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Alaptörvény szerinti különleges jogrend 

Veszélyhelyzet 

Váratlan támadás 

Megelőző védelmi 

helyzet 

Szükségállapot 

Rendkívüli állapot 

Különleges 

jogrend 

Terrorveszélyhelyzet 
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Katasztrófaveszély 

Olyan folyamat vagy állapot, 

amelynek következményeként okszerűen lehet számolni, 

a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, 

veszélyezteti az emberi egészséget, 

környezetet, 

az élet- és vagyonbiztonságot.   Kat. 3. § 9. pont 
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Veszélyhelyzet 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető olyan helyzet, 

amelyet különösen a következő események válthatnak ki: 

 

a) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek; 

b) ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek; 

c) egyéb eredetű veszélyek. 

Alaptörvény 53. cikk 

Kat. 44. § 
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Sajátos irányítási szabályok 

veszélyhelyzetben 

Miniszteri biztos kinevezése - Kat. 46. § (1); 

Miniszteri biztos az F/MVB elnökét utasíthatja - Kat. 46. § (2);  

Helyi katved. tevékenység irányításának átvétele - Kat. 46. § (3); 

Mentőszervezetek bevonása BM OKF főigazgatója útján - Kat. 46. § (5); 

Stb. 
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Sajátos irányítási szabályok a Kormány 

rendeleti felhatalmazása alapján  

Gazdálkodó szervezet működése rendeletben a Magyar Állam felügyelete 

alá vonható - Kat. 48. §; 

Járművek forgalma korlátozható, ideiglenesen megtiltható. 

Lakosság mozgásának korlátozása 

Kitelepítés, kiürítés… 

PV szolgálat ellátása 

Járművek igénybevétele 
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BM OKF 

Katasztrófavédelmi kirendeltség 

Hivatásos tűzoltó parancsnokság 

Katasztrófavédelmi őrs 

Önkormányzati tűzoltó 
parancsnokság 

Létesítményi tűzoltó 
parancsnokság 

Önkéntes tűzoltó egyesület 

Önkéntes mentőszervezet 

Szervezeti felépítés 

Katasztrófavédelmi igazgatóság 

Katasztrófavédelmi megbízott 
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Védelmi igazgatás szintjei 

1.  KÖZPONTI SZINT 

2.   TERÜLETI SZINT 

 Megyei (fővárosi) védelmi bizottságok (katved. elnök-helyettes) 

3.  HELYI SZINT 

 Helyi védelmi bizottságok (katved. elnök-helyettes) 

 Polgármester 

 Közbiztonsági referens 
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Katasztrófák elleni védekezés 
Polgármester felkészülési feladatai 

Veszélyelhárítási tervek elkészítése 

Védekezés feltételeinek biztosítása 

Polgári védelmi hatósági jogkör 

Lakosság riasztására szolgáló technikai berendezések 

működtetése 

Részt vesz a hivatalos katasztrófavédelmi szervezetek 

felkészítésén 

Kijelöli közbiztonsági referenst 
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Katasztrófák elleni védekezés 
Polgármester védekezéssel kapcsolatos feladatai  

Katasztrófavédelmi besorolás elkészítése 

Veszélyelhárítási terv felterjesztése HVB elnöknek 

3 évente ellenőrzi és értékeli PV szervezetek felkészítését 

Védekezésben résztvevők váltása, pihentetése 

Adatszolgáltatás HVB, katasztrófavédelem részére 

Károk felmérése 

Helyreállítási feladatok irányítása (helyi erők) 

Közreműködik segélyek elosztásában 
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Települések katasztrófavédelmi 

osztályba sorolása 
Polgármester 

Kockázatbecslést elvégzi 

Javaslatot tesz a sorolásra 

MVB elnök 

Sorolási javaslatot felülvizsgálja 

Jóváhagyásra felterjeszti 

BM OKF 

Sorolási javaslatot felülvizsgálja 

BM rendelet előkészítése 

 

61/2012 (XII. 11.) BM rendelet  Belügyminiszter 

Katasztrófavédelmi szervek és az  

érintett szervek közreműködésével. 
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2011. évi CXXVIII. törvény 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 

Veszélyelhárítási tervezés szintjei 

Munkahelyi veszélyelhárítási terv (02.28.) 

Települési veszélyelhárítási terv (03.31.) 

Katved. szerv helyi szervének összesített terve 

Járási veszélyelhárítási tervkivonatot  

Területi veszélyelhárítási terv (06.30.) 

Központi veszélyelhárítási terv (09.30.) 
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Referensi rendszer 

II. osztály I. osztály III. Osztály 

2011. évi CXXVIII. törvény 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Symbol_OK.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Symbol_OK.svg
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Katasztrófák elleni védekezés 
Referens felkészüléssel kapcsolatos feladatai 

Részt vesz: veszélyelhárítási tervek 

    katasztrófavédelmi felkészítésen 

    lakosság tájékoztatási feladatokban 

    PV szervezetek kiképzéseinek előkészítésében 

Közreműködik a riasztó-tájékoztató rendszerek ellenőrzésében 

Szakmai javaslatokkal segíti a polgármestert 
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Katasztrófák elleni védekezés 
Referens védekezéssel kapcsolatos feladatai 

Részt vesz a kitelepítés, kimenekítés, befogadás feladataiban 

Előkészíti a polgármester szakmai döntéseit 

Kapcsolatot tart a védekezésben résztvevőkkel és közreműködőkkel 
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Katasztrófák elleni védekezés 
Referens helyreállítással kapcsolatos feladatai 

Közreműködik a vis maior eljárásokban 

Részt vesz a károk felmérésében 

Közreműködik: 

 - a segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos 

feladatokban 

 - helyreállítási tevékenység ellenőrzésében 
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Köteles polgári védelmi szervezetek 
(központi, területi, települési, munkahelyi) 

Alaptörvény 

2011. évi CXXVIII. törvény 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 

100 000 lakos felett legalább 750 fő 

50 000-100 000 lakos esetén legalább 500 fő 

10 000-50 000 lakos esetén legalább 300 fő 

5000-10 000 lakos esetén legalább 150 fő 

1000-5000 lakos esetén legalább 50 fő 

300-1000 lakos esetén legalább 20 fő 

300 lakos alatt legalább 6 fő 

II. osztály I. osztály III. Osztály 

http://www.jeleniastruga.pl/rezerwacja_pokoju
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Önkéntes mentőszervezetek 

országosan több mint 20.000 fő 

Központi: HUNOR, HUSZÁR 

Területi: Fejér Önkéntes Mentőszervezet 

Járási: 

Települési:  
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Főbb gyakorlatok 

Veszélyelhárítási tervben foglaltak gyakoroltatása 

Külső védelmi terv gyakorlat 

Polgári védelmi szervezetek gyakorlati felkészítése 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


