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A téma 

aktualitása

 Napjaink természeti és civilizációs eredetű 

veszélyeztető forrásai, kockázatai befolyásolják 

egy ország normális működését. Az államok 

megítélése függ attól (is), hogy ezekre a 

klasszikus és modernkori kihívásokra milyen 

válaszokat adnak, milyen védelmi 

mechanizmust, felkészítéseket építenek ki, 

hogyan alakítják-javítják a társadalom 

önvédelmi reflexét.
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ÚJ BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK 

JELENTEK MEG!

KÜLPOLITIKAI

NK-I 
TAGSÁGBÓL

SZERVEZETT 
BÜNÖZÉS

HÁBORUS 
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ISZLAMOSODÁS TERRORIZMUS
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KIHIVÁSOKRA ADHATÓ 

VÁLASZOK:
AZONO

SÍTÁS

FELDE 
RÍTÉS

FELKÉSZ
ÍTÉS

BEAVAT 
KOZÁS 
LEHETŐ 
SÉGE

FELSZÁ
MOLÁS

LEZÁRÁS



A biztonsági, nemzetbiztonsági kockázat, mint a

hatás és a valószínűség függvénye. A kockázatok

klasszikus fogalom-meghatározása szerint, a

kockázat mértékét a veszélyeztető hatás és a

bekövetkezési valószínűség mértékének összege

határozza meg (ahol mindkét tényező

egyforma jelentőséggel bír).

A közigazgatási rendszer 

működésképtelenné válásának kockázati szintjét 

vizsgálva megállapítható, hogy a forgatókönyvek 

kizárólag olyan forgatókönyvek, amelyek biztonsági 

és nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek.



További csoportot lehet létrehozni azon

katasztrófakockázatokból, amelyek a közigazgatási

rendszer működésképtelenné válásával fenyegető magas

kockázattal járnak, mint például egy súlyos árvíz,

járvány vagy a vízellátással kapcsolatos katasztrófa,

mely hatással van a GAZDASÁGI TERMELÉSRE!

Ezt a forgatókönyv-típust (nagyon) alacsony

bekövetkezési valószínűség és súlyos következmény

jellemzi, és a közigazgatási rendszer működésképtelenné

válásának kockázata szempontjából a kockázatot

elsősorban a hatás jelenti, mert így ellehetetlenedik a

KORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG 

HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE!



A kockázat csökkentésének lehetőségénél a kérdés 

az, hogy melyik forgatókönyv jár relatíve könnyen 

megvalósítható haszonnal: például olyan képesség és 

erőforrás fejlesztés révén, amely ténylegesen 

csökkentené a kockázat mértékét. 

Ezek jellemzően magas bekövetkezési valószínűségű 

kockázatokat jelentenek. A kockázat mellett azonban 

az is fontos szerepet játszik ebben az esetben, hogy 

képességek fejlesztésével lehetőség van a kockázati 

profil javítására. 



A POLGÁRI VÉDELMET ÉRINTŐ 
KOCKÁZATOK

Növekvő külső-belső biztonsági kockázatok

Zavarok a termelésben, gazdaságban

Alapvető szolgáltatások tartós zavarai

Pénzügyi zavarok, pánik

Kormányzati intézkedések reakciója

Elégedetlenség a lakosság körében

Tüntetés, lázadás, rendszer ellenes 
megnyilvánulás



12A KATASZTRÓFÁK MEGELŐZÉSE 1.

1. A katasztrófát kiváltó eseménysorok feltárása, 

elemzése, felkészülés a katasztrófa 

kibontakozásának megakadályozására.

2. A katasztrófák elleni védekezés cél-feladat-

szervezet rendszerének meghatározása, 

összehangolása és a működési feltételek 

megteremtése.

3. Az állampolgárok és intézmények értesítési 

rendszere, a felkészülés és felkészítés 

irányának meghatározása.



13A KATASZTRÓFÁK MEGELŐZÉSE 2.

4. A tudományos tevékenység, a kutatás 

és fejlesztés irányainak meghatározása.

5. A nemzetközi tájékoztatás, koordináció 

és együttműködés kialakítása és a 

gyakorlati megvalósítás feltételeinek 

megteremtése.

A FELKÉSZÍTÉS

MEGVALÓSÍTÁSA!



A POLGÁRI VÉDELMI 

FELKÉSZÍTÉS ÚJ MÓDSZERE

KÉSZSÉGSZINT 
ELÉRÉSE, 

FENTARTÁSA

HAGYOMÁNYOS PV 
ELMÉLETI-

GYAKORLATI

FÖLDRAJZI, 
KULTURÁLIS, 

KÖZIGAZGATÁSI

VALLÁSI, ETNIKAI, 
NYELVI

VEZETÉSI-
PARANCSNOKI-

EGYŰTTMŰKŐDÉSI



Résztvevők felkészítése 15

 Közösen a NKE KVI – az OKF és a 

KOK munkatársaival!

 BM. OKF hivatásos állományának,

 Katasztrófák elleni védekezésben 

érintetteknek,

 Együttműködőknek, 

 Közreműködőknek,

 Közbiztonsági referenseknek,

 NKE hallgatóinak,

 Állampolgároknak.



Köszönöm a 

megtisztelő figyelmet!


