
Közbiztonsági referensek 
képzése 

 
2012. szeptember 10-14. 

Katasztrófavédelmi 
alapismeretek 

Katasztrófavédelem irányítása 
Kurtán Attila tű. százados 

kiemelt főtanár 



A katasztrófaveszély, katasztrófa, 
és a veszélyhelyzet  

fogalma 



A veszélyeztető helyzet tényállása 

1. Katasztrófa-küszöböt  el nem érő helyzet 
2. Katasztrófa-küszöböt elérő helyzet 

Katasztrófaveszély 

KATASZTRÓFA 

Különleges jogrendet  
nem igényel 

Különleges jogrendet  
igényel 

Veszély- 
helyzet 



A veszélyeztető események szintjei 

1. Egyensúlyi állapot 
(Békeidőszak, normál időszak)  2. Baleset, veszélyeztető esemény 

 3.b, Eszkalálódik 3.a, Rendeződik 

4. Katasztrófa 
veszély 

5.Katasztrófa 
Ha a katasztrófa intenzitása,  

jellege, következménye  
különleges jogrend meglétét igényli Veszélyhelyzet 
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Mi a katasztrófa-szintet még  
el nem érő mértékű,de azzá 

válható 
helyzet vagy állapot? 



Katasztrófaveszély 

„Olyan folyamat vagy állapot, 
amelynek következményeként 
okszerűen lehet számolni a 
katasztrófa bekövetkezésének 
valószínűségével, és amely ezáltal 
veszélyezteti az emberi 
egészséget, környezetet, az élet- 
és vagyonbiztonságot.” [9] 



Teendő katasztrófaveszély 
esetén: 

a központi katasztrófavédelmi szerv 
vezetője a katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszter által előzetesen 
jóváhagyott központi veszély-elhárítási terv 
szerint azonnal intézkedik: 
 
Az emberi élet, a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak, 
a kritikus infrastruktúrák védelme, 
 a lakosság alapvető ellátásának 
biztosítása,valamint a katasztrófa 
következményeinek lehető legkisebbre 
csökkentése érdekében. 



Katasztrófa: 
 

a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve  
e helyzet kihirdetését el nem érő mértékű 

olyan állapot vagy helyzet, amely az emberek életét, 
egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a 

természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon 
vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár 

megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása 
meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési 

rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges 
intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és 

az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt 
együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét 

igényli. 



 
Mi indokolja a 

veszélyhelyzet kihirdetését?  
 

 Ha a helyzet vagy állapot intenzitása,  
jellege, és/vagy a kialakult károk mértéke miatt,  

a felszámoláshoz különleges jogrend bevezetése szükséges. 



A veszélyhelyzet 

olyan helyzet, amelynek kihirdetésére 
akkor kerül sor, ha a katasztrófavédelmi 
törvényben meghatározott események 
következtében kialakult helyzet jellege, 
intenzitása, mértéke ezt indokolttá 
teszi.(elemi csapások, természeti 
eredetű veszélyek, ipari 
szerencsétlenség, civilizációs eredetű 
veszélyek és egyéb eredetű veszélyek) 
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A katasztrófavédelem  
fogalma, rendeltetése  

irányítási rendszere 
 

Mi a katasztrófavédelem? 
Milyen célt szolgál? 



Katasztrófavédelem 
a különböző katasztrófák elleni védekezés során 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, az alapvető 
életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, 
továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését 
szolgálják.  
    2011. évi CXXVIII. törvény 3. § 





A katasztrófavédelem 
rendeltetése 

A különböző  katasztrófavédelmi irányí-
tási szintek jogszabályban meghatározott 
feladatainak összehangolása és végrehaj-
tása, a lakosság biztonsága, élete és anyagi 
javainak védelme érdekében. 



( Kormányzat 
Országgyűlés, Köztársasági Elnök,  

Honvédelmi Tanács, Kormány, 
Minisztériumok, Országos hatáskörű 

szervezetek, Védelmi Bizottságok 

 

.) Védelmi Igazgatás 

Gazdaság   
védelem 

Köteles 
polgári  
védelem  

Fegyveres és 

hivatásos 
elemek 

Magyar 
Honvédség 
 
Rendvédelem 
szervei : 
Rendőrség, Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 
Büntetés-
végrehajtás 
Katasztrófavédelem
hivatásos szervei 

Civil 
elemek 

Védelmi Igazgatás 
szervei 
(pl.: közbiztonsági 
referens) 
Köteles Polgári 
védelem 
(A lakosság és az 
anyagi javak 
oltalmazása, védelme)  
Nemzet- 
gazdaság 
stratégiai erőforrások 

A védelem nemzeti komplex rendszere szervezet- 
és intézmény-elemeinek csoportosítása 





 
4.3 Hogyan épül fel a 
katasztrófavédelem 

irányítási rendszere? 

Hogyan is? 

Országos 

Területi 

Helyi 



„A Kormány javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet  
végző szerv.  

A KKB elnöke a belügyminiszter,  
elnök-helyettese az elnök által kijelölt tag, tagjai a miniszterek.” 
A BM OKF főigazgatója állandó jelleggel és tanácskozási joggal  

részt vesz a KKB ülésén. 
  

A KKB tevékenységének tudományos támogatása,  
a szakmailag megalapozott döntés-előkészítés érdekében  

Tudományos Tanácsot, operatív tevékenységének  
támogatása érdekében 

 operatív munkaszerveként 
 Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központot működtet.” 

 

Katasztrófavédelmi Koordinációs 
Tárcaközi Bizottság (KKB) 



 
A katasztrófavédelem  

rendszerének alrendszerei 
 

Milyen alrendszerei 
 vannak? 

Ezek hogyan függnek  
egymással össze? 



Igaz-e, hogy a 
katasztrófavédelem a 

nemzeti komplex 
védelmi rendszer fontos 

része, és önmaga is 
RENDSZER, amely több 

alrendszerből áll??? 

IGAZ! 
Melyek 
ezek? 



Kormány 

Belügyminiszter 

BM OKF 

Katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Katasztrófavédelmi 
kirendeltség 

Tűzoltó 
parancsnokság 

Tűzoltó őrs Polgári védelmi 
iroda 

Megyei (fővárosi) 
védelmi bizottság 

Helyi 
védelmi bizottság 

Polgármester 

Helyi szint megerősítése 

Közbiztonsági referens 



 Az egységes katasztrófavédelmi rendszer  
ALRENDSZEREI 

 

1. FELADAT-  
ALRENDSZER 

3. ERŐFORRÁS- 
ALRENDSZER 

2. SZERVEZET- ÉS 
INTÉZMÉNY- 
ALRENDSZER 



magába foglalja mindazon feladatokat, amelyeket a 
jogszabályok a katasztrófák megelőzése, 
következményeinek felszámolása és a helyreállítás 
érdekében rögzítenek. E feladatok a tűzoltóságra, a 
polgári védelmi szervekre és szervezetekre és egyéb 
védelmi szervezetekre hárulnak, de ide soroljuk 
mindazon feladatokat is, amelyeket más szervek, 
szervezetek hajtanak végre a törvény által 
meghatározott védekezési időszakok során.  
 

A feladat-alrendszer magába foglalja a 
megelőzési, a védekezési, a helyreállítási 
feladatok csoportját.  

A FELADAT-ALRENDSZER 



A katasztrófavédelem 
feladat- alrendszerének 

csoportjai 

Megelőzési 
feladatok 
csoportja 

A mentés 
feladatainak 

csoportja 

A 
helyreállítás 
feladatainak  

csoportja 

[21] 



Hogyan lehet csoportosítani a 
végzendő feladatokat? 

Hogyan is? 

Többféle csoportosítás is 
létezik! 



A végzendő feladatok 

Megelőzés 
Felkészülés 

Védekezés 

Helyreállítás, újjáépítés 
rehabilitáció 

K
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m
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Cél a katasztrófák megelőzése,  
és mindent megteremteni ahhoz, 
hogy szükség esetén  hatékony   
lehessen a védekezés. 

Cél az emberi élet, a környezet 
 és az anyagi javak mentése, a 
károk mérséklése, az eszkaláló-
dás megakadályozása. 

Cél a károk felmérése, helyreállítás,  
újjáépítés, a személyek rehabilitá-
ciója, a hasonló esetek kialakulásá-
nak elkerülését célzó intézkedések 
meghozatala. 

CÉL 



Polgári védelmi 

Ipari biztonsági 

Jellemzője, hogy integrált,  térben és időben összefüggő 
feladatrendszer. 

Tűzvédelmi 

feladatokat foglal 
magába. 

Mi jellemzi a katasztrófavédelem feladat-
alrendszerét? 



Elsődleges és másodlagos beavatkozók 

Hivatásos ág Nem hivatásos ág 

Elsődleges beavatkozók Másodlagos beavatkozók 

Önkéntes 
Társadalmi és  
civil szervek 
 szervezetek 

Köteles 
Polgári védelmi 

szervezetek 

1. 

2. 

3. 

Közszolgálati 
szervek 



A nemzeti védekezés időszakai 
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FENYEGETÉSEK 
KOCKÁZATOK 

KIHÍVÁSOK 

VÁLSÁGOK 

KATASZTRÓFÁK 

Globális 

Regionális 

Belső 

Katonai 
jellegű 

Nem katonai 
jellegű 

Természeti eredetű Civilizációs eredetű Egyéb veszélyek  

VÁLSÁGOK 

Kontinentális 



Veszélyhelyzetet kiváltó okok 
a) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, 

különösen: 
 aa) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések 

szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb 
vízállást megközelíti és további jelentős áradás 
várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz 
keletkezett, vagy töltésszakadás veszélye fenyeget, 

 ab) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott 
területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, 
vasutakat veszélyeztet és további elöntések 
várhatók, 

 ac) több napon keresztül tartó kiterjedő, 
folyamatos, intenzív, 

       megmaradó hóesés vagy hófúvás, 
 ad) más szélsőséges időjárás következtében az 

emberek életét, anyagi javait a lakosság alapvető 
ellátását veszélyeztető helyzet következik be, 

 ae) földtani veszélyforrások. 



Elemi csapások,  
természeti eredetű veszélyek 

 árvíz; 
 belvíz; 
 rendkívüli időjárás; 
 földtani veszélyforrások; 
 földrengés; 
 földcsuszamlás; 
 beszakadás; 
 talajsüllyedés; 
 partfalomlás. 

Ipari szerencsétlenség,  
civilizációs eredetű veszélyek 

 üzem, létesítmény v. hatása; 
 más létesítmény v. hatása; 
 távolság nukleáris létesítménytől; 
 közlekedési útvonalak; 
 csomópontok.   



b) ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek, 
különösen: 

•ba) a veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő tevékenység 
során a szabadba kerülő anyag az emberi életet, egészséget, továbbá a 
környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti, 
•bb) nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés, 
amely a biztonságot kedvezőtlenül befolyásolja és a lakosság nem 
tervezett sugárterhelését idézi elő. 

Veszélyhelyzetet kiváltó okok 



Az utolsó nagy vegyi robbanás Budapesten 
 
Az egyik legkomolyabb robbanás vegyi üzemben a 
Budapesti Vegyiművek Illatos úti (ferencvárosi) 
telepén történt 1992. január 9-én. Az akkori három 
robbanás során huszonegyen sérültek meg. 
Gyógyszerek és növényvédőszerek gyártása folyt 
autoklávokban. Akkor egy mononitráló reaktor, egy 
2000 literes hulladékgyűjtő tartály, és egy 500 
literes vizesmosóreaktor robbant fel. 
 



c) egyéb eredetű veszélyek, különösen: 
ca) tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány vagy járványveszély, 
valamint állatjárvány, 

cb) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni 
vizek haváriaszerű szennyezése, 

cc) bármely okból létrejövő olyan mértékű 
légszennyezettség, amely a külön 
jogszabályban meghatározott riasztási 
küszöbértéket meghaladja, 

cd) a kritikus infrastruktúrák olyan mértékű 
működési zavara, melynek 
következtében a lakosság alapvető 
ellátása több napon keresztül, vagy több 
megyét érintően akadályozott. 

Veszélyhelyzetet kiváltó okok 



Kritikus infrastruktúrával  
kapcsolatos kockázatok 

 infrastruktúra sérülékenysége; 
 lakosság alapvető ellátása; 
 lakosság ellátása; 
 közigazgatás; 

 közlekedés sérülékenysége.  

Egyéb eredetű veszélyek 

 felszíni, felszín alatti vizek; 
 humán járvány, járványveszély; 
 állatjárvány; 
 légszennyezettség. 



Közbiztonsági referens  
 I. és II. veszélyességi osztály esetén; 
 polgármester jelöli ki (körjegyzőség esetén közös 
kijelölés); 
 közbiztonsági referensi tanfolyam, vizsga (90 nap);  
 BM OKF: szervezés, képzés, vizsga tartalmának 
meghatározása; 
 segíti a polgármester katasztrófák elleni védekezési 
feladatait; 
 köztisztviselői jogviszonyban áll. 



A közbiztonsági referensek 
 feladatai 

a megelőzés és felkészülés időszakában 



a) a települési veszélyelhárítási tervekkel kapcsolatos 
feladatok: 

• a meglévő tervek naprakészen tartása, 
• a tervet befolyásoló események figyelemmel 

kísérése és a módosítások átvezetésének 
kezdeményezése, 

• a tervekkel kapcsolatos egyeztetésekben való 
közreműködés, 

• új tervek készítésében való részvétel, 
• a tervben nevesített szervek és szervezetek 

felelőseivel történő folyamatos kapcsolattartás; 
 



b) a katasztrófavédelmi felkészítésekkel 
 (polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok, közigazgatási vezetők) 

 kapcsolatos feladatok: 

• szervezési, koordinációs feladatok a felkészítésen 
résztvevőkkel összefüggésben, 

• a felkészítések logisztikai biztosítása, 
• egyéni adottságoknak megfelelően érdemi részvétel az 

előadások megtartásában, 
• végzi a felkészítés adminisztrációját; 



c) a lakosság megelőző időszaki tájékoztatásával kapcsolatos 
feladatokban: 

• közösségi rendezvényekhez kapcsolódóan a polgármesteri és a 
katasztrófavédelmi szervek feladatkörébe tartozó tájékoztatási 
feladatok szervezése, 

• közreműködik a lakossági tájékoztató kiadványok és internetes 
tájékoztató oldalak 

• elkészítésében, lakossághoz történő eljuttatásában; 
• figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel 

kapcsolatos, helyi 
• sajátosságokról és a tanúsítandó magatartási szabályokról 

történő tájékoztatását, 
• kezdeményezi, illetve végzi a lakossági tájékoztatás 

aktualizálását, 
• kapcsolatot tart és szervezi a közoktatási intézményekben, és 

más közösségi létesítményekben történő felkészítést; 



d) közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató 
végpontok működőképességének és karbantartottságának 

ellenőrzésében: 

• nyilvántartja és rendszeresen ellenőrzi a 
működőképességet, 

• kapcsolatot tart a rendszert működtető 
szervezettel, 

• hiba, hiányosság, működőképtelenség esetén 
kezdeményezi a javítását, 

• figyelemmel kíséri a technikai fejlesztési 
lehetőségeket és kezdeményezi a korszerűsítést; 



e) a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési  
polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása során 

szakmai javaslatokkal segíti a polgármester döntéseit: 

• a települési veszélyelhárítási tervben foglaltakat megvizsgálja 
és összeállítja a védekezéshez szükséges polgári védelmi 
szervezet struktúráját, 

• megvizsgálja és javaslatot tesz a polgári védelmi szervezetbe 
beosztható (beleértve a vezetőket is), kötelezettség alá eső 
állampolgárok személyére; 

• megvizsgálja a logisztikai szükségleteket és kezdeményezi a 
szükséges beszerzéseket, a gazdasági- anyagi szolgáltatásokra 
vonatkozó döntéseket; 



f) részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló 
állampolgárok polgári védelmi 

szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek 
és gyakorlatainak 

előkészítésében és lebonyolításában: 

• végzi a kötelezett személyek nyilvántartását és naprakészen 
tartását, 

• döntésre előkészíti a polgári védelmi szervezetbe beosztásra, 
gyakorlatra és szolgálat-teljesítésre vonatkozó határozatokat, 

• előkészíti a polgári védelmi szervezetek megalakításának 
dokumentációját, 

• szervezi a polgári védelmi szervezetek gyakorlatait, a riasztást 
és mozgósítást, 

• elkészíti annak dokumentációját; 



g) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a 
felkészülés időszakában végrehajtott 

feladatokról: 

 
• nyilvántartja az elvégzett feladatokat, azok eredményességéről 

jelentést tesz, 
• kezdeményezi az elmaradt, vagy nem megfelelően elvégzett 

feladat pótlását, 
• előkészíti az éves beszámolót, jelentést; 



h) kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervekkel, valamint a katasztrófák 

elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és 
szervezetekkel: 

• elsajátítja a katasztrófavédelemben részt vevő szervezetek 
működésével, 

• struktúrájával és feladataival kapcsolatos ismereteket, 
• élő kapcsolatot tart az együttműködésre kijelölt személyekkel, 
• elkészíti és naprakészen tartja a kapcsolattartó személyek 

elérhetőségeit, 
• figyelemmel kíséri a változásokat és kezdeményezi a 

megfelelő nyilvántartásban, adattárban történő módosítást. 



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, a 
következmények felszámolásában, és a 
helyreállításban. 

2. A KATASZTRÓFAVÉDELM INTÉZMÉNY-, 
ÉS SZERVEZETI ALRENDSZERE 



A katasztrófavédelem intézmény- 
és szervezeti alrendszerének 

elemei (pillérek) 

Állami és 
önkormányzati 

szervek 
szervezetek 

Gazdálkodó 
szervek és 

szervezetek 
csoportja 

Civil- és 
karitatív 
szervek, 

szervezetek 
csoportja 

Hivatásos katasztrófavédelmi szervek 
és egyéb mentő szervek, szervezetek 

 
Polgári védelmi szervezetek,  

és az önkéntes állampolgárok csoportja 
 



   
A civil-, és hum

anitárius 
szervezetek, önkéntes 

állam
polgárok  

     
A  polgári védelm

i 
szervezetek  

 

A katasztrófavédelem 
pillérei 

A  hivatásos kat. védelm
i szervek 

és egyéb m
entőszervek, 

szervezetek 

 
A

z állam
i és önkorm

ányzati 
szervek, szervezetek, 

intézm
ények 
   

A gazdálkodó szervek és 
szervezetek (polgári szervek)  

  

2 1 3. 4. 5. 



A katasztrófavédelem  
a szervezeti és intézmény alrendszerének  

egyik fontos eleme, a hivatásos  
katasztrófavédelmi szerv. 

 



A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv államigazgatási feladatot 

is ellátó rendvédelmi szerv, amelynek tagjai hivatásos 
állományúak, kormánytisztviselők, köztisztviselők és 
közalkalmazottak. 

(1) A katasztrófavédelem megvalósításában résztvevő hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek: 

• a) az országos illetékességgel működő központi szerv BM 
OKF, 

• b) a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek, 
• c) helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a 

hivatásos tűzoltóságok.  
2011. évi CXXVIII. törvény  a katasztrófavédelemről és…  

 



A veszélyeztető helyzetek katasztrófavédelmi 
szempontból különböző tényállásúak lehetnek. Az 
egyensúlyi helyzetet valamilyen baleset, esemény 
felborítja, mely vagy rendeződik, vagy eszkalálódik, 
kialakul a katasztrófaveszély vagy a katasztrófa. Ha a 
helyzet intenzitása, jellege, a kár mértéke rendkívüli 
intézkedéseket igényelnek a Kat. által nevesített 
esetekben, akkor kihirdetik a veszélyhelyzetet. 

ÖSSZEGZÉS 1. 



A katasztrófák elleni küzdelem a katasztrófavédelem 
feladata. Kialakulásához nemzetközi és hazai 
folyamatok vezettek. 
Rendeltetése a megelőzés, a védekezés és a helyreállítás 
során a lakosság és az anyagi javak mentése, az 
eszkalálódás megakadályozása. A védelem komplex 
nemzeti rendszerében a rendvédelem és a polgári 
védelem területén alakult ki, hivatásos és nem hivatásos 
ágból áll. Irányítási rendszere országos, területi és helyi 
szinteken valósul meg. Fontos eleme a KKB. 

ÖSSZEGZÉS 2. 



A katasztrófavédelem maga is egy rendszer, amely 
feladat, intézményi és erőforrás alrendszerekre 
tagolódik. 
A feladat alrendszer felöleli a megelőzési, mentési és a 
helyreállítási feladatcsoportokat. 
Az intézményi alrendszerbe a hivatásos mentőszerveken 
túl  beletartoznak az állami és önkormányzati szervek, a 
gazdálkodó egységek, a civil és humanitárius 
szervezetek, a köteles polgári védelmi szervezetek, 
valamint az önkéntes állampolgárok. 

ÖSSZEGZÉS 3. 



•A katasztrófavédelem erőforrás alrendszere 
mentőszervezetek saját erőforrásaiból, a központi 
állami és önkormányzati tartalékokból, az 
állampolgárok eszközeiből, valamint a külföldi 
segítségnyújtásból áll. 
•Az erőforrások a szubszidiaritás és a 
segítségnyújtás elvén aktiválódnak és 
koncentrálódnak. 
•A katasztrófavédelmi feladatok ellátásáért a 
településeken a polgármesterek felelősek. 

ÖSSZEGZÉS 4. 



 
Jó tanulást! 
Jó étvágyat! 



                          Katasztrófavédelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport 
                                                                Pécel 
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