkbıl megoldható. 
Pl.: szélvihar, hóvihar, 

felhıszakadás, 
közlekedési baleset, stb.
A károk felszámolását 

a polgármester, az 
adott üzem vezetıje 

irányítja.

Közepes
Több településre, 
nagyobb térségre 
kiterjed ı, nagy 

pusztítással, 
jelentıs károkkal 
járó esemény –

lehet természeti és 
társadalmi is –

amikor a 
védekezés, a 
helyreállítási 
munkák, a 

következmények 
felszámolása a helyi 

erıkkel nem 
oldható meg. A 

károk 
felszámolásának 
irányítása megyei 

szintő is lehet.

Küszöb

Lehet akár természeti 
akár civilizációs 

katasztrófa, közös 
jellemzıik, hogy nagy 
kiterjedéső, alacsony 

intenzitással jelentkezı
események. Esetenként 

túlnınek egy-egy megye, 
ország határain és ennek 

következményeként 
elhárításuk, el-terjedésük 

megakadályozása, a 
bekövetkezett 

következmények 
felszámolása nemzetközi 

feladattá, nemzetközi 
együttmőködéssé válik. 
Pl.: környezetszennyezés, 

növényzetpusztulás, 
járványok, éhínség stb.

Abszolút

Lehet akár természeti, 
akár társadalmi 

katasztrófa. Közös 
jellemzıik, hogy a 

körültekint ıen 
megszervezett, 

megtervezett és létezı
védekezési, megelızési 

munkák ellenére 
tehetetlenek vagyunk 
ellenük. Olyan óriási 

mérető károk 
keletkeznek, pusztulás 
következik be aminek 

felszámolása 
társadalmi, 

alkalmanként 
nemzetközi összefogást 
igényel. Pl.: földrengés, 

árvíz, nukleáris 
szennyezés.
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IV. Tér- és idıkoordináták szerint

Statikus katasztrófa

Egy meghatározott, jól 

körülhatárolható, megjelölhetı

katasztrófa, a keletkezés helyén zajlik 

le, és a következmények felszámolása 

is az adott helyen történik. Az adott 

helyen rendelkezésre álló erık és 

eszközök elegendıek a károk 

felszámolásához. Pl.: üzemi baleset, 

épületomlás, robbanás, helyi tőz. 

Dinamikus katasztrófa

Lehet természeti és civilizációs 

katasztrófa. Bekövetkezését baleset idézi 
elı, amely szakaszosan, ugrásszerően vagy 

folyamatosan fejlıdik és túlterjed a üzem, 

település, ország határain. A tovaterjedés 
megakadályozására, a következmények 

felszámolására nemzetközi összefogásra 

van szükség. Pl.: nukleáris baleset, árvíz, 

vízszennyezés, járványok, fegyveres 

összecsapások.
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V. Idıparaméter szerint

Gyors

Lehet természeti és 
civilizációs 

katasztrófa, melynek 
alapvetı jellemzıje a 

nevében szereplı
„gyors” lefolyás, 

amely másodpercek, 
percek történését 

jelenti. Egyik 
pillanatról a másikra 

következik be. 
Felkészülni rá, elıre 
jelezni ritkán lehet. 

Pl.: robbanás, 
földrengés, 

közlekedési baleset.

Közepes

Lehet természeti és 
civilizációs katasztrófa, 

alkalmanként elıre 
jelezhetı, számítani lehet 
rá, fel lehet készülni. A 

bekövetkezésre meg lehet 
szervezni a védekezést, 

megelızési 
rendszabályokat lehet 

bevezetni. A lakosságot 
tájékoztatni lehet a 

várható veszélyrıl, a 
bekövetkezés esetén a 

betartandó magatartási 
szabályokról, mivel az 
esemény bekövetkezése 

órák, napok múltán 
várható. Pl.: mérgezés, 

árvíz. 

Lassú

Lehet természeti, akár civilizációs 
katasztrófa is. Bekövetkezésére 
számítani lehet, pl.: 
környezetszennyezés, atomerımővi
baleset, másrészt az idı elıre 
haladtával következik be, mint az 
aszály, árvíz, különféle zavargások 
stb.
Részben fel lehet készülni az 
esemény bekövetkezésére, annak 
„kezelésére”, másrészt a 
bekövetkezését követıen erık, 
eszközök megfelelı
átcsoportosításával meg lehet 
akadályozni az elterjedést, fel lehet 
készülni a következmények 
felszámolására. Ez a munka 
hónapokat, éveket vehet igénybe. 
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Kiterjedt területet, vagy sok 
embert érint ı

Szők területet, vagy kevés 
embert érint ı

Fizikai hatás jelent ısebb Pszichés hatás jelent ısebb

Elıre jelezhet ı, konkrétan 
lehet rá készülni

Elıre nem jelezhet ı, csak 
általánosságban lehet rá 

készülni

Katasztrófák csoportosítása a lakosságfelkészítés Katasztrófák csoportosítása a lakosságfelkészítés 
szempontjábólszempontjából
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Magyarország

katasztrófa-

veszélyeztetettsége 1.

Természeti katasztrófák
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ÁRVÍZ
BELVÍZ

HELYI VÍZKÁR

www.google.huképkeresı
people.bolyai.elte.hu./004.jpg

árvíz a Dunán Budapest 2006. április
Vigadó téri hajóállomás 

www.google.huképkeresı 2009. 03.14
http://www.mke.oszk.hu/programok/otelek/otelek4.html
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Belvízveszély
A belvíz a síkvidéki területek sajátos 
jellemzıje, csapadékból és talajvízbıl 
keletkezik, 
és nincs 
természetes 
lefolyása.

2424

http://www.sarospatak.hu/aktualis/aktualis0604.html
Felhívás
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A belvizek elsısorban 
a mezıgazdaságban 

okoznak 
súlyos károkat, 
a beépített területeken 

épületkárok forrásaivá
válhatnak, helyenként 
megbéníthatják 

a közlekedést, és a 
fertızések megjelenése is 
gyakori jelenség. 

2525

www.googleképkeresı
A tiszai árvíz következményei 2000-ben

Forrás: http://tisza.arviz.hu/tisza2000/TN_tisza2000.JPG
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FÖLDRENGÉS-
VESZÉLY
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Eger térsége

Jászberény felé húzódó vonal

Balaton-vonal

Móri árok

Zágráb-Zemplén-vonal

Földrengésveszély
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Földcsuszamlás
� Átázott földrétegek elmozdulása 

(agyag)
� Hegyköz, Börzsöny, Hollókı

Partfalomlás
� Löszös talaj omlása, 

Magyarország 1/3-a
� Duna mente, Tolnai, Somogyi, 

Baranyai dombság, Balaton

Talajroskadás
� Geológiai és hidrotermális 

üregek
� Budapest, Eger, Pécs

Egyéb földmozgások
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Szélsıséges idıjárási 
körülmények

ÖZÖNVÍZ-SZER Ő ESİZÉS

JÉGESİ

ASZÁLY
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Szélsıséges idıjárási 
körülmények

TARTÓS HIDEG, JÉG, HÓ

SZÉLVIHAR

Képforrások : www.google/képkeresı/vihar
www.falvak.hu/falu.php?falunev=ipolytarnoc/&a=/var/www/www.falvak.hu/ipolytarnoca

www.kisalfold.hu/kepek/kepgaleria/2112150.jpg

Bajánné Kapuvári Viktória : 
A lakosság életének és anyagi javainak védelmével 

összefüggı feladatok és azok végrehajtásának helyzete a Balaton 
térségében házi dolgozat 20808.  ZMNE
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Erdı- és bozóttüzek

1. http://www.meteo21.hu/site/hirek/hir.php?mid=146add07f29f05a
2007. 07.30  Forrás:www.goggle.huerdıtőz/képek

Erdıtőz a Pest megyei Inárcs közelében
(2007. július)

Forrás:www.goggle.huerdıtőz/képek
www.nyme.hu/uploads/pics/inancs13.jpga
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Állatok kártevése
Túlszaporodás 
(Sáskajárás, rágcsálók, 
madarak, stb.)
Undorkelt ı gazdasági 
kártev ık
Járványok

Növényvilág káros 
jelenségei

Károsítók pusztítása 
Túlburjánzás 

Betegségek (pl. tőzelhalás)

Biológiai jelenségek

Humán veszélyek

Járványok

Túlnépesedés
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Magyarország

katasztrófa-

veszélyeztetettsége 2.

CivilizCivilizáácicióós katasztrs katasztróóffáákk
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• Hazai nukleáris létesítmények

• A környezı országok nukleáris 
létesítményei

• Nukleáris anyagok szállítása

• A világőrbıl érkezı nukleáris hatások

Nukleáris 
veszélyetetettség
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Legveszélyesebb: 
élelmiszer ipar, 

vegyipar

Vegyi 
veszélyeztetettség
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Veszélyes hulladékok

4,2 millió tonna/év
(14 ezer tonna eü.)

Forrás: ww.google.hu szemét képkeresés
http://www.nimfea.hu/programjaink/hulladekos.htm 2009. I. 20.
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Veszélyes anyagok
szállítása, tárolása
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Veszélyeztetetés: 
lakosság, környezet

Forrás: www.google.huveszélyes anyag képkeresés
www.bacon-di.hu/images/gallery/g_va12.jpg 2009. jan 20.



41414141
• 8000 km vasúthálózat

• 30000 km 
közúthálózat

• Kevés dunai 
átkelıhely

Vízi közlekedés → szerepe 
csekély

Légi közlekedés 

Közlekedési 
veszélyeztetettség
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Veszélyeztetett 
települések
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Egyéb veszélyek

• Háborús lövedékek

• Tüzek, robbanások

• Infrastruktúra 
sérülés

4343
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Speciális balesetek
a településen

Közlekedési balesetek,
barlangi, hegyi baleset

Vonatbaleset: Készítette Kis-Guczi Péter OKF
Monorierd ı 2008. október 06.
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„Sufni”- t őzszerészek

4545
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Tevékenységük veszélyt jelenthet önmagukra, 
és a környezetükre nézve egyaránt.

Aki ilyen tevékenységrıl tudomást szerez, 
jelezze az illetékes hatóságok felé.

A háborús lövedékekkel és robbanóanyagokkal 
kapcsolatos teendıket

A KormA Korm áányny
142/1999. (IX.8.) 142/1999. (IX.8.) 
Korm. rendeleteKorm. rendelete

a ta tőőzszerzszeréészeti mentesszeti mentesííttéési feladatok ellsi feladatok ellááttáássáárr óóll
szabszabáályozzalyozza
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A helyi védelmi rendszercélja:

fegyveres összeütközés,  katasztrófa és 
más veszélyhelyzet esetén

a lakosság életének megóvása, az életben 
maradás feltételeinek biztosítása, 

valamint az állampolgárok felkészítése
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A veszélyekre való felkészülésben,
a veszélyhelyzetek kezelésében 

településeknek kiemelt 
feladataik vannak.

Köszönöm 
a figyelmet.
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„A közigazgatási 
vezetık 

helye és szerepe
a védelmi rendszerben”

Ea:  Dr. Tóth Rudolf egyetemi docens. ZMNE 
Mőszaki és Katasztrófavédelmi Tanszék  

5050

Konferencia
Monor, 2009. január 22.
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A védelem komplex rendszere, 
kapcsolata a polgári védelemmel



5252

Az elıadás fı kérdései:
I. A biztonság és a komplex védelem értelmezése, 

rendszere, kialakítása, minısített idıszakok. 
II. A katasztrófavédelem értelmezése, irányítási 

rendszere.
III. A települések veszélyeztetettségi sorolásának 

célja, tartalma.
IV. A pv. kötelezettség tartalma, a polgári védelmi 

szervezetek alaprendeltetése, típusai.

5252
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I. A biztonság és a komplex 
védelem értelmezése, 
rendszere, kialakítása, 
minısített idıszakok. 
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Hogyan értelmezzük 
napjainkban a biztonságot?

MEGVÁLASZOLANDÓ
KÉRDÉSEK !!

Mit sorolunk a biztonság 
alapvetı területeihez és mi 
azoknak a belsı tartalma?

Létezik e olyan komplex védelmi rendszer, 
amellyel hatékony és adekvát választ 
adhatunk a különbözı kihívásokra?
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A mai felfogás szerint: a korszerő
biztonság átfogó jellegő, oszthatatlan 
és messze túlmutat a katonai erın.

94/1998. (XII.29.) számú OGY határozatának 1-es 
pontja alapján: „A Magyar Köztársaság a 
biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a 
hagyományos politikai és katonai tényezın túl 
magába foglalja a széles értelemben vett biztonság 
egyéb – gazdasági, pénzügyi, emberi jogi és 
kisebbségi, információs és technológiai, környezeti, 
valamint nemzetközi jogi - dimenzióit is. A globális 
kihívások, a nemzetközi politikai-gazdasági 
kölcsönös függıség, a technológiai fejlıdés világában 
az euro-atlanti térség biztonsága oszthatatlan.”
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A biztonság legfontosabb területei:

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

�A közbiztonság – az adott társadalom védettsége a 
nemzetközi bőnözés, a migráció, a kábítószer-
kereskedelem és fogyasztás, a szervezett bőnözés és a 
terrorizmus hatásaival szemben. Ettıl függ a társadalom 
belsı védettsége, a lakosság élet- és vagyonbiztonságának 
megteremtése.

�A társadalmi biztonság – az ország biztonságának,
a kisebbségi, az etnikai, a vallási és a nyelvi konfliktusok 
hatásival szemben, valamint az országban élı kisebbségek 
biztonságának teljes körő szavatolása.
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A biztonság legfontosabb 
területei:

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

• A környezeti biztonság – a katasztrófák elleni 
védekezés szempontjából kiemelt jelentıséggel bír, alapvetı
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 jellegő válságokkal 
szemben.
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�Az ország geopolitikai helyzetétıl
�Az ország veszélyeztetettségétıl
�Az ország védelmi képességétıl
�A szövetségi rendszer erejétıl

5858

Milyen tényezıktıl függ, 
Magyarország biztonsága 

és védelme?
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Hazánkban, a különbözı kihívásra, 
adekvát választ adó védelmi szervezetek

katonai rendvédelmi    katasztrófák   gazdasági

kihívások

válaszok

Ezek keretében jelentkeznek a polgári 
védelmi feladatok is. 

Magyar 
Honvédség

Rendvédelmi 
szervek

Katasztrófavédelmi
rendszer

Pénzügyi és gazdasági 
szervezetek rendszere
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Létezik e hazánkban olyan 
komplex védelmi rendszer, amely 
egységes rendszerbe integrálja a 
védelmi feladatokat és képes az 

ország er ıforrásait, védelmi 
potenciálját, megfelel ıen és 

hatékonyan mozgósítani, 
mőködtetni?

ALAPVET İ KÉRDÉS!!

IGEN
A Magyar Köztársaság 
honvédelmi rendszere
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Az országvédelem és a 
honvédelem értelmezése 
napjainkban. 

Általános megállapítás!

Hazánk „komplex védelmi rendszerének” fogalmára 
a szakirodalom két elnevezést használ, a 
„honvédelmet” és az „országvédelmet”.

A jogszabályi meghatározás viszont csak egyet 
ismer, ez pedig a „Honvédelem.”

Sajnos, ez a kettıs elnevezés a gyakorlatban 
sokszor okoz értelmezési problémát, és a 
köztudatban is zavaróan hat.
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2004. évi  CV. törvény a honvédelemrıl és a 
Magyar Honvédségrıl 1§ 1-2 bek. szerint :

1§ (1)  A honvédelem nemzeti ügy.
(2)  A Magyar Köztársaság a nemzeti és 

szövetségi védelmi képességének 
fenntartásában és fejlesztésében a saját erejére: 
nemzetgazdaságának erıforrásaira, a Magyar 
Honvédség felkészültségére, és elszántságára, a 
rendvédelmi és más szervek közremőködésére, 
illetıleg állampolgárainak a haza védelme iránti 
hazafias elkötelezettségére és
áldozatkészségére, továbbá a szövetséges 
államok és fegyveres erıik együttmőködésére és 
segítségnyújtására, valamint az Európai Unió
tagállamainak és azok fegyveres erıinek 
együttmőködésére épít.
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Ha a honvédelmet, mint fogalmat a tartalmi 
oldaláról vizsgáljuk meg, értelmezése az 
alábbiakban foglalható össze.

• A honvédelem összenemzeti ügy.
• Rendeltetése: az ország függetlenségének, 

területi épségének, alkotmányos rendjének 
védelme, a lakosság életének és anyagi 
javainak megóvása. 

• Mőködése: az ország összes élı dologi és 
szellemi erıforrásainak erre a célra történı
felkészítésével és aktivizálásával valósul 
meg.
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A honvédelmi rendszer fogalma, 
alapvetı területei.

Fogalma:
„A Magyar Köztársaság védelmi potenciálját átfogó és aktivizáló, a 

fegyveres erıket, a rendvédelmi szerveket, a nemzetgazdaságot, a 
lakosságot, és a védelmi igazgatást, magába foglaló védelmi rendszer”

Alapvetı területei:

�a védelemre felkészült és mőködıképes államszervezet, 

�a védelmi szükségleteket kielégíteni képes gazdaság,

� a lakosság és az anyagi javak védelmét szolgáló polgári 
védelmi szervek és szervezetek,

� a katonai védelmet ellátni képes fegyveres erık,

� a védelmi igényeket elfogadó és felkészült társadalom.
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A HONVÉDELMI RENDSZER  ALAPJAI, FUNKCIÓI ÉS ELEMEI

Az állam és
közigazgatás
mőködtetése

A fegyveres er ık,
rendvédelmi szervek

felkészítése,
alkalmazásuk
biztosítása

Az állampolgárok
létfeltételeinek, élet- és
vagyonbiztonságának,
valamint a közjavaknak

a védelme

A nemzetgazdaság
védelmi célú

erıforrásainak
biztosítása

Hozzájárulás a
szövetség kollektív

védelméhez

Funkciói

A honvédelmi
rendszer

Elemei

A védelemre
felkészült
állam- és

közigazgatási
szervezet

A védelem
anyagi

szükségleteit
kielégíteni

képes
gazdaság

Fegyveres er ık

A védelmi
igényeket
tudatosan
elfogadó

társadalom

A lakosság és
az anyagi javak

védelmét
szolgáló polgári

védelem

Alapja

Nemzeti öner ı

NATO államok és fegyveres

erıi kölcsönös segítségnyújtása

Rendvédelmi

szervek

Védelemben

résztvev ı más

szervek
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A honvédelmi rendszer elemeinek csoportosítása.

Kormányzat
(OGY, KE, HT, Korm .)

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

Gazdasági  
védelem

Katonai 
védelem 

Polgári 
védelem

Rendvédelem

Katonai, 
fegyveres 

elemek

Magyar 
Honvédség

Rendvédelmi 
szervek
(Rendırség,  
Vám és Pü. ırs 
Büntetésvégre. 
Pv. hív. szerv 
Tőzoltóság 
hívatásos 
szervezetei)

Civil 
elemek

Kormányzat 
Védelmi Igazgat

Polgári védelem 
A lakosság és az 
anyagi javak 
oltalmazása, 
védelme 

NemzetgazdNemzetgazd. . 
stratstratéégiai giai 
ererııforrforr áásoksok
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A polgári (civil) és a katonai (fegyvere) 
védelem alapvetı védelmi területei

6767

Honvédelem

A fegyveres
védelem 

rendszere

A polgári 
védekezés
rendszere

Az ország
fegyveres
védelme

Kat. jelleg.
válságok
kezelése

Polgári
Veszélyhely.

Tervezés

Kat. elleni
védekezés

Nem kat. 
jellegő

válságok

A lakosság és az anyagi javak védelmének feladatrendszere

Polgári védelmi feladatok és tevékenységek

FONTOS! A védelmi területek egymással összefüggnek!
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Létezik e Magyarországon olyan 
igazgatási rendszer, melynek keretében a 
védelmi feladatok alkotmányos keretek 
között, jogilag szabályozott formában és 

módon kerülnek végrehajtásra?

ALAPVET İ KÉRDÉS!!

IGEN!! 
Létezik.

Hazánk béke idıszaki igazgatási 
rendszerében megvalósuló
VÉDELMI IGAZGATÁSI 

RENDSZER
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A védelmi igazgatás fogalma, célja, 
rendszere, és szervezeti elemei.

A védelmi igazgatás: a háborúban, katasztrófák 
estén vagy más rendkívüli helyzetekben 
(idıszakokban) az állam és a közigazgatás 
mőködését irányító hierarchikus felépítéső
közigazgatási szervezet.

Célja: védelmi (honvédelmi) felkészítésben, az 
ország védelmi képességeinek mozgósításban, 
háború alatti vagy rendkívüli idıszakok idején, a 
védelemben részt vevı szervek tevékenységének 
szervezése, összehangolása, irányítása, a rájuk 
háruló védelmi, (honvédelmi) feladatok hatékony és 
szakszerő végrehajtása érdekében.
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HÖR ORFK

PV
szervek

Belügyminisztérium

Védelemben résztvev ı

szervek
Minisztériumok

OHSZ-ek
Parancsnokságok

Országgy őlés

OKF

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium

Honvédelmi
Minisztérium Minisztériumok

Polgármesterek

Megyei Védelmi
Bizottságok

Helyi Védelmi
Bizottságok

ORTT
MTV, Duna TV

 Rádió
MTI

Önkormányzati
tőzoltóságok

HM
VÉDELMI  HIVATAL

IPARI FİOSZTÁLY
Gazdaságmozgósítási

Osztály

Köztársasági
Elnök

Alkotmány
bíróságBíróságok

Ügyészségek

Honvédelmi Bizottság

BM
VÉDELMI  HIVATAL

HÖR
Igazgatóságok

Megyei
RFK-ok

Országos hatáskör ő
szervek

Kat.védelmi
Igazgatóságok

Rendır-
kapitányságok Önkormányzati

hivatalok, védelembe
bevont szervek

Kiegészít ı
Parancs-
nokságok

A Magyar
Honvédség

csapatai

Védelembe bevont
gazdasági

szervezetek

A védelembe bevont
közigazgatási

szervek

Körzeti
stúdiók

Helyi
mősor-

szolgáltatók

Kormány

Nemzetbiztonsági Kabinet

A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE

VÉDELMI
FİOSZTÁLYOK

O I T

Védelemkoordinációs
Fıosztály

IRM 

ÖTM Véd. 
Titk.

ORFK (HÖR)

Megyei Rend Kap 
(HÖR)

Rendır 
kapitányságok

ÖTM

Védelmi 
koord. iroda

Védelmi 
Koord. Iroda

Toborzó és 
kieg pkság
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OGY Honvédelmi 
Bizottsága

A VÉDELMI IGAZGATÁS SZERVEZETEI

Alkotmánybíróság

Védelmi bizottságok titkárságai

Fıvárosi, megyei védelmi bizottságok

Miniszterelnöki
Hivatal

Kormány

Országgyőlés
Köztársasági Elnök

HM Védelmi 
Hivatal

Honvédelmi 
Minisztérium

Önálló védelmi 
szervezetek

Minisztériumok

Helyi védelmi bizottságok

Polgármesterek

Katonai Iroda

Nemzetbizt. 
Kabinet
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MEGYEI (FİVÁROSI) VÉDELMI 
BIZOTTSÁG TAGJAI

• KÖZIG. HIV. VEZETİJE
(FİJEGYZİ)

• MJV POLGÁRMESTERE

• TOBORZÓ és HADKIEG. 

PK. – ok képviselıi

• RENDİRFİKAPITÁNY

• KAT. VÉD. IGAZGATÓ

• ÁNTSZ VEZETİJE

• VIZÜGYI IGAZGATÓ

• MVB TITKÁRA

• A KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZATOK 
KÉPVISELİI
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Léteznek e Magyarországon a 
védekezésnek olyan idıszakai, amelyben 

az alkotmányos jogok korlátozhatók, 
rendkívüli jogrend léptethetı életbe és a 

feladatokat a Védelmi Igazgatás 
Rendszerében hajtjuk végre?

ALAPVET İ KÉRDÉS!!

IGEN!! 
Létezik.

Hazánkban ezeket a védekezési 
idıszakokatnevezzük

MINİSÍTETT 
IDİSZAKOKNAK
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Az állam életének olyan idıszaka, 
melynek során, az alkotmányban 
meghatározott feltételek megléte 

esetén, kivételes hatalom (rendeleti 
kormányzás) gyakorolható.

A minısített idıszak 
értelmezése

2. a rendeleti 
kormányzás   

bevezethet ıségét

1. törvények 
- felfüggeszthet ıségét
- korlátozhatóságát 
- hatályon kívül     

helyezhet ıségét

3. az operatív 
intézkedési 
lehetıséget
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A minısített idıszakok általános 
jellemzıi

Általános jellemzık:

� A minısített idıszakok közös jellemzıje, hogy az állam életét, 
rendes mőködését, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát, 
belsı vagy külsı eredető társadalmi, illetve természeti, technikai 
jellegő erıhatás megjelenése veszélyezteti, és ennek elhárítására, 
illetve bekövetkezése esetén következményei felszámolására – az 
Alkotmány felhatalmazása alapján – a rendkívüli jogrend eszközei 
vehetık igénybe.

� A rendkívüli jogrenden alapuló hatalom gyakorlása az állam 
általános, normál idıszaki mőködésétıl való idıleges és részleges 
eltérést jelent, ami a kormányzati és egyéb államigazgatási –
egyes minısített idıszakokban az önkormányzati – szervek 
szervezeti felépítésének, mőködésének és hatáskörének 
átrendezıdésével, az állampolgári jogok korlátozásával, a 
gazdasági folyamatokba való fokozott állami beavatkozással jár.
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A minısített idıszakok alkalmazásának 
alapelvei

Általános alapelvek: 

� A minısített idıszakok töltsenek be kiemelt szerepet 
hazánk védelmi rendszerének komplexitásában!

� A minısített idıszakok jogszabályi alapjait az Alkotmány, 
a vonatkozó törvények, kormány- és miniszteri 
rendeletek együttesen kell hogy biztosítsák!

� Rögzíteni kell az egyes idıszakok kihirdetésével 
kapcsolatos eljárási rendet, valamint a rendkívüli 
hatalomgyakorlással összefüggı alapvetı szabályokat!

� A minısített idıszak kihirdetése után, a békében mőködı
állam és a közigazgatási szervek részben átalakulnak és 
kiegészülnek az adott minısített idıszakban
létrehozandó szervezeti elemekkel (pl. Honvédelmi 
Tanács).   
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Minısített id ıszakok

7777

Alkotmá-
nyos

tényállás

Hadiállapo t 

Az alkotmányos 
rend megdöntésére, 

a hatalom 
erıszakos 

megszerzésére 
irányuló

cselekmények

Alkotmány 
szerinti 
elemi 
csapás 

Küls ı
fegyveres 
csoport 
váratlan 

támadása 

Küls ı
fegyveres 
támadás 
veszélye

Háborús 
veszély

Terror jelleg ő
cselekmények

A Pvt. 
szerinti 
veszély-
helyzet 

Szövetségi 
kötelezett-

ség
végrehajtá

sa

Alkotmá-
nyos

min ısítés

Rendkívüli 
állapot 

(Alk.19 § 3/h)

Szükségállapot 
(Alk. 19 § 3/i)

Veszélyhelyzet 
(Alk. 35 1/i és a 

Pvt 2.§)

Alkotmány 
19./E§

Megelızı
védelmi 

helyzet (Alk. 
19/n)

Veszély 
iránya

Küls ı veszély 
Bels ı társadalmi 

konfliktus, 
katasztrófa

Katasztrófa 
Küls ı

veszély 
Küls ı

veszély

Természeti vagy 
ipari katasztrófa 

Hatalmi 
centrum

Honvédelmi 
Tanács 

Köztársasági
Elnök Kormány Kormány Kormány



7878HELYI SZERVEK

TERÜLETI SZERVEK

HÖR ORFK

Belügyminisztérium

Védelemben
résztvev ı
szervek

Minisztériumok
OHSZ-ek

Parancsnokságok

OKF

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium

Honvédelmi
Minisztérium

Minisztériumok

ORTT
MTV, Duna TV

 Rádió
MTI

HM
VÉDELMI  HIVATAL

Védelem
Koordinációs

Fıosztály

BM
VÉDELMI  HIVATAL

Országos hatáskör ő
szervek

Kormány

Nemzetbiztonsági
Kabinet

VÉDELMI
FİOSZTÁLYOK

BÍRÓSÁGOK

OIT

HONVÉDELMI 
BIZOTTSÁG

ORSZÁGGYŐLÉS

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

RENDKÍVÜLI
INTÉZKEDÉSEK

A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE SZÜKSÉGÁLLAPOTBAN

ÜGYÉSZSÉGEK

ALKOTMÁNY
BÍRÓSÁG

IRM 

ÖTM Véd. 
Titk.

ORFK (HÖR)

ÖTMIRM ÖTM

Védelmi 
Koord. Iroda

Védelmi 
koord. iroda

7878
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HELYI SZERVEK

TERÜLETI SZERVEK

HÖR ORFK

Belügyminisztérium

Védelemben
résztvev ı
szervek

Minisztériumok
OHSZ-ek

Parancsnokságok

OKF

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium

Honvédelmi
Minisztérium Minisztériumok

ORTT
MTV, Duna TV

 Rádió
MTI

HM
VÉDELMI  HIVATAL

Védelem
Koordinációs

Fıosztály

BM
VÉDELMI  HIVATAL

Országos hatáskör ő
szervek

VÉDELMI
FİOSZTÁLYOK

A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTBAN

HONVÉDELMI TANÁCS

ORSZÁGGYŐLÉSBÍRÓSÁGOK

OIT

RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK

ALKOTMÁNY
BÍRÓSÁG

ÜGYÉSZSÉGEK

ORFK (HÖR)

ÖTM Véd. 
Titk.

IRM ÖTM

Védelmi 
koord. iroda

Védelmi 
Koord. Iroda

7979
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II. A katasztrófavédelem 
értelmezése, irányítási 
rendszere. 

8080
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A katasztrófavédelem fogalma:
„A különbözı katasztrófák elleni 

védekezésben azon tervezési, szervezési, 
összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, 
mőködtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési 
és ellenırzési tevékenységek összessége, 
amelyek a katasztrófa kialakulásának 
megelızését, közvetlen veszélyek elhárítását, az 
elıidézı okok megszüntetését, a károsító hatásuk 
csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak 
védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az 
alapvetı életfeltételek biztosítását, valamint a 
mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás 
feltételeinek megteremtését szolgálják.”
(1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés 
irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésrıl 3.§ j. pont)

8181

A katasztrófavédelem rendszerszemlélet ő
értelmezése.
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Szervezeti alrendszer

Katasztrófa
-védelmi 
erıforrás 

alrendszer

Katasztrófa-
elhárítási 
feladatok 

alrendszere

Katasztrófavéd
elmi rendszer

Az egysAz egys ééges katasztrges katasztr óófavfav éédelmi rendszer delmi rendszer 
felfel ééppííttéése, alrendszerei.se, alrendszerei.

szervek

Hiv. kat. véd. 
és ment ı
szervek, 

szervezetek

Polgári védelmi 
szervek és 

szervezetek

Gazdálk. 
Szervek és 
szervezetekÁllami és 

önkorm. 
szervek és 

szervezetek

Civil és karitatív 
szervek, 

szervezetekSzervezeti 
alrendszer

Az 
állampolgár

ok 
erıforrásai

A szervezeti 
elemek saját 
erıforrásai

Külföldi 
segítség, 
támogatá

s

Központi, 
állami és önk. 

készletek, 
tartalékok,       
„vis major”

alap

Erıforrás 
alrendszer

Kárelhárítási és 
kárfelszámolási feladato k

A 
„megel ızé

s”
feladataina
k csoportja

„Helyre
állítás”
feladata

inak 
csoport

A 
„mentés

”
feladatai

nak 
csoportj

a

Feladat alrendszer

8282
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Köztársasági Elnök Országgyőlés

Honvédelmi Tanács

Kormány

Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB.)
(Belügyminiszter irányítja)

KKB. Titkárság

Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság

Operatív Törzs

Megyei Védelmi Bizottságok Operatív Törzs

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és együttmőködık

Helyi Védelmi Bizottságok

POLGÁR-
MESTEREK

Gazdálkodó egységek

Állampolgárok

Veszélyhelyzeti Központ
(OKF bázisán)Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai

Civil szervezetek

Országos szint

Megyei szint

A  KATASZTRÓFAVÉDELEM  IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

Min ısített idıszak

Polgári védelmi 
kirendeltségek

Pv szervezetek

Helyi szint

8383
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III.  A települések    
veszélyeztetettségi 
sorolásának célja, 
tartalma.

8484
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Létezik e Magyarországon olyan 
jogszabály, vagy követelmény, mely 

alapján a különbözı települések 
veszélyeztetettsége megállapítható, és a 

szükséges, elégséges védelmi szint 
kialakítható?

ALAPVET İ KÉRDÉS!!

IGEN!! 
Létezik.

114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet
Határozza meg a települések polgári 
védelmi besorolásának szabályait és 

a védelmi követelményeit

8585
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Célja:
a veszélyeztetettség 

alapján 4 besorolási csoport
kialakítása 

114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet
a települések polgári védelmi 

besorolásának szabályairól és a védelmi 
követelményekrıl

Követelmény:
A besorolásalapján megfelelı

védelmi képességek
kialakítása

8686
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I. Sorolású települések

� a) az atomerımő 9 km-es, a kutatóreaktor 1 km-es körzetében lévı
településeket;

� b) azokat a településeket, amelyek területén - a 2. számúmellékletben 
meghatározott normáknál nagyobb mennyiségben -veszélyes anyagokat
állítanak elı, használnak fel vagy tárolnak, amelyek környezetbe kerülése 
katasztrófahelyzetet idéz elı;

� c) azokat a településeket, amelyek területén többfajta, egyenként nem I. 
csoportba sorolhatóveszélyforrás együttes hatásaérvényesülhet, 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 alapjánfegyveres összeütközés során közvetlen hatások 
által veszélyeztetettek;

� e) az országhatártól számított 30 km-essávon belül lévı településeket, 
amelyek területén veszélyes anyagokat elıállító, felhasználó vagy tároló
üzem mőködik, és katasztrófaveszélyeztetésük alapján a II. csoport 1. b) 
pontba tartoznának;

� f) az olyan vízépítési mőtárgyak körzetében lévı településeket, amelyeknél 
fegyveres összeütközés vagy terrorcselekmény következményeként 
elárasztás veszélyealakulhat ki.
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�a) az atomerımő által közvetetten veszélyeztetett (9-30 km 
közötti területen lévı) településeket;

�b) azokat a településeket, amelyek területén olyan veszélyes 
anyagokat állítanak elı, használnak fel vagy tárolnak, amelyek 
üzemzavar esetén a közvetlen környezetben élı lakosság és 
anyagi javaira veszélyt jelentenek;

� c) azokat az árvizekáltal veszélyeztetett településeket, amelyek 
az árvizek elıfordulásának gyakorisága, valamint az 
árvízvédelmi mőtárgyak aktuális mőszaki-technikai állapota 
alapján indokoltak;

�d) azokat a településeket, amelyek területén a veszélyes 
anyagok vasúti, közúti, vízi úti szállításával (tranzittárolással) 
kapcsolatos közlekedési csomópontok,átrakóhelyek találhatók.

II. Sorolású települések
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�A III. csoportba kell sorolni azokat 
a településeket, amelyek a I-es és 
II-es csoportokba sorolt 
településeken lévı veszélyes 
anyagok környezetbe kerülése 
esetén a másodlagos hatások által 
veszélyeztetettek.

III. Sorolású települések
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IV. Sorolású települések

�A IV. csoportba kell sorolni az 
országhatártól számított 30 km-es 
sávon belül lévı valamennyi olyan 
települést, amely magasabb 
sorolási csoportba nem került.

A besorolást folyamatosan 
pontosítani kell!

Hogyan kezeljük a nem sorolt településeket? 
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Igaz e, hogy a települések védelmi képességeit 
a veszélyeztetettségi sorolásuk alapján kell 

kialakítani? Milyen területei vannak a 
védelmi képességnek?

ALAPVET İ KÉRDÉS!!

IGEN! 

A védelmi képesség területei!
- A veszélyeztetettségnek megfelelı pv szerv. 

létrehozása, mőködtetése.
- Folyamatos és pontos  védelmi tervezés.
- Korszerő riasztási és tájékoztatási rendsz.
- Megfelelı színvonalú felkészítési rendszer
- A védekezéshez szükséges anyagi-technikai 

készletek kialakítása, tárolása, mőködtetése
- Korszerő híradó és informatikai rendszer
- Mőködı vezetési és irányítási rendszer

9191
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IV.  A pv. kötelezettség 
tartalma, a polgári 
védelmi szervezetek 
alaprendeltetése, típusai.

9292
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Igaz e, hogy a polgári védelem a 
„honvédelem” része és a 

„katasztrófvédelem” rendszerében végzi 
alaprendeltetésébıl adódó feladatait?

ALAPVET İ KÉRDÉS!!

IGEN! 

- 1996. évi XXXVII. törvényi 
szabályozás írja elı

- Alaprendeltetése, fegyveres 
küzdelem és katasztrófák esetés a 
lakosság és az anyagi javak 
védelme

- A polgári védelmi kötelezettség 
alapja a CV. Honvédelmi törvény

9393
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HONVÉDELMI               
KÖTELEZETTSÉG tartalma
�(2) A Magyar Köztársaság területén 

lakóhellyel rendelkezı, nagykorú magyar 
állampolgárokat személyes honvédelmi 
kötelezettségként

�a) megelızı védelmi helyzet és rendkívüli 
állapot idején hadkötelezettség,

�b) rendkívüli állapot idején honvédelmi 
munkakötelezettség, valamint

�c) polgári védelmi kötelezettség teljesítése 
terheli.

2004. évi CV. törvény
a honvédelemr ıl és a Magyar Honvédségr ıl  5.§



9595
95

PV. kötelezettség (pv. tv.)

22. § (1) A polgári védelmi kötelezettség az 
�adatszolgáltatási, 
�a bejelentési,
�a megjelenési kötelezettséget és a

polgári védelmi szolgálatot foglalja 
magában.

A személy beosztását a kötelezett 
lakcíme szerint illetékes polgármester 
határozatban rendeli el.



96969696

Polgári védelmi kötelezettség

�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 feltételein ek 
megteremtésére.

�Minden nagykorú magyar állampolgárt polgári 
védelmi kötelezettség terheli. A polgármester, a 
jogszabályok alapján, a polgári védelmi szervezetbe  
oszthatja be a mentés szervezésére, a károk 
elhárítására.

�Kiterjed: Férfiakra 18-55., n ıkre 18-50. éves korukig.

2004. évi CV. törvény
a honvédelemr ıl és a Magyar Honvédségr ıl  32.§
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A polgári védelmi feladatok 
végzésének milyen módjai, (formái) 

vannak?

�� Munkakör ellátásával, gyakorlásával
(hivatásos szervek, igazgatási szervek)

� A feladatra polgári védelmi kötelezettség alapján
kijelölt állampolgárok

� Önként: Civil és humanitárius szervezetek, 
állampolgárok

9797
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„… 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…”

Mi a polgári védelem?

1996. évi XXXVII. törvény
9898
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A polgári védelem 
4 alapvetı pillér együttmőködésén alapszik

Állami szervek

Önkormányzati szervek

Civil szervezetek

Állampolgárok
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A polgári védelmi szervezetek fogalma

Polgári védelmi szervezeteknek 

nevezzük azokat a szervezeteket, 

amelyek hivatásos személyi állománya és 

az állampolgárok pv. kötelezettségének 

teljesítése útján kizárólag a rájuk vonatkozó

jogszabályokban meghatározott pv. 

feladatokat látnak el.

100100
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A polgári védelmi szervezetek 
alaprendeltetése

Az elemi csapások és ipari szerencsétlenségek 
következményeinek elhárításában való
közremőködésre, valamint a támadó fegyverek 
hatásai elleni védekezés érdekében azoknak a 
feladatoknak ellátására, amelyek más szervezetek 
(rendırség, tőzoltóság stb.) rendeltetésszerő
tevékenysége keretében nem biztosítható, a polgári 
védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok 
körébıl területi polgári védelmi szervezeteket kell 
létrehozni.

101101
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Polgári védelem

CIVIL ÁGHIVATÁSOS ÁG

Pv-i
Szervezetek

Civil 
szervezetek

Önkéntesek

OKF, Megyei 
Kat. 

Igazgatóságok

GAZDÁLKODÓ

szervezetekPolg. Véd.
Kirendeltségek

Polg. Véd.
Irodák
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Szakszolgálat 
parancsnokságok 

(4 fajta)

Polgári védelmi szervezetek 
típusai, felépítésük

Szakalegységek 
(14 fajta)

Rendeltetésük 
alapján

Területi

Települési Munkahelyi

103103
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Hivatásos pv. szervek : államigazgatási feladatokat ellátó
állami rendvédelmi szervek.

BM OKF:
� Irányítja a hivatásos polgári védelmi szervek pv.  

feladatainak végrehajtását, 
� Ellátja a katasztrófa elleni védekezéssel összefügg ı

tervezı-szervezı tevékenységet .

Megyei, Fıvárosi Igazgatóság:
� Pv. feladatok ellátása,
� Kirendeltségek, irodák irányítása, ellen ırzése.

Kirendeltségek, irodák:
� végrehajtja a megyei igazgatóság által elrendelt 

feladatokat,
� közrem őködik a polgármester pv feladatainak 

ellátásában.
104104
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PV kötelezettség alapján létrehozott pv szervezetek
Területi pv. szervezetek :

� Állományát a megyei, fıvárosi igazgatóság javaslatára az OKF 
határozza meg.

� Személyi állományát a lakóhely szerint illetékes polgármester 
osztja be, a megyei, fıvárosi igazgatóság jelöli ki.

� Akkor szükséges, ha a települési pv. szervezet feladatát nem tudja 
ellátni.

Települési pv. szervezet:
� Községben, városban, fıvárosi kerületben hozzák létre a település 

pv. veszélyeztetettségi besorolása alapján, a helyi veszélyeztetı
tényezık hatásainak csökkentésére, elsıdleges mentési 
tevékenységgel összefüggı, önmentı tevékenységek 
végrehajtására,

� Állományát az illetékes pv. kirendeltségi iroda határozza meg, és a 
polgármester osztja be.

Munkahelyi pv. szervezet:
� A helyi hivatásos pv. szerv tesz javaslatot a létrehozására,
� Hatósági határozat alapján a polgári szerv vezetıje határozza meg 

az állományát,
� A lakcím szerinti illetékes polgármester osztja be. 105105
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Vezetésbiztosító és híradó szakszolgálat-parancsnokság
� Riasztó szakalegység
� Híradó szakalegység
� Vezetésbiztosító szakalegység

Lakosságvédelmi szakszolgálat-parancsnokság
� Kitelepítési-elhelyezési szakalegység
� Óvóhelyi szakalegység
� METRO szakalegység
� Állat- és növényvédelmi szakalegység
� Közegészségügyi és járványügyi szakalegység

Kárfelszámolási szakszolgálat parancsnokság
� RBV szakalegység
� Mőszaki-mentı szakalegység
� Elsısegélynyújtó- és sérültszállító szakalegység
� Mőszaki és kárfelszámoló szakalegység

Logisztikai szakszolgálati parancsnokság
� Ellátó szakalegység
� Szállító szakalegység
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A különböz ı típusú
szakalegységek feladatai

A települési és a munkahelyi polgári 
védelmi szervezetek típusát (fajtáit), 

valamint annak nagyságát és összetételét a 
polgármester és a munkahelyi vezetı dönti 

el  az adott település veszélyeztetettsége, 
(besorolása), a veszélyforrás jellege, 
valamint az üzemben folyó veszélyes 

tevékenység alapján.
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Vezetésbiztosító és híradó szakszolgálat-
parancsnokság alárendeltségében:

Riasztó szakalegység : a lakosság riasztása, a pv. szervezetek 

állományának riasztása, a riasztásra szolgáló technikai eszközök 

és berendezések mőködtetése, az elsötétítés és fényálcázás 

végrehajtásának ellenırzése.

Híradó szakalegység : a hírkapcsolat biztosítása: a pv. szervek 

és szervezetek között, az együttmőködési szervek és szervezetek 

között.

Vezetésbiztosító szakalegység : a pv. vezetés feltételeinek 

biztosítása.

108108



109109

Lakosságvédelmi szakszolgálat-parancsnokság 
alárendeltségébe:

Kitelepítési-elhelyezési szakalegység : az állampolgárok kitelepítése, 
kimenekítése a veszélyeztetett területrıl, kitelepítési és befogadási 
feladatok tervezése, szervezése.

Óvóhelyi szakalegység: óvóhelyek (szükségóvóhelyek) készenlétbe 
helyezése, óvóhelyek üzemeltetése, az óvóhelyen való tartózkodás 
szabályainak betartása.

METRO szakalegység: a fıvárosi metró életvédelmi létesítményként 
alkalmazható szakaszaiban a védelem feltételeinek biztosítása.

Állat- és növényvédelmi szakalegység: a lakosság védelme 
érdekében a növény- és állatbetegségek megelızése, terjedésének 
megakadályozása, felszámolása.

Közegészségügyi és járványügyi szakalegység: megelızı
intézkedések és fertıtlenítı munkák elvégzése, a halottakkal kapcsolatos 
halaszthatatlan feladatok végrehajtása. 109109
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Kárfelszámolási szakszolgálat parancsnokság 
alárendeltségében:

RBV szakalegység : megelızı RBV védelem, a kárterület biztosítása, 
felderítése, ellenırzése, mentesítés, fertıtlenítés, a nem mentesíthetı
(fertıtleníthetı) anyagok megsemmisítésére.

Mőszaki-ment ı szakalegység: megelızı mőszaki védelmi feladatok 
végrehajtása, kulturális javak védelme, szükségóvóhelyek létesítése, 
építése, vizek kártételei elleni védekezés pv. feladatainak teljesítése, 
rendkívüli id ıjárás kártételeinek felszámolása, romok alatti személyek 
felkutatása, mentése.

Elsısegélynyújtó- és sérültszállító szakalegység: sérült személyek 
felkutatása, elsısegélyben részesítése, sérültek győjt ıhelyre, kórházba 
szállítása, pv. szervezetek egészségügyi biztosítása.

Mőszaki és kárfelszámoló szakalegység : az épület, közmő és 
mőszaki károk csökkentése, felszámolása, ideiglenes helyreállítási 
munkák elvégzése.
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Logisztikai szakszolgálati parancsnokság 
alárendeltségében:

Ellátó szakalegység: a lakosság védıeszközökkel való
ellátása, a pv. szervezetek mőködéséhez szükséges 
anyagi-technikai feltételek biztosítása és ellátása, az 
ellátatlanná vált lakosság egyszeri ellátásának 
végrehajtása.

Szállító szakalegység: szállítási feladatok teljesítése a 
lakosság és az anyagi javak védelme érdekében, valamint 
a pv. szervezetek mőködésének biztosítása érdekében.
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Milyen elv alapján és mikor kell a 
települések lakosságának és anyagi 

javainak védelmét biztosító
feladatokat végrehajtani?

� A lakosság védelmének alapelve aSEGÍTSÉGNYÚJTÁS
(szubszidiaritás elven)

� A feladatok végrehajtása három idıszakra bontható:
- megelızés idıszaka
- a mentés idıszaka
- a helyreállítás idıszaka

112112
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Részvétel 
a megelızésben

113113

A védekezés folyamata

Kockázatanalízis

Részvétel 
a veszélyhelyzet-

kezelésben

Részvétel 
a helyreállításban
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KI?

Hogyan?

MIBİL?
MIT?

KINEK AZ 
IRÁNYÍTÁSÁVAL?

MIVEL?

A védelmi feladatok ellátása során 
felmerülı kérdések

Miért van szükség 
a védelmi 

felkészítésekre?

Azért, hogy a 
kérdésekre 

választ kapjunk!!
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”

„A közigazgatási vezetık helye és szerepe
a védelmi rendszerben

Konferencia 2009. január 22.
Monor HVB 

A helyi védelmi rendszer kialakítása,
az önkormányzati vezetık

helye és szerepe rendszerben



Köztársasági Elnök Országgyőlés

Honvédelmi Tanács

Kormány

Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB.)
(Belügyminiszter irányítja)

KKB. Titkárság

Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság

Operatív Törzs 

Megyei Védelmi Bizottságok Operatív Törzs

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és együttmőködık

Helyi Védelmi Bizottságok

POLGÁR-
MESTEREK

Gazdálkodó egységek

Állampolgárok

Veszélyhelyzeti Központ
(OKF bázisán)Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai

Civil szervezetek

Országos szint

Megyei szint

A  KATASZTRÓFAVÉDELEM  IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

Min ısített idıszak

Polgári védelmi 
kirendeltségek

Pv szervezetek

Helyi szint



A polgármester védelmi
feladata:

A polgármester a település 1. számú polgári védelmi vezetıje

A polgármester felelıs mindazért, 
amit megtett, illetve amit megtenni elmulasztott...

www. delmagyar.hu 2008. nov. 15.
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Védelmi munkájának jogszabályi háttere

• 1949. évi XX. Törvény A  MK. ALKOTMÁNYA
• Honvédelmi törvény 2004. CV.

• Polgári védelmi törvény (1996. XXXVII.)
• Katasztrófavédelmi törvény (1999. LXXIV.  KAT.)

• 1996. évi XXXI. Törvény a tőz elleni védekezésrıl, a 
mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

• 196/1996. sz. Kormányrendelet a mentésben való
részvétel szabályairól

• 179/1999. Kr. a KAT. végrehajtásáról
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A polgármester irányítja 
és szervezi:

• a felkészülés,megelızés
• a védekezés                       települési feladatait.
• a  helyreállítás

www.delmagyar.hu
Letöltés: 2008. nov. 15.
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1.MEGELİZÉS

VÉDELMI TERVEZÉSPolgári védelmi 
szervezetek

Erı/eszköz
adatbázis

Szakhatósági 
tevékenység

Veszélyeztetettség
felmérése

Lakosság-
felkészítés

Figyelı-jelzı-
szolgálat

S

E

G

Í

T

S

É

G Helyi szabályzók
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TervezésPv. szervezetek
alakítása

Hatósági 
munka

Kockázatelemzés

Lakosság-
felkészítés

Feltételek
biztosítása

Mit-Mivel-Mikor-Mibıl-Kivel?
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A polgármester illetékességi területén irányítja a 
polgári védelmi feladatok végrehajtását.

• elrendelia települési és munkahelyipolgári védelmi
szervezetek megalakításátaz állampolgárokból, és az 
alkalmazás feltételeinek biztosítását

• biztosítja alakosság riasztására szolgáló berendezések 
mőködtetését

• polgári védelmi ügyekbenelsı fokú hatósági jogkört
gyakorol

• felelıs a településpolgári védelmi terveinek 
kidolgozásáért

• Szükség esetén gondoskodik a központi készletekbıl
átadott anyagi-technikai eszközökállagának megóvásáról 
és megfelelı tárolásáról

• szervezi és irányítjaa lakosság felkészítését, egyéni és 
óvóhelyi védelmét, kitelepítését, kimenekítését, illetıleg 
befogadását és visszatelepítését
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A helyi védelmi feladatokat szabályzó jogszabályok:

• 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet
a polgári védelmi tervezés rendszerérıl és 
követelményeirıl

• 55/1997. (X. 21.) BM rendelet
a polgári védelmi kötelezettségen alapuló
polgári védelmi szervezetek 
létrehozásának, irányításának, anyagi-
technikai ellátásának, illetıleg 
alkalmazásának szabályairól
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Feladatai a lakosság riasztása, tájékoztatása  
területén: 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet

• A légi-, illetve a katasztrófariadó elrendelését 
követıen a polgármester elrendeli a polgári 
védelmi szolgálatot, ésgondoskodik a lakosság
megfelelı tájékoztatásáról, valamint megteszi a 
szükséges intézkedéseket a lakosság ésa 
létfenntartáshoz szükségesanyagi javak 
védelmére.

• Az elektromos szirénák üzempróbáját- az
áramszolgáltatást végzı polgári szerv 
részvételével- kell elvégezni. Ezzel egyidejőleg 
a polgármesternek a berendezések kezelésére 
felkészített személyek ismereteit ellenıriznie 
kell. 
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2.védekezés

médiaHelyi erık bevetése

kríziskommunikáció

Esemény minısítése
Riasztás, 

tájékoztatás

Mentés szervezése

Kitelepítés
befogadás
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E

G
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G
logisztika
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• Szervezi és irányítja 
a lakosság riasztását, 
tájékoztatását 
védelmét, 
kitelepítését, 
kimenekítését, 
illetıleg befogadását 
és visszatelepítését. 
Koordinálja a 
védelemben 
résztvevı helyi erık 
együttmőködését.

A védekezés idıszakában

www.google.huképkeresı 2009. 03.14
www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=180

www.riport.ro/.../arviz_focsani_ml_014.jpg
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Segíti a hivatásos mentıerık munkáját a 
elıforduló veszélyhelyzetekben, 
katasztrófák esetén.

Pillanatképek a hejcei repülıgép-szerencsétlenség mentési munkálatairól
Forrás: Kohánka István pv. ezredes elıadása a ZMNE-n  2008. 
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Eszközöket, információkat biztosít részükre, 
tájékoztatja a lakosságot, 

az érintettek hozzátartozóit, 
a hatóságokat és a médiát.
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Együttmőködik a településen mőködı üzemekkel, 
külsı védelmi tervet készít 

a lakosságot veszélyeztetı események kezelésére.



132132

Gondoskodik a településen 
megjelenı – hosszabb 

idıszakban ott tartózkodó
mentıerık elhelyezésérıl, 

ellátásáról.
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• Átmeneti 
jelleggel elrendeli 
az élet 
és az anyagi javak 
védelméhez 
szükséges 
intézkedéseket.
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Egyéb feladatai:
• A 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet

az óvóhelyi védelem, az egyéni védıeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, 
valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szerint:

A megyei közgyőlés elnöke által befogadásra kijelölt település 
polgármestere gondoskodik:

• a) a kitelepített lakosság elhelyezésérıl;
• b) a szükséges nyilvántartási feladatok elvégzésérıl
• c) az alap-egészségügyi és az élelmiszer-ellátás 

megszervezésérıl 
• d) a kitelepített közigazgatási szervek mőködésének 

biztosításáról.
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A kitelepítettek befogadása  tervszerő cselekvést igényel, 
szabályoznia kell a befogadó helyek rendjét.

Fotók: 
http://szerk.index.hu/politika/bulvar/bmbfrc7679/?id=8213www.index.hu

INDEX: Nagy Attila| 2008.07.29 
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Gondoskodik 
a befogadottak ellátásáról

a befogadó-helyeken
a vagyonvédelemrıl.

Fotók: http://szerk.index.hu/politika/bulvar/bmbfrc 7679/?id=8213www.index.hu
INDEX Hajdú Zsolt | 2008.07.29 
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Szükség esetén mentıközpontot alakít 
ki, gondoskodik a rendrıl, fogadja a 
segély-szállítmányokat, szervezi a 
kiosztást.

Forrás: www.dorcas.hu/_upload/dah/files/pics/007b%20M
http://www.dorcas.hu/_upload/dah/files/pics/007b%20Megerkezett%20az%20elelmiszer.
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• A település polgári védelmi 
besorolásának megfelelıen 
határozatban kijelöli az 
életvédelmi létesítményeket

• gondoskodik az önkormányzati 
tulajdonban lévı életvédelmi 
létesítmények fenntartásáról

• ellenırzi az életvédelmi 
létesítmények fenntartására és 
használatára vonatkozó
szabályok betartását.
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A 196/1996. sz. Kormányrendelet 
a mentésben való részvétel szabályairól 

kimondja:

• 5. §A mentést a településen a 
polgármester irányítja, ennek keretében:

•meghatározza a mentés települési 
feladatait, és ellenırzi azok 
végrehajtását

•szükség esetén intézkedik a 
munkahelyi polgári védelmi 
szervezetek igénybevételére.
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Igénybe vesziaz élet- és az anyagi javak védelme 
érdekében

a veszély-elhárítási tervében szereplı és kijelölt
technikai eszközöket, erıket.
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Gondoskodik a munkaórák, 
üzemanyag-felhasználás, eszköz-felhasználás regisztrálásáról.
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3. Helyreállítás

Segélyszállítmányok
elosztásaújjáépítés

Erı/eszköz
adatbázis

Környezeti károk
felmérése

Vis-maior

Tapasztalatok
összegzése

Vizsgálatok

S

E

G

Í

T

S

É

G Helyi szabályzók
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Helyreállítás idıszakában
Szerveziés irányítja

a katasztrófa által okozott 
károk felmérésétés az

újjáépítést.
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Gondoskodik 
a járványok 

megelızésérıl.

http://www.fpvsz.hu/foto.htm 2008. 09. 30.
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Védelmi napló Összesített jelentés

Települési nyilvántartás 
a védekezésben dolgozókról, 

az igénybevett gépekrıl,
eszközökrıl és a 

felhasznált anyagokról

Gondoskodik a
települési dokumentáció

meglétérıl, 
a védekezési kiadások 

követhetıségérıl.
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A feladat-végrehajtás módja:

• 22. §(1) A polgármester a polgári 
védelmi feladatoknak e 
törvényben meghatározott 
irányítása és végrehajtása során a 
helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 7. §-ának
(2) bekezdésében biztosított 
államigazgatási jogkörbenjár el.
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HOGYAN?

• (2) A polgármester a polgári 
védelmi feladatait a polgármesteri 
hivatal , és az illetékes hivatásos 
katasztrófavédelmi szervezet
közrem őködésével látja el.

• (3) A polgári védelmi feladatok 
ellátása érdekében a 
köztisztvisel ı, a közalkalmazott
túlmunkára kötelezhet ı.



150150

A települések a védelmi 
feladatok tervezésében, 
szervezésében különbözı
szinten tartanak, az egységes 
rendszer kialakítása a helyi 
hivatásos szervek és a 
közigazgatási vezetık közös 
felelıssége és feladata.

Köszönöm a figyelmet!
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„A közigazgatási vezetık helye és szerepe
a védelmi rendszerben

Konferencia 2009. január 22.
Monor HVB 

Polgári védelmi szervezetek
jogszabályi alapjai, fajtái, felépítése

Elıadó: Csordás László



A települések helyi mentıerıinek 
egyik fı oszlopát 

az állampolgárokból létrehozott
a polgári védelmi szervezetek képezik.
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Jogszabályi alapok

A polgári védelemrıl szóló 1996. évi XXXVII. 
törvény 2.§ c) pontja:

„ A polgári védelmi szervezet az a szervezet, 
amely hivatásos személyi állománya és az 
állampolgárok polgári védelmi 
kötelezettségének (a honvédelmi kötelezettség 
része) teljesítése útján kizárólag e törvényben 
meghatározott polgári védelmi feladatokat lát 
el.”
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�A polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári 
védelmi szervezetek létrehozásának, 
irányításának, anyagi-technikai ellátásának, 
illetıleg alkalmazásának szabályairól szóló
55/1997. (X.21.) BM rendelet

�A polgári védelmi szervezetek összlétszámát 
meghatározó kormányrendelet

�Magyar Köztársaság Alkotmányát módosító 2004. 
évi CIV. Törvény

�A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló
2004. évi CV. törvény
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HONVÉDELMI                  
KÖTELEZETTSÉG tartalma

• (2) A Magyar Köztársaság területén 
lakóhellyel rendelkezı, nagykorú magyar 
állampolgárokat személyes honvédelmi 
kötelezettségként

• a) megelızı védelmi helyzet és rendkívüli 
állapot idején hadkötelezettség,

• b) rendkívüli állapot idején honvédelmi 
munkakötelezettség, valamint

• c) polgári védelmi kötelezettség teljesítése 
terheli.

156156

2004. évi CV. törvény
a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl  5.§
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A polgári védelmi 

kötelezettség
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Mit foglal magába a polgári védelmi 
kötelezettség?

adat-
szolgáltatási

megjelenési

bejelentési

pv-i
szolgálat

K Ö T E L E Z E TT S É G
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Adatszolgáltatási kötelesség

A polgármester adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére hívhatja fel az állampolgárokat. 
Adatok:

• a) a családi és utónév, leánykori név,
• b) a nem,
• c) a születési hely, idı (év, hónap, nap),
• d) anyja családi és utóneve,
• e) a lakcím,
• f) a foglalkozás,
• g) a szakképzettség,
• h) a munkahely,
• i) a szervezeti beosztásra vonatkozó adatok.
(Pv. tv. 33., 34.§)

2009.03.16.2009.03.16. 159159
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Bejelentési kötelezettség

• 23. § A polgári védelmi 
szervezetbe beosztott állampolgár 
köteles a szakképzettség 
megszerzését, a foglalkozás 
gyakorlásának megkezdését, 
munkahelye és lakcíme 
megváltozását a nyilvántartást 
vezetı szervnél 
15 napon belül bejelenteni. 

160160
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Megjelenési kötelezettség

• 24. § (1) A polgári védelmi szervezet tagja 
határozattal polgári védelmi kiképzésre és 
gyakorlatra osztható be (felhívás), melynek 
idıtartama évente nem haladhatja meg 
kiképzés céljából a 40, illetıleg gyakorlat 
esetében a 72 órát. 

• A megjelenésre kötelezett a felhívásban 
megjelölt helyen és idıpontban köteles 
megjelenni.

161161
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A polgári védelmi szolgálat
•26. § (1) A polgári védelmi szervezet 

tagját polgári védelmi szolgálatra
lehet kötelezni.

•27. § (1) Aki a polgári védelmi szolgálat 
ellátására felhívást kapott, köteles az 
abban megjelölt helyen és idıpontban 
megjelenni, a rábízott polgári védelmi 
feladatot ellátni, és a kapott utasítást 
végrehajtani.

162162
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Mentes a polgári védelmi 
kötelezettség alól: 20. § (2)
• a) a terhes nı, terhességének megállapításától 

kezdve;
• b) a gyermekét saját háztartásában nevelı anya, a 

gyermek 6 éves koráig;
• c) a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelı

szülı, a gyermek 14 éves koráig;
• d) a szülı, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli 

gyermekét gondozza;
• e) aki a vele közös háztartásban élı, állandó

ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági 
rokonát vagy házastársát egyedül látja el;

• f) aki munkaképességét legalább 67%-ban 
elvesztette, vagy aki egészségi állapota folytán a 
kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.

163163
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21. § A pv kötelezettségét 
munkaköre ellátásával teljesíti:
� a) az országgyőlési képviselı;
� b) az európai parlamenti képviselı;
� c) a miniszter, az államtitkár, a politikai államtitkár, a 

vezetıi megbízású, valamint ügyköre szerint polgári védelmi 
feladatot ellátó köztisztviselı és közalkalmazott;

� d) a jegyzı;
� e) a bíró, az ügyész, a közjegyzı, a bírósági végrehajtó;
� f) a fegyveres erık tényleges állományú, a rendvédelmi 

szervek hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja;
� g) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

köztisztviselıje;
� h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végzı orvos és 

szakképzett szakdolgozó;
� i) az Országos Mentıszolgálat dolgozója;
� j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tőzoltó;
� k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja;
� l) a hivatását gyakorló lelkész.

164164
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Pv. szervezetek fajtái 
�Területi

�Települési

�Munkahelyi

A települési pv. szervezetbe 
bevonásra kerülhetnek az 
üzemi pv. szervezetek.
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• A veszélyeztetettség mértékének és jellegének 
megfelelı lakosságvédelmi és mentésszervezési 
feladatok irányítására alkalmas települési 
polgári védelmi parancsnokság szakmai 
összetételét és létszámát a helyi hivatásos 
polgári védelmi szerv vezetıjének javaslata 
alapján a polgármester állapítja meg.

• 10 000 lakos felett 300 fı,
• b) 5000-10 000 lakos esetén 150-300 fı,
• c) 1000-5000 lakos esetén 30-150 fı,              I.II 

SOROLÁS
• d) 1000 lakos alatt 16-30 fı,
• e) 300 lakos alatt 6-8 fı.

MÁSUTT: ENNEK A FELE
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FONTOS!

• A települési polgári védelmi szervezet 
megalakítási tervének egy-egy példányát a 
szervezet megalakítási helye szerint illetékes 
település polgármesteri hivatalának jegyzıjénél,
valamint a helyi hivatásos polgári védelmi 
szervnél kell elhelyezni.

• A munkahelyi polgári védelmi szervezet 
létrehozására és feladataira a polgári szerv 
telephelye szerint illetékes helyi hivatásos 
polgári védelmi szerv vezetıje tesz javaslatot a 
polgármesternek, aki határozatban rendeli el a 
szervezet létrehozását.
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A szervezetek felépítése
• A települési és munkahelyi polgári 

védelmi szervezetek polgári védelmi 
parancsnokságból és 
szakalegységekbıl állnak.

PARANCSNOKSÁG TÖRZS

SZAKALEGYSÉGEK
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Szakalegységek

– Riasztó szakalegység: a lakosság riasztása, a pv. 
szervezetek állományának riasztása, a riasztásra 
szolgáló technikai eszközök és berendezések 
mőködtetése, az elsötétítés és fényálcázás 
végrehajtásának ellenırzése.

– Híradó szakalegység: a hírkapcsolat biztosítása: a pv. 
szervek és szervezetek között, az együttmőködési 
szervek és szervezetek között.

– Vezetésbiztosító szakalegység: a pv. vezetés 
feltételeinek biztosítása.
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Lakosságvédelmi feladatokra

– Kitelepítési-elhelyezési szakalegység: az 
állampolgárok kitelepítése, kimenekítése a 
veszélyeztetett területrıl, kitelepítési és befogadási 
feladatok tervezése, szervezése.

– Óvóhelyi szakalegység: óvóhelyek 
(szükségóvóhelyek) készenlétbe helyezése, 
óvóhelyek üzemeltetése, az óvóhelyen való
tartózkodás szabályainak betartása.

– METRO szakalegység: a fıvárosi metró
életvédelmi létesítményként alkalmazható
szakaszaiban a védelem feltételeinek biztosítása.
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Kárfelszámolási feladatokra

– RBV szakalegység: megelızı RBV védelem, a kárterület 
biztosítása, felderítése, ellenırzése, mentesítés, 
fertıtlenítés, a nem mentesíthetı (fertıtleníthetı) anyagok 
megsemmisítésére.

– Mőszaki-mentı szakalegység:megelızı mőszaki védelmi 
feladatok végrehajtása, kulturális javak védelme, 
szükségóvóhelyek létesítése, építése, vizek kártételei elleni 
védekezés pv. feladatainak teljesítése, rendkívüli idıjárás 
kártételeinek felszámolása, romok alatti személyek 
felkutatása, mentése.

– Elsısegélynyújtó- és sérültszállító szakalegység:sérült 
személyek felkutatása, elsısegélyben részesítése, sérültek 
győjtıhelyre, kórházba szállítása, pv. szervezetek 
egészségügyi biztosítása.
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– Állat- és növényvédelmi szakalegység: a 
lakosság védelme érdekében a növény- és 
állatbetegségek megelızése, terjedésének 
megakadályozása, felszámolása.

– Közegészségügyi és járványügyi 
szakalegység: megelızı intézkedések és 
fertıtlenítı munkák elvégzése, a halottakkal 
kapcsolatos halaszthatatlan feladatok végrehajtása. 

– Mőszaki és kárfelszámoló szakalegység: az 
épület, közmő és mőszaki károk csökkentése, 
felszámolása, ideiglenes helyreállítási munkák 
elvégzése
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Logisztikai feladatokra

– Ellátó szakalegység: a lakosság 
védıeszközökkel való ellátása, a pv. szervezetek 
mőködéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek 
biztosítása és ellátása, az ellátatlanná vált lakosság 
egyszeri ellátásának végrehajtása.

– Szállító szakalegység: szállítási feladatok 
teljesítése a lakosság és az anyagi javak védelme 
érdekében, valamint a pv. szervezetek 
mőködésének biztosítása érdekében.
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Eszközök
• A polgármester határozattal 

lebiztosít épületeket, eszközöket, 
termékeket a polgári védelmi 
szervezetek munkájához.

Közintézményektıl
Állampolgároktól
Gazdálkodási egységektıl
Civil szervezetektıl
Hivatásos mentıszervektıl
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Polgári védelmi szervezetek felkészítése

11. A polgári védelmi kiképzés
• a) alapképzésbıl,
• b) szakkiképzésbıl és továbbképzésbıl,
• c) vezetıi képzésbıl

2. A polgári védelmi gyakorlat
• a) parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat
• b) készségfejlesztı gyakorlat
• c) ellenırzı gyakorlat

175175

13/1998. BM rendelet  3. 13/1998. BM rendelet  3. §§ (1)(1)
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Cselekvési rend pv. szervezetek alkalmazásakor

• Észlelés-jelzés pm. hivatalba

• Riasztás, Védelmi elıadó - Parancsnokság 

• Törzs riasztása

• A szakalegység tagjainak értesítése

• A megjelölt helyre vonulás a szükséges 
eszközökkel

• Jelentkezés a kárhely-parancsnoknál

• Alegység-vezetı tartja a kapcsolatot a törzs 
kijelölt személyével

• Adminisztrációs feladatok, nyilvántartás 
(napló)
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET.



A Polgári Védelmi Kirendeltségek 
támogató szerepe a települési 

védelmi feladatok 
tervezésében, szervezésében

„A közigazgatási vezetık helye és szerepe
a védelmi rendszerben

Konferencia 2009. január 22.
Monor HVB 
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A POLGÁRI VÉDELEM PILLÉREI

ÁÁllami szervekllami szervek

Önkormányzati szervek

Polgári védelmi szervezetek

Civil szervezetek
(Civil, társadalmi és humanitárius szervezetek)

ÖSSZEHANGOLÁS, KOORDINÁCIÓ
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A polgármester

A polgármester az illetékességi területén irányítja 

és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. 

Illetékességi területén irányítja a polgári védelmi 

feladatok végrehajtását.  
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Hogyan?

POLGÁRMESTER

POLGÁRI SZERV
VEZETİJE

Települési 
mentıerık

Hivatásos mentıerık
(HAZAI, NEMZETKÖZI)

2.Civil szervezetek

1. Pv. szervezetek

3. Gazdálkodó egységek

B E V O N Á S Á V A L
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• A polgári Védelmi 
kirendeltségek, irodák a 
KATASZTRÓFAVÉDELEM  
helyi hivatásos szervei, 
és segítséget nyújtanak a 
közigazgatási vezet ıknek a 
védelmi feladatok ellátásában
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1. Ennek keretében felmérésre kerül:

� a települési védelmi helyzet 
és a védelmi dokumentációk állapota

2. Meghatározzák:

�a védelmi feladatokat 
�és a végrehajtás sorrendjét
�a szükséges dokumentációkat
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3. Megkezdıdött segítségükkel a  „felkészítési piramis”
kialakítása, melynek keretén belül mindenki a védelmi 
rendszerben  betöltött szerepe szerinti felkészítést kap.

Jegyzık

Lakosság, 

pv. szervezetek

Elismert 
felkészítı

csapat 
biztosítása
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Polgármesterek
felkészítése évente

Polgármesterek felkészítése Gyömrı 2006.
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Polgári védelmi dokumentációkkal 
foglalkozó polgármesteri hivatali 
dolgozók felkészítése Monor, 2007.

A kirendeltségek részt vesznek az 
egyetemek hallgatóinak, oktatóinak 
polgári védelmi felkészítésében.
ZMNE csoport gyakorló foglalkozása 
2007. Monor



187187

4. A a kirendeltség a polgármestereknek segítséget 
nyújt a pv. szervezetek felkészítésben. 

(a 13/998. BM rendelet szabályozza)

Felkészítés 2008.
Gyömrı
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5. Segítség-nyújtás 
a LAKOSSÁG felkészítésében

• A felnıtt lakosság felkészítése a 
veszélyeknek megfelelıen, szezonálisan az 
újságokon, televízión, rádión keresztül 
történik. 

• A települési rendezvényeken és a civil 
szervezetek foglalkozásain is részt vesznek 
a polgári védelmi kirendeltségek dolgozói.
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Felkészítettségi helyzet:
• A feln ıttek felkészítési és 

közrem őködési hajlandósága közepes, 
veszélytudata alacsony.

• Hajlandósági kísérlet: 600 f ıbıl 39 fı
együttm őködı.

• Szükség van a szemléletváltásra, a 
felkészítés iránti nyitottságra. 

• A település vezet ıinek szerepe a 
szemlélet-formálásban jelent ıs.



190190

6. Részvétel a diákok 
felkészítésében

„ A felnıttek kötelessége és felelıssége, hogy 
a felnövekvı nemzedékeknek átadjanak 
minden olyan ismeretet, amelynek személyes 
megtapasztalása számukra sok fájdalommal 
és veszteséggel járna.” Jonathan RedJonathan Red
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A tanulóifjúság felkészítésének  fórumai

• Versenyeken
• Tanórán kívül
• Szakkörökön
• Táborokban
• Tanórákon

Így válhat belılük veszély- és környezettudatosan 
élı felnıtt…
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TÚLÉL İ TÁBOROK

A képek a katasztrófavédelmi túlél ıtáborban készültek 
Szigetszentmiklóson 2006-2007-2008-ban.
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TÚLÉL İ TÁBOROK
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IFJÚSÁGI VERSENY

Ifjúsági verseny Monorierdı 2006., Nyáregyháza 2008.
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Ifjúsági találkozó Németország 
2008. Hammerschmied
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Nemzetközi biztonsági diákolimpia

8

Bécs-
Vecsés

www. Zivilschutzverband.at SAFETY
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7. A kirendeltségek segédkeznek a 
települések veszélyeztetettségének 

felmérésében

• adatbázis felállításában
• a helyi védelmi rendszer  tervezésében
• a település veszélyeztetettségébıl adódó

polgári védelmi szervezetek kialakításában 
• a helyi szabályzók megalkotásában
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8. Segédkeznek a szirénák állapotának 
felmérésében, a szirénák adatainak tárolásában 
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9. Segédkeznek a védelmi tervezésben

• Polgári védelmi szervezetek tervezése, 
beosztási névjegyzékek, megalakítási 
tervek, beosztó határozatok

• Veszély-elhárítási tervek készítése
-cselekvési rend
-minta veszély-elhárítási terv
-idıszakos jelentések , felülvizsgálatok
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10. SEGÍTIK A VÉDEKEZÉST

• Egységcsomagok összeállítása, amely 
tartalmazza az adott szituációra vonatkozó
cselekvési rendet:

cselekvési rend táblázat,
„poros” levelek, rendkívüli idıjárás, 
tömegrendezvények, hıségriadó
belvíz, helyi vízkár teendıi stb.

Veszélyhelyzeti

tervezés
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Javaslatot tesznek a veszélyhelyzeti
mőveleti sorrendre 

• A kialakult helyzet elemzése 
• Lehetséges megoldások számbavétele

• Riasztás
• Segítségkérés, tájékoztatás

• A mentıerık, mentıeszközök számbavétele
• A lakosság tájékoztatása
• Védekezési feladatok

• A lakosság védelme, ellátása
• Az anyagi javak védelme

• Ideiglenes és végleges helyreállítás
• Dokumentáció
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11. Együttmőködnek a 
veszélyhelyzet-kezelésben
• Személyes részvétel, szakmai tanácsadás
• Eszközök biztosítása
• Veszélyhelyzeti felderítı kocsi hívása 
• Ügyelet felállítása, kitelepítés, elhelyezés 

szervezésében való részvétel
• Dokumentációk készítésében segítés, 

dokumentációk, jelentések figyelemmel kísérése, 
továbbítása
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12. Részvétel a helyreállítási 
munkákban

•Kárfelmérés
•Fertıtlenítés
•Helyreállítás
•Újjáépítés
•Vis major ügyek
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A feladatok végzésének 
kerete:

•Együttmőködési 
megállapodás a 
településekkel, melyben a 
feladatok rögzítve vannak. 

•Év végén és a polgármesteri 
felkészítéseken beszámoló.
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Települési védelmi feladatok és tervek a 
Helyi Védelmi Bizottságok rendszerében
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Kistérségi Védelmi Referens

„A közigazgatási vezetık 
helye és szerepe

a védelmi 
rendszerben”.

Konferencia
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Védelmi igazgatás rendszere:
Védelmi igazgatás fogalma:A minısített helyzetek

(veszélyhelyzet, megelızı védelmi helyzet, szükség-
állapot, rendkívüli állapot, Alkotmány 19/E §.) 
mindegyike olyan rendkívüli veszély megjelenésével jár, 
amelynek elhárítása szükségessé teszi a társadalom
erıinek koncentrációját, a társadalom közös fellépésének
állami irányítását és koordinációját. A társadalom
védekezési igénye az erık, és az irányítás olyan mértékő
centralizációját igényli, amely ellentmondásban áll az
alkotmányos alapon szervezıdı önkormányzatok
függetlenségével, az állampolgárok szabadságjogainak
gyakorlásával és a piacgazdaság szereplõinek
törekvésével. Az ellentmondás azonban csak látszólagos. 
A védelmi igazgatáson belül megkülönböztethetık a 
szakigazgatási feladatokat és az általános igazgatási
feladatokat ellátó védelmi igazgatási szervek. 
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A  Tervezés alapja:
�A 3024/1992.  számú kormány határozat a védelmi igazgatás kon-
cepciója, (1 sz. melléklete alapján.)

�A MVB. intézkedési tervek rendszere, (megyék szerinti elvárások 
alapján.)

�Hvt. – szerint, az MVB. hatásköre a szervek részére  meghatározni 
a tervek tartalmi követelményeit, 

�Pv.- i és Kat. Véd. -i (veszélyhelyzeti tervezés) törvények, és rende-
letek alapján meghatározott terv készítési követelmények, különös  
figyelemmel a 20/1998. (IV. 10) BM rendelet tartalmi követelményei, 

�A 48/1997. (XII. 20) kormányrendelet, valamint az ONEIT. – út-
mutatója,

� Hvt. (1993. évi CX – es) alapján készült a Település Önkormány-
zati terve a fegyveres erık mozgósításával kapcsolatosan. (még nem 
vonták vissza)

�2004. évi CV törvény a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl, 
valamint a 71/2006. (IV. 3) kormányrendelet a végrehajtásra.
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HVB tervek rendszere, az Operatív 
irányítás tartalma:

�A minısített idıszakra (a veszélyre) vonatkozó
alkotmányos szabályok, törvények és jogszabályok, 
illetve kihirdetett rendkívüli intézkedések 
érvényesülésének az a feltétele, hogy az állam 
intézményrendszerének irányítói és a résztvevı szervek 
vezetıi, valamint az állampolgárok – a szükséges 
mértékben – ismerjék konkrét feladataikat, teendıiket, 
kapcsolatrendszerüket, együttmőködési rendszerüket.

�Ezt biztosítja a hierarchikusan egymásra épülı, 
ugyanakkor az együttmőködést biztosító – a 
vertikálisan és horizontálisan is kapcsolódó –
intézkedési tervek rendszerét.
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�A feladatokat a központi államigazgatási 
szervek, a honvédelmi törvény végrehajtási 
kormányrendeletei alapján létrehozott önálló
egységei végzik, amelyek elıkészítik az adott 
szervezet rendkívüli körülmények közötti 
mőködésének rendjét és kidolgozzák az 
intézkedési terveket.

�A minisztériumok közül háromnak kiemelt 
szerepe van: a Honvédelmi Minisztérium
elsısorban a rendkívüli állapot, az 
Önkormányzati Minisztérium a 
szükségállapot és a veszélyhelyzetfı
követelménytámasztója, a 
Pénzügyminisztériuma gazdaságmozgósítás
feladataiért felelıs központi államigazgatási 
szerv.
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HVB. Települési Intézkedési Tervei:

01 számú Riasztási, Értesítési és Készültségbe Helyezési 
Terv,

02 számú Szervezeti és tevékenységi kör módosítására 
vonatkozó intézkedési terv, (a 02 – hez tartozik)
Békeidıszaki Szervezeti és Mőködési rendje. 

03 számú Eseménykövetı és Jelzırendszer (monitoring) 
terv, 

10 számú A Magyar Honvédség és Rendvédelmi szervek 
valamint a  lakosság    élelmiszerrel és elemi 
közszükségleti cikkekkel történı ellátásának terve, 

17 számú Kulturális javak Védelmének Intézkedési Terve,
18 számú A közigazgatás készenlét fokozása feladatainak 

(végrehajtási) intézkedési  terve, 
19 Számú Tájékoztatás a Minısített Idıszakok 

Feladatainak Terve,
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20 számú Katasztrófa – Elhárítási Intézkedési Terv, (nem
azonos a pv. tervvel.) 

Mellékletei: (1 példányban készült)
20. 1 – es  Ipari katasztrófa elleni védelem terve,
20. 2 – es  Ár – és belvíz elleni védelem terve,    
20. 4 – es Rendkívüli idıjárás veszély-elhárításának terve,
20. 6 – os Minısített idıszaki ellátási terve, 
20. 8 – as Közérdekő üzem mők. zavarának felszámolási terve
20. 9 – es számú Nukleárisbaleset - Elhárítási Intézkedési terv, 

(BEIT)
20. 10 – es számú Nagyobb járványok felszámolásának terve,
20. 11 – es számú Földrengés okozta károk felszám.  terve,
21 – es számú Polgári Védelmi Intézkedési terv,      
22 – es számú Befogadó Nemzeti Támogatás terve. (BNT.)
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A Települések részére az MVB., által 
meghatározott Védelmi Tervek összessége:

o Település 10 – es számú Védelemgazdasági (GM) 
Terve: A  Magyar Honvédség és Rendvédelmi Szervek, 
valamint a lakosság minısített idıszaki  ellátására.

o A Település Nukleárisbaleset - Elhárítási Intézkedési 
Terve, (BEIT) alapvetıen a megye, területén kívül lévı
nukleáris létesítményekesetleges rendellenes üzemelése 
során a környezetet, a lakosságot és az anyagi javakat
veszélyeztetı radioaktív anyagok kiszabadulásával járó
nukleáris baleset hatásainak csökkentése, 
következményeinek fel-számolása érdekében készült. 

o Település Kiegészítı Intézkedési Terve,Az állati eredető
Tömeges FertızıMegbetegedések Megelızésére, 
Kezelésére. (Madárinfluenza)
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Polgári Védelmi Tervek Rendszere:
�Általános Polgári Védelmi terv:

Minısített helyzetben, végrehajtandó pv. feladatokat tartalmazza.
�Riasztási, Berendelési és Készenlétbe Helyezési terv:

a polgári védelmi szervezetek jogszabályokban meghatározott 
feladatainak végrehajtásához szükséges alkalmazási készenlétbe 
helyezés szabályait határozza meg.

�A települési intézmények prevenciós terve, (IPM)
�Veszély-elhárítási alapterv és speciális mellékletei: megnevezi 

azokat a reális veszélyforrásokat, melyek a település lakosságát, 
anyagi javait, természetes környezetét veszélyeztetik és ezért várható
bekövetkezésükre tudatosan fel, kell készülni. 

- Árvízvédelmi speciális terv,
- Belvízvédelmi speciális terv,
- Kitelepítési és Befogadási, elhelyezési speciális terv,
- Bajba jutott légi jármővek megsegítését ellátó kutató – mentı

tevékenységet segítı speciális terv,
215215
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További Speciális tervek:
- Rendkívüli idıjárás, elemi csapás, 

+Rendkívüli hó helyzet esetére. (Téli idıjárási feladatok. 
Hasznos Tanácsok Kánikula Idejére

- Veszélyes anyagok elıállítása, felhasználása, tárolása,
- Veszélyes árúk közúti, vasúti szállításából történı balesetek 

elhárítási 
- Robbanás üzemi környezetben, lakókörnyezetben,
- Vízszennyezés, élı vizekben, ivóvízkészletekben,
- Veszélyes anyagok közúti, vasúti szállítása,
- Robbanás üzemi környezetben, lakókörnyezetben,
- Járvány, járványveszély, állategészségügyi járványveszély
- Földrengések.
- Terrorcselekmények, illetve az azzal való fenyegetés hatásai

216216
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�Települési Külsı Védelmi Terv: 
Veszélyes üzem, veszélyeztetı hatásainak kezelésére. 
Valamint a környezetében élı lakosság mentésére, az 
anyagi javakban, a környezetben bekövetkezı károk 
enyhítése érdekében a végrehajtandó rend-szabályok 
bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az 
adat-szolgáltatásra vonatkozóan.

�Települési Vízkár-elhárítási terv:
Tartalmazza a  települést érintı és veszélyeztetı vizek 
levonulásának elıfordulásának helyét és irányait, a 
vízelvezetés létesítményeit, meghatározza az esetleges 
károk lehetıségeit, megelızésének és elhárításának 
módját, mőszaki személyi és anyagi feltételeit.
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HVB. Titkárának és a település jegyzıjének 
feladatai:

�A HVB. Körzet jegyzıje ( HVB. Titkára) felelıs 
HVB intézkedési tervekben meghatározott 
feladatok végrehajtásáért, elvégzéséért. 

�A különbözı jogszabályokban (Hatásköri 
jegyzékben meghatározott) feladatok: 
- területén bejelentett lakóhellyel rendelkezı
potenciális hadkötelesek személy-azonosító, 
lakcím- és anyakönyvi adatainak 
pontosításában,
- - A helyi védelmi bizottságban tagként részt 
vesz a HVB ülésén,
- A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, 
hivatal minden köztisztviselıjét, 
közalkalmazottját, munkavállalóját rendkívüli 
túlmunkára kötelezheti.  
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A megelızı védelmi helyzet idején és rendkívüli 
állapotban a hadköteles a nyilvántartott adatok 
pontosításához a bejelentett lakóhelye szerint 
illetékes jegyzınek és a hadkiegészítı
parancsnokságnak – azok megkeresésére – köteles 
tájékoztatást adni a katonai szolgálat tervezését és 
teljesítését befolyásoló, a 7. § (1) bekezdésének A)–
E) pontjában meghatározott adatairól és azok 
változásáról. (Hvt. 10. § (1).
- A hadkiegészítı parancsnokság számára adatot 
szolgáltat a hadköteles cselek-vıképességet érintı
gondnokság alá helyezésérıl, ideiglenes 
gondnokság alá helyezése
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- Köteles értesíteni a területileg illetékes rendıri szervet a 
talált robbanó testek bejelentésérıl. A robbanótest 
helyszíni mentesítése érdekében szükséges további 
intézkedéseket hajt végre. 

- A végzendımunkákhoz szükséges eszközöket, 
anyagokat, gépeket, személyzetet a települési 
önkormányzat lehetısége szerint térítésmentesen 
biztosít. Az önkormányzat területén helyet jelöl ki a 
megsemmisítésre (szükség esetén a szomszédos helyi 
önkormányzattal egyeztetve)

- Az életvédelmi létesítmények egységes 
nyilvántartásának pontosságáért személyes 
felelısséggel tartozik, feladata a törzskönyv 
felfektetésének, folyamatos vezetésének biztosítása. 
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- Az életvédelmi létesítmények nyilvántartását 6 
hónaponként egyeztetni kell az illetékes, felügyeletet 
ellátó polgári védelmi szakhatósággal. 

- Gondoskodik a jóváhagyott megalakítási terv egy 
példányának ırzésérıl. 

- A polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli - az 
1996. évi XXXVII. törvény 20. § (2) b)- e) pontjaiban 
meghatározott - mentességi okot igazolja, illetıleg az 
igazolás kiadását megtagadja. Igazolást ad ki az adózó
részére, hogy katasztrófával érintett.

- A  1996. évi XXXI. törvény 13. § - n meghatározott 
kivétellel tőzvédelmi hatóságként eljár elsı fokon. 1996. 
évi XXXI. Törvény, 115/1996. (VII. 24.) 
Kormányrendelet, 116/1996. (VII. 24.) 
Kormányrendelet. (Tőzvédelmi feladatok)

- Kötelezi a 17. életévét betöltött magyar 
állampolgárságú férfiakat honvédelmi nyilvántartásba 
vételre, egészségi alkalmasságuk elbírálására.
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• 71/2006. (IV. 3.) Kormányrendelet alapján:

– A jegyzı és a hadkiegészítı parancsnokság:
• A honvédelmi feladatok megvalósulásához szükséges, az 1. 

melléklet alapján az ingatlanokról – beleértve azok 
infrastrukturális szolgáltatásait is – és szolgáltatásokról az 
ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett székhelye 
(telephelye, fióktelepe) szerint illetékes jegyzı, valamint az általa 
átadott adatok alapján a hadkiegészítı parancsnokság 
nyilvántartást vezet. (Vhr. 12. §).

• Az 1. mellékletbenmeghatározott ingatlanok, szolgáltatások 
adatait a 14. §-banegyszeri adatszolgáltatásra kötelezettek az 
adatközlést elrendelı határozatban megállapított határidın belül, 
a Vhr. 15. § (6) bekezdésében rendszeres adatszolgáltatásra 
kötelezettek évente január 31-ig a 2. mellékletszerinti 
formanyomtatványon jelentik be a jegyzınek. Az egyszeri 
adatszolgáltatásra kötelezettnek az adat-közlést a hadkiegészítı
parancsnoksághoz is teljesíteni kell. 

222222



223223

• Ingatlanról, szolgáltatásról a 2. mellékletbenszereplı
adatok tarthatók nyilván.

• Ha az elızı évi jelentés óta az adatokban változás 
nem történt, a jelentésnek csak e tényt kell 
tartalmaznia.

• A bejelentés alapján a jegyzı pontosítja a 
nyilvántartást és a jelentést évente március 1-ig
megküldi a hadkiegészítı parancsnokságnak. (Vhr. 
13. §).
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A védelmi rendszer kialakításának és 
mőködtetésének követelménye

– a jogállamiságérvényesítése;

– a minısített idıszakok kezelésére képes integrált 
rendszerkialakítása;

– a védelemre rendelt elemek modulszerőenegymásra 
épülı rendszere;

– a piacgazdaságjellemzıinek dominanciája a gazdasági 
erıforrások biztosításában;

– a béke idıszakban mőködı szervezet és 
intézményrendszerben a szükségeslegkisebb mértékő
változtatásokmegengedhetısége;

– minimális ráfordítások biztosításával az elégséges 
védelemszintjének elérése.
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Veszélyhelyzet                       Szükségállapot              Rendkívüli állapot
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Köszönöm  figyelmüket!
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A konferencia összegzett
megállapításai:

• A védelem rendszerében minden elemnek fontos szerepe 
van. 

• A közigazgatási vezetıkre jelentıs felelısség hárul a 
védelmi feladatok ellátásában.

• A vezetık igénylik ezen feladatukra való felkészítést, a 
hivatásos szervekkel való együttmőködést.

• A helyi védelmi szervezetek kialakítása, a védelmi 
tervezés és felkészítés alapfeltétele a jól mőködı, 
hatékony védekezésnek.

• A közigazgatás vezetıinek védelmi felkészítését 
folyamatossá és rendszeressé kell tenni.

Monor, 2009. január 22.


