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Válság – krízis - katasztrófa

 Válság: radikális beavatkozást igényel

 Krízis: súlyos belső zavar

 Vis mayor: előre nem látható 

 Katasztrófa esetén az emberek életét, egészségét, anyagi 

értékeit érheti kár, jelentős mértékben. 

 Közös pont: konfliktus

 Válság és válságtudat



KUTATÁS FÓKUSZAI

1. válságválaszok és a krízismenedzsment sajátosságai

A korábbi helyzetből adódó tudás beépül-e a jelenlegi döntéshozatalba; a vis mayor tényleg váratlan 

helyzetből adódik, vagy visszatérő? Tapasztalható-e anómia a döntési folyamat során? Melyek a legfontosabb 

konfliktusok; tapasztalható-e jelentős eltérés a szerepekben, szereplőkben, valamint a tervezés folyamatában? 

2. újra-pozicionálás

Visszaáll-e a régi szerephierarchia, vagy az új helyzet ezt változtatta? Melyek a prioritásai a döntési 

folyamatoknak, valamint „gyorsult-e” a  döntési folyamat? Hogyan sikerült a mindennapi (rutin) döntések 

elfogadása, meghozatala változott-e? Szokásos dolgok alakulása a krízis idején és utána, van-e szemléletbeli 

váltás a döntéshozatali folyamatban?

3. társadalmi egyeztetések területe
Okozott-e legitimációs válságot?  Milyen volt a kommunikáció? 



(VÁRHATÓ) EREDMÉNYEK

Esettanulmányok: 

 Katasztrófa helyzet, vis mayor helyzet okozta 

döntéshozatal feldolgozása

 a krízisbe jutott települések döntési folyamatairól a 

krízisek típusa,

 a térségi jellemzők alapján csoportosítva. 

Összehasonlító (záró) tanulmánysorozatot a települési 

önkormányzatok krízismenedzseléséről és a krízis utáni 

helyzetek kezelésének módszertanáról kívánom 

elkészíteni. 



Jogi háttér

 Nemzetközi irányelvek –

EU (82/501/EEC Seveso irányelv) 

ENSZ és 

OECD egyezmények

 Nemzeti jogalkotás – 2011 évi CXXVIII. Törvény a 

katasztrófavédelemről 



Igazgatási feladatok a minősített 

időszakokban

Minősített időszakok: 

Rendkívüli állapot, 

szükségállapot, 

megelőző védelmi helyzet, 

veszélyhelyzet 

(„normál” időszak feladatai) 



Normál időszak

 a várható katasztrófaveszélyekre vonatkozó vizsgálatok 

elvégzése, a tervezés, és a tevékenységek begyakorlása, 

amivel a vészhelyzetek körüli felfokozott stresszhelyzet 

csökkenthető lesz. 

 ellenőrizni és értékelni kell a települési és munkahelyi 

polgári védelmi szervezetek felkészültségét. 

 A tájékoztató és riasztó eszközök működésképességének 

fenntartása, valamint a szükség esetén használható védelmi 

objektumok kijelölése is lényeges. 



Tervezés a felkészülés időszakában

Megtörtént hasonló helyzetek kezelésének 

tanulmányozása

Földrajzi környezet tanulmányozása

adatok gyűjtése: 

népesség, infrastruktúra

gazdaság, közintézmények

objektum, időjárás

elérhető eszközök, üzemanyag

áldozatok ellátása, vízellátás

kommunikációs eszközök

más szervezetek elérhetősége

információk csoportosítása:

veszélyhelyzet korlátozása és lokalizálása

operatív beavatkozás

beavatkozáshoz szükséges források

intézkedések kialakítása

riasztás

beavatkozás

eredeti helyzet visszaállítása

operatív beavatkozás megtervezése

részletes instrukciók kidolgozása

együttműködés, kapcsolattartás más szervezetekkel



A „minősített időszak bevezetését 

közvetlenül megelőző” időszak

 A veszélyeztetettség mértékének megfelelően biztosítani kell 

a felkészülést  a védekezésre, de fenn kall tartani még a 

megelőzést is. 

 rendszabályok ismertetése, alkalmazása, veszélyek 

megelőzése, a már bekövetkezett veszélyek és 

következményeik elhárítására szolgál elméleti, gyakorlati 

ismeretek. 



A „kihirdetett minősített 

időszakban” 

 kárterület felderítése, mentés, elsősegélynyújtás, mentesítés

 a védekezésben részt vevő erők váltása,ellátása. 

 Kapcsolattartás: a környező települések polgármesterei, a 

helyi védelmi bizottság tagjai. 

 Média tájékoztatása



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Dobó Marianna

mariann.dobo@ektf.hu

mailto:mariann.dobo@ektf.hu

