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ÁLLAM VÉDELMI FUNKCIÓJA
állampolgárok védelme - Alaptörvény

védelmi igazgatás rendszere

-honvédelmi igazgatás

-katasztrófavédelmi igazgatás

-rendészeti igazgatás

közrend, közbiztonság elleni külső-, belső támadás

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esemény
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BIZTONSÁG

•egyén, társadalom, nemzetközi szinten más és
más

•alapvető értékek sérelemtől való mentessége

•veszélyek, fenyegetések összefüggésében
értelmezhető
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BIZTONSÁG

Fogalma

•fenyegetettség nélküli állapot

•mindazon célok, eszközök rendszere,
melyekkel csökkenthető a fenyegetettség,
elhárítható a veszély



BIZTONSÁG

egyén-egyes ember

közösség

emberiség

Föld élővilága



BIZTONSÁG

A biztonság dimenziói
• politikai (diplomáciai) elem
• környezeti (ökológiai) elem
• gazdasági elem
• informatikai (pénzügyi, egészségügyi)

elem
• társadalmi (jogi, szociális) elem
• katonai elem



Magyarország Nemzeti 
Biztonsági Stratégiája

Globális biztonsági környezet
változása/kihívások

•nemzeti ellenálló képesség fejlesztése

•polgári védelmi infrastruktúra
védelem/létfontosságú infrastruktúra
védelem

•kiberbiztonság



•globális felmelegedés

•járványok

•migráció

•terrorcselekmények

•környezeti biztonság

•katasztrófakockázat csökkentése



VÉDELEM-BIZTONSÁG 
PILLÉREI

•honvédelem –Magyar Honvédség
• rendvédelem – rendvédelmi szervek
•nemzetbiztonsági szolgálatok-
polgári/katonai

közigazgatási szervek együttműködésével *

*2021. évi XCIII. tv.a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról
hatályos: 2021. 07 01.
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Terrorizmus
• kiváltó okok kezelése

• felszámolása

• védekezés

• felkészülés



Kiberbiztonság
•telekommunikáció

•KIV

•tudományos, technikai fejlődés
elérhetővé válása

•kormányzati gerinchálózatok



•támadások, fenyegetések rendszeres
felmérése

•kormányzati koordináció erősítése

•társadalmi tudatosság

•nemzetközi együttműködés
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•nemzetközi KIV

• információs rendszerek biztonsága

•kibervédelem



Természeti és ipari 
katasztrófák

•környezet, élet-, vagyonbiztonság

•hatósági engedélyezés/ellenőrzés (VÁSZ,
KIV)

•önkéntes, civil szervezetek
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•két-, többoldalú egyezmények

• lakosságfelkészítés

•szervek felkészülése

• ipari létesítmények felkészülése



NEMZETI 
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

természeti/ipari katasztrófák megelőzése,
reagálás érdekében

•társadalmi felkészültség

•szabályozás

•közigazgatás megerősítése

feladatrendszerek összehangolása



• lakosság védelem tudatosságának
fejlesztése

•részt vevő szervek állományának
magas fokú szakmai felkészültsége

•megelőzés/beavatkozás

• létfontosságú rendszerek
üzemfolytonos működése
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