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

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

I – III. katasztrófavédelmi 

osztályba sorolás

21. §

Kockázatbecslés

Vhr. 22. §

Veszélyeztető hatásokra 

2. melléklet a)

Kockázati mátrix alapján

2. Melléklet b)



Ár- és belvíz 

veszélyeztettség

Felmérés

Tapasztalati úton

Tudomány 

segítségével



Polgármester

Jegyző
Közbiztonsági 

referens

Önkormányzati 

dolgozó

Katasztrófavédelmi 

megbízott

Katasztrófavédelmi

szakember

Felmérési feladat



Kat. tv. Vhr. alapján:

Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak 

eredményeiről (Belügyminisztérium, 2014) alapján [6]

Elemi csapások és természeti eredetű veszélyek

Árvíz Rendkívüli időjárás (viharok, aszály)

Belvíz

Földtani veszélyforrások (földrengés, 

földcsuszamlás, beszakadás, talajsüllyedés, 

partfalomlás)

Erdőtűz Invazív allergén vagy mérgező növények

Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek

A Kat. IV. Fejezetének hatálya alá tartozó

(veszélyes anyagokkal foglalkozó) üzem

Más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi

veszélyeztető hatás, veszélyes anyag

szabadba kerülésének kockázata

Távolság nukleáris létesítménytől

(atomerőműtől, kutatóreaktortól)
Közlekedési útvonalak és csomópontok

(veszélyes áruk szállítása, jelentős forgalom)

A Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes

anyagokkal foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények

Súlyos közlekedési balesetek; közút és vasút, hajó és légi jármű



Kat. tv. Vhr. alapján:

Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak 

eredményeiről (Belügyminisztérium, 2014) alapján [6]

Egyéb eredetű veszélyek

A felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban az 

ivóvízbázisok) sérülékenysége

Humán járvány vagy járványveszély, valamint 

állatjárvány

A riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség

Migráció Űridőjárás

Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok

A lakosság alapvető ellátását biztosító 

infrastruktúrák sérülékenysége
A közlekedés sérülékenysége

A közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége

A Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes

anyagokkal foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények

Energiaellátási válság

Szándékos események

Terrorizmus Kibertámadás

Biztonságpolitikai válság



Veszélyelhárítási 

tervezés

Ismeretlenségi faktor

Megelőzés

Felkészítés



HÁBERMAYER–

MUHORAY: A 

krízisek hatása a 

veszélyhelyzeti 

tervezésre 

Bolyai Szemle

2018/2.

pp. 74



Papír alapon

jegyzőkönyvezés



Elektronikus adatgyűjtés

Felhasználó Felhasználó Felhasználó

Analízis Szintézis



Elektronikus adatgyűjtés









Adatgyűjtés 

elektronikusan

Adatbeviteli 

sebesség 

többszörösére 

növekszik

A dokumentált 

adatok a beviteltől 

azonnal 

felhasználhatóak

Elektronikus 

formában 

átadhatóak, 

megoszthatóak

Minimális 

szakértelem 

szükséges

Szakember 

kontroll

Nincs kettős 

adatigény



HÁBERMAYER; TÚRINÉ BARTA; MUHORAY: Katasztrófavédelmi önkéntesek közösségi média 

használata HADMÉRNÖK XIV. évfolyam 1. szám pp. 84



Önkéntesek bevonása

Jelenleg a katasztrófavédelmi törvény rendelkezéseit alapul

véve a következő önkéntes alapú kategóriákat lehet

megkülönböztetni:

1. állampolgárok (önkéntesen segítséget nyújtó személyek),

2. polgári védelmi szervezetek,

3. önkéntes civil szervezet,

a.) önkéntesen közreműködő karitatív szervezet,

b.) önkéntesen közreműködő társadalmi szervezet,

4. gazdálkodó szervezetek önkéntesei,

5. nemzetközi önkéntesek:

a.) megfigyelők,

b.) beavatkozók.



Önkéntesek,

tervezési és végrehajtási

problémák

Többszörös 

feladatrendszer 

veszélye

Vállalások 

nem teljesítése

Pályázati pénz 

„vadászat”

Szereptévesztés, 

félrevezetés
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