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A puro pura defluit aqua 

 

BEVEZETÉS 

 

A puro pura defluit aqua, vagyis tiszta forrásból tiszta víz folyik. Disszertációm 

kezdőidézetének azért ezt az ismeretlen eredetű latin közmondást választottam, mivel két 

értelmezésben is rendelkezik kapcsolódással a tudományos munkám két fő, központi eleméhez. 

Egyrészt a víz megemlítése révén: hazánk katasztrófakockázat-értékelése alapján a szélsőséges 

időjárás után a második legmagasabb szintű kockázattal a vizek kártételei bírnak. [1] Másrészt 

pedig a kommunikációs folyamatban is szerepel úgynevezett forrás. Forrásként nevezzük azt a 

küldő személyt vagy szervezetet, akitől vagy amelytől a kommunikáció tárgya, vagyis az üzenet 

ered. Továbbá az idézet az – értekezésemben szintén kutatott – hitelesség kérdéskörére is 

rámutat. 

Az információ hatalom, meglátásom szerint azonban még ennél is több, és nem csupán 

adatok halmaza. A doktori disszertációmat személyes tapasztalat megosztásával vezetem be. 

Ezzel célom rávilágítani a kommunikáció, a tájékoztatás szerepének fontosságára, továbbá arra 

is, hogy valójában mennyi mindenre kihatással lehet egy-egy vállalat, vagy éppen szervezet – 

jelen esetben a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a 

továbbiakban: BM OKF) ezzel kapcsolatos tevékenysége.  

A BM OKF a veszélyes ipari üzemek és a lakosság biztonsága érdekében meteorológiai 

és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó, azaz úgynevezett MoLaRi rendszert épített ki 

2006. és 2014. között. A rendszert napjainkban is alkalmazza. A hivatásos katasztrófavédelmi 

szervezet a végpontok próbáját rendszeres időközönként, előre meghatározott időpontokban 

tartja meg. Ez a teszt – néhány kivételtől eltekintve, mint például a mindenkori érettségi vizsgák 

időpontja – minden hónap első hétfőjén, délelőtt 11 órára ütemezett. 2022. március 7-én 

délelőttre hangos, teljeskörű próba volt tervezett, azonban az orosz-ukrán háborús helyzet 

következtében csendesebb és rövidebb, úgynevezett morgatópróbára került sor. 

A tervezett próbák kétféleképpen valósulhatnak meg: csökkentett, illetve hangos 

üzemben. 

Az érintett megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, vagyis Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas, 

Veszprém és Zala megye, valamint a főváros mind a morgató, vagyis csökkentett, mind pedig 

a teljes körű, hangos üzemű próbáról hosszabb-rövidebb előzetes tájékoztatást jelenítenek meg 

a saját honlapjukon.  
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A BM OKF közzé teszi továbbá a szervezet hivatalos Facebook-oldalán is az erről szóló 

tájékoztatást. Ezeket az előzetes figyelemfelhívásokat természetesen sajtóorgánumok is 

átvehetik, s teszik is ezt számos alkalommal. 

Egy tízéves gyermek egy ilyen szirénapróbát hallott meg az egyik MoLaRi-

végpontközeli iskolában 2021-ben. A hangtól annyira megijedt és kétségbe esett, hogy haza 

kellett vinni az oktatási intézményből. A szülők azóta minden MoLaRi-próba előtt felkészítik 

őt a várható hanghatásra, elmagyarázták neki azt, hogy miért történik mindez, és hogy miért 

van szükség ezekre a tesztekre.  

Az eset kapcsán felmerült a kérdés: vajon célszerű lenne-e, ha a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek a lakosságfelkészítő, valamint lakossági tájékoztató tevékenységük 

során az oktatási intézmények munkatársait és a gyermekeket is hatékonyabban felkészítenék 

a szirénapróbákra? Véleményem szerint igen. 

A leírt, a valós életből vett történet egy kiváló példa arra, hogy a katasztrófavédelemhez 

kapcsolódó tájékoztatási és felkészítési munkának milyen széles spektrumban lehet és van is 

hatása. A katasztrófavédelemnek pedig – illetékességi és hatáskörén belül – a valóság reális 

problémáira kell megfelelő választ, megoldást adnia. A példa szintén jól tükrözi azt is, hogy a 

katasztrófavédelem tevékenysége milyen mélységben van jelen a hétköznapokban, a 

mindennapokban, annak súlya pedig kifejezetten rendkívüli fontosságú. A katasztrófavédelem 

tevékenységével kapcsolatban minden személy érintett – nemtől, kortól, összességében 

bármilyen különbözőségtől függetlenül. 

 

 

1. számú ábra: Az értekezésben kutatott témakörök kapcsolódásának szemléltetése. Készítette: a szerző. 
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Értekezésemben kiemelten a lakosság katasztrófavédelemmel összefüggő tájékoztatását 

és nemzetközi kitekintés mellett ennek a felkészítéssel való összefüggéseit is górcső alá 

veszem, illetve ezekkel kapcsolatban fogalmazok meg tudományos igénnyel lehetséges 

fejlesztési, korszerűsítési javaslatokat, továbbá kutatom a téma pszichológiai aspektusait is. Ezt 

hivatott szemléltetni az 1. számú ábra. 

„Sic est vulgus; ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat” – vallotta Marcus Tullius 

Cicero, ókori római szónok, filozófus, író és politikus. A latin mondás magyarul a következőt 

jelenti: „Ilyen a tömeg: az igazságból keveset fog fel, a híresztelésekből pedig sokra 

következtet.” Cicero szavai arra utalnak, hogy az emberek igen gyakran és nagymértékben 

befolyásolhatók. Éppen ezért is fontos, hogy egy hivatalos szervezet megelőzze a 

híreszteléseket, az esetleges fals információk megszületését, illetve terjedését. Hiszem, hogy 

kommunikációnk során a nyíltságra kell törekedni, továbbá arra, hogy az adott helyzethez 

viszonyítva a lehető legkevesebb szabad teret engedjünk a téves híresztelések, vagyis a nem 

tiszta forrásból származó hírek, információk napvilágra kerülésének. Ahol nincs információ, ott 

keletkezik – tartja az ismert mondás. Ez az információ azonban gyakran lehet álhír is. Az 

üzenetet adó szervezetnek tehát mindenkori célként kell kitűznie, hogy szavahihető, 

megbízható információforrás maradjon, az üzenetet fogadó lakosságnak pedig az ellenőrzött, 

hiteles forrásból származó információkat kell előnyben részesíteniük – a legideálisabb, 

legoptimálisabb esetben. Az álhírek vizsgálatával értekezésem 3. fejezetében foglalkozom.  

 A lakosság tájékoztatása során a szervezet a nyilvánosságot biztosítja. Ennek a 

folyamatnak számtalan szabálya, eszköze, módja és hivatalosan kijelölt – és olykor bizony 

önkéntesen jelölt, nem hivatalos – résztvevője van, amelyeket a disszertációmban tervezek 

részletesen bemutatni. A szervezetnek tehát a kommunikációja során hiteles, gyors, pontos 

információátadást kell biztosítania. Ennek pedig számos szakmai-tudományos kontextusa van. 

A kommunikáció kifejezés a latin eredetű communicatio szóra vezethető vissza, 

amelynek a jelentése: megosztás. A kommunikációs folyamatban információt osztunk meg. Két 

legfőbb alapmodellje Roman Jakobson, valamint Claude Shannon és Warren Weaver nevéhez 

fűződik. Előbbi feladót, címzettet, üzenetet, kódot, kontextust és kontaktust, utóbbi szerzőpáros 

pedig adót, csatornát, zajforrást, vevőt, jelet, vett jelet és üzenetet nevezett meg a modellben. 

Értekezésem 3. fejezetében bemutatok további két kommunikációs modellt. 

A kommunikációs folyamatokat vizsgálhatjuk továbbá annak alapján is, hogy egy- vagy 

kétirányú. Egyirányú a kommunikációnk, amennyiben nincs lehetőség válaszadásra. A 

katasztrófavédelem esetében ilyen például egy közzétett hír a honlapon.  
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A közösségi médiában közétett tartalmaknál – amennyiben engedélyezett a hozzászólás 

– kétirányú kommunikációról beszélünk. 

A kommunikáció lehet verbális, tehát szóbeli és nem verbális. Amikor egy 

katasztrófavédelmi vezető vagy szóvivő nyilatkozik, mindkét kommunikáció jelentős, hiszen 

nem csupán annak van jelentősége, amit közöl, hanem annak is, ahogyan ezt teszi. Fontos, hogy 

a verbális és a nem verbális kommunikációnk összhangban legyen. A nem verbális támogatja, 

illetve erősíti a verbális közlést. 

A megszólítottak mérete mentén az alábbi csoportosítás nevezhető meg: 

- személyes, 

- csoport vagy 

- tömegkommunikáció. [2] 

Kutatási témám körülhatárolásával összefüggésben mérvadó, hogy e csoportosítások 

alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet egy- és kétirányú, verbális, csoport- és 

tömegkommunikációjával foglalkozom disszertációmban.  

Vizsgálatom szempontjából tehát a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet a feladó, 

illetve adó, a lakosság pedig a címzett, illetve vevő. A BM OKF, mint feladó célja kell, hogy 

legyen az információk átadásával a biztonság megteremtése és fenntartása. 

Kutatási témám fő központi eleme, a lakossági tájékoztatás szorosan összefügg a 

lakosság felkészítésével is. A tájékoztatási momentumok bírhatnak felkészítési tartalommal, 

míg a felkészítés során különös figyelemmel kell lenni a kommunikáció szabályaira is. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.tv.) értelmében „a katasztrófavédelemben 

részt vevők biztosítják az állampolgárok tájékoztatásához szükséges információkat az életet, 

testi épséget, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető hatásokról.” [3:2.§] A 

szervezetnek tehát jogszabályban előírt, rögzített, pontosan meghatározott feladata a 

nyilvánossággal kapcsolatos teendők ellátása, a kommunikáció. E témát értekezésem későbbi 

részeiben szintén részletesen megvizsgálom. 

Doktori disszertációban ezen kérdéskörökkel foglalkozom. Elmondható továbbá, hogy 

a műszaki-technikai fejlesztéseken, innovációkon túl szintén kutatom a kommunikáció 

pszichológiáját. Kutatásaim alapján is bizonyított, hogy a két terület egymást támogatva 

eredményezheti a valóban sikeres információadást és -vételt, s ilyen formában ez vezethet el a 

hatékony katasztrófavédelmi kommunikációhoz.  
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Ez pedig mindezek útján támogathatja a sikeresebb megelőzést, védekezést és 

helyreállítást, illetve újjáépítést; a katasztrófavédelem tájékoztatási munkáját. A cél végül pedig 

a lehető legnagyobb mértékű, legszélesebb körű biztonság kialakítása, megőrzése és 

fenntartása. 

A szükséges információk birtokában nő az egyén biztonságérzete, biztonsági-, védelmi 

szempontból felelősségtudatos magatartása, s ezáltal a kollektív biztonságkultúra is magasabb 

szintre képes lépni. A tudatos biztonságra nevelés hozzájárul hazánk biztonságához is. 

Dolgozatomban a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet tevékenységét kutatom, 

különös fókusszal annak lakossági tájékoztató tevékenységére, illetve a kapcsolódó fejlesztési 

lehetőségekre. Mindemellett meg kell említeni, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervezeten túl további fontos, nélkülözhetetlen szereplői is vannak a feladatellátásnak. A BM 

OKF-fel ezen a területen is szorosan együttműködik a Magyar Vöröskereszt és a Magyar 

Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: MPVSZ). Mindkét szervezet kutatási témámhoz 

kapcsolódó tevékenységével összefüggésben elmondható, hogy kiemelten foglalkoznak a 

lakosság védelmével és felkészítésével. Az MPVSZ jelentős szerepet tölt be többek között az 

évente megrendezett katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében, amelyben a 

Vöröskereszt is együttműködő partner. 

A honvédség szintén jelentős szerepet tölt be a katasztrófák elleni védekezésben 

Magyarországon. „Maga a Honvédség rendelkezik Honvédelmi Katasztrófavédelmi 

Rendszerrel (HKR), melyet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének 

irányításáról és feladatairól szóló miniszteri rendelet tartalmaz. A HKR az országos 

katasztrófavédelmi rendszer fontos eleme, biztosítja az erők és eszközök szervezett 

igénybevételét.” [4, pp. 5] A Honvédség közreműködését az Alaptörvény is előírja. 

A Kat. tv. vonatkozó rendelkezései értelmében a Magyar Honvédségen túl más szerv is 

lát el katasztrófavédelmi feladatokat. Így a katasztrófák elleni védekezésben és a 

következmények felszámolásában részt vesznek  

- a rendvédelmi és  

- a vízügyi igazgatási szervek,  

- az egészségügyi államigazgatási szerv,  

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,  

- az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint állami meteorológiai szolgálat,  

- az Országos Mentőszolgálat, mint állami mentőszolgálat, továbbá  

- polgári védelmi és  

- gazdálkodó szervezetek,  
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- önkéntesen részt vevő civil szervezetek és köztestületek, és  

- nem utolsó sorban maguk az állampolgárok is. [3] 

Értekezésemben a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet lakossági tájékoztatási 

tevékenységére fókuszálok, azt vizsgálom és kutatok kapcsolódó fejlesztési lehetőségeket. Nem 

képezi kutatásom részét tehát az együttműködő, a feladatellátásban további, említett résztvevők 

munkájának az elemzése. 

Hazánk 2014-ben európai uniós jogszabály előírása szerint elkészítette az úgynevezett 

Ex Ante jelentést. A dokumentum Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési 

módszertanáról és annak eredményeiről szól. Ezt követően a feladatban érintett munkacsoport 

a BM OKF irányításával felülvizsgálta a jelentést 2020-ban. A 2014. évi dokumentum 12 

kockázati területről ír, ezekhez kapcsolódóan pedig 30 kockázati forgatókönyvet és 74 

alforgatókönyvet azonosít. 

A Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékeléséről szóló 2020. évi jelentés 

szintén 12 kockázati területről szól, azonban a kockázati forgatókönyvek száma 32-re, az 

alforgatókönyveké pedig 77-re emelkedett. A 2020. évi dokumentum ír többek között a 

veszélyek és kockázatok azonosításáról, az azonosított fő kockázatok kezelésének rendszeréről, 

valamint a megelőzési és felkészültségi intézkedések végrehajtásáról, ezen belül pedig a 

veszélyhelyzeti kommunikációs tevékenységről is. [1] 

A jelentés a kutatás alapján alátámasztja a kockázatok meglétét, amelyekkel hazánk 

területén számolni kell; az első három helyen a forgatókönyvek között a szélsőséges időjárás, a 

vizek kártételei által előidézett és a földtani kockázatok szerepelnek. 

A veszélyekkel, a kockázatokkal, a megelőzéssel, a védekezéssel kapcsolatos 

információkat biztosítani kell a lakosság részére. A megfelelő felkészültség és tájékozottság 

nagymértékben hozzájárul a biztonsághoz. 

A kutatómunkám aktualitását szintén alátámasztja, hogy a választott téma olyan irányú 

vizsgálata, miként értekezésemben elemzem, ez idáig nem volt részletesen kutatott a 

tudományos életben. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet tevékenysége szorosan összefügg az emberek 

mindennapi életével. Értekezésemben bemutatok hivatalos statisztikai adatokat is, amelyek 

bizonyítják, hogy például a keletkezett tűzesetek száma is mutatja: csökkenteni kell a 

veszélyeket. A lakosság hétköznapjaiban találkozik a kapcsolódó témákkal, így például: 

lakástűz, biztonságos lépcsőház vagy a viharkárok megelőzése. 
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Ezért a kapcsolatos, katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás fejlesztésének, 

hatékonyabbá tételének kutatása, tágabb értelmezésben a biztonság támogatása mindenkor 

időszerű és nagy jelentőséggel bír. 

 

A kutatásomat 2022. március 17-én zártam le. 

 

A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

 

A disszertációmhoz végzett tudományos kutatásaimmal és jelen dolgozatom megírásával célom 

egy olyan átfogó, tudományos mű elkészítése, amely a kommunikáció alapjaitól indul. Majd a 

releváns hazai és nemzetközi szakirodalmak, továbbá a valós életből vett hazai és nemzetközi 

tapasztalatok részletein keresztül elvezet egy komplex képhez a katasztrófavédelemhez 

kapcsolódó kommunikációról, a lakosság ezen irányú tájékoztatásáról és felkészítéséről, illetve 

ezek fejlesztési lehetőségeihez. Tudományos problémaként azonosítom, hogy a témák ilyen 

irányú és mélységű kutatása korábban még nem valósult meg. 

Hazai és nemzetközi szakirodalmak tanulmányozása során a tudományos probléma 

megfogalmazásához, a kutatásom alapgondolatához az a megfigyelésem vezetett, amely szerint 

a témakörök kapcsolódásait, a releváns újdonságokat kevesen vizsgálták ezidáig tudományos 

munkákban. Jóllehet mind a katasztrófavédelmi tevékenységekről, mind pedig a 

kommunikációról, a tájékoztatásról számos tanulmányban, könyvben, folyóiratcikkben vagy 

éppen diplomamunkában, illetve doktori disszertációban olvashatunk. Bizonyos részeket, 

összefüggéseket még nem vizsgáltak értekezésem megírását megelőzően. 

Ebből következően a választott kutatási témám aktualitását is alátámasztja az, hogy a 

kutatómunkám tárgyának vizsgálata során született publikációk, továbbá a disszertációm is egy 

meglévő űrt töltenek be, egyúttal hiánypótlóak a tudományos írások palettáján. Ezzel is 

támogatva a sikeresebb katasztrófavédelmi munkát, illetve miként a BM OKF vezető 

jelmondata is kimondja, így a tudományos kutatásaim eredményei, publikációim is 

Magyarország szolgálatában állnak a biztonságért. A korábbi, “Készen a vészben” jelmondatot 

2012-ben váltotta az új, és napjainkban is aktuális szervezeti mottó: „Magyarország 

szolgálatában a biztonságért.” 

Személyes tapasztalatom, hogy sokan nem ismerik például a szirénajeleket. Nem tudják, 

hogy mitől biztonságos egy lépcsőház, vagy éppen mit tegyenek, ha a forró olaj lángra kap a 

konyhában.  
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Megállapítom, hogy személyes tapasztalataimat a számok is bizonyítják: az elmúlt öt 

évben egyetlen kivételével évről évre nőtt a tűzesetek száma Magyarországon. 2017-ben 

25.725, 2018-ban 32.534, 2019-ben 38.876, 2020-ban pedig 35.611 tűzeset keletkezett. [5] 

Holott Magyarország nem sereghajtó, az európai uniós mezőny közepén foglal helyet a 

tűzvédelmi szolgáltatásokra fordított kiadások aránya tekintetében a vonatkozó 2019. évi 

Eurostat statisztikai adat alapján. [6] 

Kutatásom megkezdése előtt felmerült bennem az a kérdés, miért viselkedünk úgy, 

ahogy. Miért viselkedünk úgy, ahogy a veszélyekkel összefüggésben, legyen szó akár azok 

lehetséges megelőzéséről, vagy egy már kialakult baj esetén. Ha ezt megismerjük, kutathatóvá 

válik az is, hogy ez befolyásolható-e, módosítható-e. Amennyiben igen, alkalmas eszköz-e 

minderre a tájékoztatás. Értekezésem 3. fejezetében e témát kutatom, illetve mutatom be az 

ezek alapján elért eredményeimet. 

Tudományos problémaként fogalmazom meg továbbá, hogy amennyiben vonatkozó 

hipotézisem bizonyítható, akkor a nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálata is életmentő abból a 

célból, hogy még hatékonyabb legyen a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás. Ezáltal 

kialakuljon, illetve tovább fokozódjon az emberek biztonságtudata és személyes 

biztonságérzete, felkészültebbekké váljanak, összességében pedig a biztonság még nagyobb 

mértékű legyen. Nemzetközi vonatkozású kutatásaimat az értekezésem 4. fejezetében vezetem 

végig. 

A releváns jogszabályi, valamint a hazai és nemzetközi szakirodalmak vizsgálata 

vezetett el azon felismeréséhez és konkrét javaslatok megfogalmazásához, miszerint a 

magyarországi katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás terveinek és a lépések gyakorlati 

megvalósításának kidolgozottsága még nem teljeskörű. 

A tudományos probléma megfogalmazását tekintve összességében elmondható tehát, 

hogy kutatásom kiinduló pontja az a megfigyelésem volt, amely szerint jelenleg 

Magyarországon hatékony ugyan a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás és -felkészítés, 

azonban még nincs minden olyan technikai-műszaki, módszertani, eljárásbeli lehetőség 

gyakorlati alkalmazásban, amelyek mindezt még sikeresebbé tehetik. Növelve és hatékonyan 

fenntartva ezzel is Magyarország biztonságát, támogatólag hozzájárulva a globális 

biztonsághoz. 
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KUTATÁSI HIPOTÉZISEK 

 

A tudományos problémák felismerése után megfogalmazott feltételezések képzik a tudományos 

kutatásom alapját: 

1. Felvetésem alapján a megfelelő tájékoztatási tevékenység jelentősen támogathatja a 

katasztrófák megelőzését, az ellenük való védekezés és a helyreállítás, illetve újjáépítés 

sikerét is. Vélelmezem, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet által végzett 

lakossági tájékoztatási tevékenység számos fejlesztési, korszerűsítési lehetőséget rejt 

magában, amelyek megvalósítása hozzájárul a szervezet sikeresebb feladatellátásához. 

2. Feltételezésem szerint a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatási tevékenység során 

kezelt online eszközök alkalmazása fejleszthető, rejtenek magukban további 

lehetőségeket. Vélelmezem, hogy a fejlesztések által hatékonyabban járulhatnak hozzá 

a nyilvánosság információkkal történő ellátásához. 

3. Feltételezem, hogy a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás során figyelembe kell 

venni a releváns pszichológiai aspektusokat is. Feltételezem továbbá, hogy a lélektan, 

mint tudományág számos olyan kapcsolódási ponttal bír a nyilvánossági munkával, 

amelyek ismerete nagymértékben hozzájárul a hatékonyabb katasztrófavédelmi 

lakossági tájékoztatáshoz, -felkészítéshez, összességében a biztonság szavatolásához. 

Feltételezem, hogy szükségszerű a pszichológiai kapcsolódások szem előtt tartása 

annak érdekében, hogy a szervezet üzenetei még hatékonyabban jussanak el az 

emberekhez. 

4. Vélelmezem, hogy napjainkban több olyan műszaki innováció és módszer is született 

nemzetközi vonatkozásban, amelyek hazai alkalmazása, illetve az új módszerek 

bevezetése nagyban támogatja a sikeresebb magyarországi katasztrófavédelmi 

lakossági tájékoztatást és lakosságfelkészítést. 

 

KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. Célom a választott témával összefüggésben további fejlesztési lehetőségek kutatása, 

kidolgozása, illetve bemutatása a doktori értekezésemben. Olyan potenciáloké, amelyek 

még hatékonyabbá teszik a lakosság tájékoztatását és felkészítését a magyarországi 

hivatásos katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó témákkal összefüggésben. Célom 

megvizsgálni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv lakossági tájékoztatásban részt vevő 

egységeit. 
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2. Megvizsgálom, hogy az új online kommunikációs módszerek, csatornák fejlesztése, 

alkalmazása, valamint a már meglévők folyamatos aktualizálása, továbbfejlesztése 

elengedhetetlen-e annak érdekében, hogy a lakosság megfelelő, hiteles tájékoztatásban 

részesüljön. Akár egy-egy adott veszély előtt, közben, illetve közvetlenül utána is. 

Kutatok és bemutatok olyan módszereket, illetve lehetőségeket, amelyek támogatják a 

lakosság hiteles információkkal történő ellátását, előmozdítják s támogatják a 

katasztrófavédelem lakossági tájékoztatásának a hatékonyságát. Mindezek útján 

szolgálva az emberi élet védelmét és a vagyonbiztonságot. 

3. Célom kitérni a katasztrófavédelmi témájú, a lakosság felé történő kommunikáció, 

illetve felkészítés pszichológiai aspektusait is megvizsgálni. Célom vizsgálni a félelem, 

a pánik, a stressz, a tanulás, a meggyőzés, a hitelesség és a dezinformáció, az álhírek 

pszichológiai kérdésköreit. 

4. Nemzetközi vonatkozásban a célom nem csupán jogszabályok és külföldi 

szakirodalmak kutatása, de az értekezésemben nagy hangsúlyt fektetek olyan, más 

országokban már sikeresen alkalmazott tájékoztatási, felkészítési eszközök és 

módszerek ismertetésére, amelyek hazai bevezetése effektívebbé tehetik a biztonság 

megteremtését és fenntartását. Célkitűzés tehát a nemzetközi releváns színtér legjobb, 

bevált gyakorlatainak hazai implementálásának vizsgálata, bemutatása is. További 

célkitűzés a Magyarország területén tartózkodó külföldi állampolgárok 

katasztrófavédelmi tájékoztatásának vizsgálata, vizsgálati eredmények fényében, 

szükség esetén annak hatékonyabbá tételére javaslatok megfogalmazása. 

 

KUTATÁSI MÓDSZEREK 

 

Értekezésem ezen részében a kutatási céljaim megvalósításához, tudományos kutatásaim során 

alkalmazott módszereket mutatom be. 

 Tanulmányoztam a katasztrófák elleni védekezés hazai és nemzetközi szakirodalmát, 

különös tekintettel a lakosság tájékoztatására és felkészítésére. 

 Részletesen megvizsgáltam a releváns hazai és nemzetközi jogszabályokat, a témához 

kapcsolódó jogszabályi hátteret, keretet, irányelveket. 

 Áttekintettem a magyarországi hivatásos katasztrófavédelmi szervezet feladatrendszerét, a 

szervezet vonatkozó belső szabályzóit. 
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 Ezeken túlmenően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolában 

végzett tanulmányaim során, illetve már azt megelőzően is több hazai és nemzetközi 

szakmai-tudományos konferencián vettem részt, illetve tartottam előadásokat. 

 Helyszíni vizsgálat útján az elméletet gyakorlattal, továbbá nemzetközi kitekintéssel is 

párosítottam. Ennek keretében Lengyelországban a lakosság felkészítését célzó 

intézményeket látogattam meg. A külföldi út során megismerteket a disszertáció 4. 

fejezetében, a nemzetközi kitekintés keretein belül ismertetem részletesen. A 

kutatómunkám alatt megjelent, az egész világot sújtó koronavírus-járvány sajnálatos módon 

akadályozta további személyes külföldi ismeretszerzésemet. 

 A kutatómunkám, a tudományos írások publikálása során szintén különös figyelemmel 

voltam arra, hogy a témakörben jártas szakemberekkel, társszerzőkkel is együtt dolgozzam. 

Az értekezésem megírásának időpontjáig más szakemberekkel közös tanulmányom 

mindösszesen öt esetben jelent meg, ezeket a disszertáció „A témakörben megjelent saját 

publikációk jegyzéke” című pontja alatt sorolom fel. 

 Tudományos kutatásom kiemelt szereplője a lakosság. Így szintén egyértelműként 

tekintettem arra a kvantitatív, primer kutatási módszererre, hogy a vizsgált témámhoz 

szorosan kapcsolódó online kérdőívet alkalmazzak. Az állampolgárok megkérdezése, 

véleményük ismerete fontos annak érdekében, hogy a kutatásom teljes körű, hiteles legyen. 

A kérdőíves felmérést, annak eredményeit, továbbá a levont következtetéseket jelen 

disszertációban ismertetem. 

 Kutatásaim során hivatalos adatbázisokat, különösen a hazai Központi Statisztikai Hivatal, 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH), a Statista és az Eurostat, 

az Európai Bizottság egyik főigazgatóságának adatait elemeztem. 

 

A RELEVÁNS SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE 

 

Doktori értekezésem ezen részében célom bemutatni a katasztrófavédelmi, nyilvánosság felé 

irányuló kommunikáció, lakossági tájékoztatás és -felkészítés ismertetőjegyei vizsgálata 

mentén a témához kapcsolódó jelentősebb hazai és nemzetközi szakirodalmakat. 

A tudományos kutatások erős alapját a releváns szakirodalmak képzik. 

A módszertan tekintetében elmondható, hogy felkutattam, majd rendszereztem és 

mélyrehatóan tanulmányoztam ezen szakirodalmakat. 
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A releváns szakirodalmak felkutatását jelentős mértékben támogatták a könyvtárakon 

kívül az interneten elérhető tanulmányok, kiadványok, folyóiratcikkek. Fontosnak tartottam 

minél szélesebb körben megismerni a kutatási témámhoz kapcsolódó irodalmakat, így 

tanulmányoztam hazai és nemzetközi jogszabályokat, tudományos publikációkat és releváns 

doktori értekezéseket is. 

A nemzetközi kitekintés során angol és német nyelvű szakirodalmakat tanulmányoztam.  

Értekezésemet megelőző kutatásaimat szakmailag és módszertanilag az alábbi, a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, illetve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 

sikeresen megvédett doktori (PhD) értekezések alapozták meg. Ezeket betűrendi sorrendben 

mutatom be: 

- Bányász Péter: A közösségi média lehetőségei és kihívásai a védelmi szférában, 

- Bonnyai Tünde: A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés 

tükrében, 

- Hábermayer Tamás: Az ár- és belvíz elleni katasztrófavédelmi feladatok korszerű 

megoldásának lehetőségei, 

- Hornyacsek Júlia: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és 

gyakorlati kérdései, 

- Mógor Judit: A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a 

súlyos ipari balesetek elleni védekezésben, 

- Muhoray Árpád: A katasztrófavédelem területi irányítási modelljének vizsgálata, 

- Nagy Sándor: A lakosságvédelmet érintő kockázatelemzés és kockázatkezelés 

fejlesztése, 

- Nikodém Edit: A lakosság és az anyagi javak hazai védelmének újszerű értelmezése, 

megvalósításának követelményei, lehetséges módszerei, 

- Teknős László: A lakosság és az anyagi javak védelmének újszerű értékelése és 

feladatai klímaváltozás okozta veszélyhelyzetben, 

A nevezett értekezések közül kiemelem Bonnyai Tünde, Hornyacsek Júlia és Mógor 

Judit tudományos munkáját, hiszen ezen írások témaköre kiemelten szorosan kapcsolódik 

kutatásomhoz. Az ismertetés betűrendi sorrendben következik. 

Bonnyai Tünde a lakosság tájékoztatásának és felkészítésének ismérveit a 

kritikusinfrastruktúra-védelmi elemekkel összefüggő aspektusból vizsgálta. A lakosság ez 

irányú felkészítésével relációban kidolgozott egy módszertant, amelyhez megnevezte a 

felelősöket, a célcsoportot és a tartalmi elemeket.  
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Egyetértésben a szerzővel, fontosnak tartom az információk megosztásának 

jelentőségét, továbbá annak kiemelt szerepét a biztonsággal összefüggésben. 

Következtetéseivel, valamint a kutatásában feltárt eredményekkel egyetértek. Értekezésemben 

én részletesen kitérek az információk megosztásának precízen kifejtett lépéseire, mind a 

platformok, mind pedig az eljárások tekintetében. Vitatkozom azzal a gondolatmenettel, amely 

szerint nem az információ, hanem annak megosztása a hatalom, hiszen úgy vélem, s ezt a több 

mint egy évtizedes szakmai gyakorlati tapasztalatom is alátámasztja, hogy számos esetben 

éppen egy adott információ meg nem osztása, nyilvánosságra nem hozatala szolgálja a 

biztonságot. [7] 

Hornyacsek Júlia a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati 

kérdéseit vizsgálta 2005. évi doktori értekezésében. A felkészítés célcsoportjaként nevezte meg 

tudományos munkájában az általános iskolai korosztályt, a pedagógusokat és a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervezet állományát is. Megvizsgálta az aktuális hazai és nemzetközi 

jogszabályi kereteket, megállapította, hogy nincs konkrét európai uniós szabályozás a témában. 

Kutatásaim alapján kijelentem, hogy ez az azóta, az elmúlt több mint 15 évben sem látott 

napvilágot. Megjegyzem azonban, hogy a katasztrófavédelem, a polgári védelem kizárólagos 

tagállami hatáskörben van. A jelenlegi, koronavírus-járvány sújtotta időszakban egyre nagyobb 

hangsúly helyeződik az online világ nyújtotta lehetőségekre, a személyes kontaktusok 

minimálisra csökkentésére, így a szerző azon vizsgálata, amely a távoktatás előnyeit elemezte, 

napjainkban még nagyobb jelentőséggel, aktualitással bír. [8] 

Mógor Judit a környezeti információkhoz jutással összefüggő kérdéskörrel foglalkozott 

mélyrehatóan 2010-ben az értekezésében. A lakosság tájékoztatását, annak szükségességét a 

veszélyes ipari üzemek tekintetében vizsgálta, hiánypótló kutatásával hozzájárult a lakosság 

hatékonyabb felkészítéséhez is. Maximálisan egyetértek a szerző azon eljárásával, hogy 

kutatásai során különös hangsúlyt fektetett a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás jogi 

aspektusain túl a kapcsolódó lélektani kérdések vizsgálatára is. A releváns pszichológiai 

vonatkozásokat én szintén elemzem az értekezésemben. A szakember tudományos munkájában 

részletesen kitért a nyilvánosság biztosítása és a bizalmasság közti kapcsolatok elemzésére, és 

a nemzetközi szabályozások előírásaira, továbbá a környezeti információkhoz jutás jogához 

fűződő, hiánypótló jogalkalmazási módszertant alkotott meg. Mind Mógor Judit, mind pedig 

Bonnyai Tünde kiemelte értekezésében az Aarhusi Egyezményt, amely megállapodás három 

pillérének egyike kiemelten foglalkozik a környezeti információhoz való hozzáféréssel. Az 

egyezményre én is kitérek az értekezésem 3. fejezetében. [9] 
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Disszertációm megírásához jelentős szakirodalmi alapot képzett Muhoray Árpád a 

katasztrófavédelmi igazgatás rendszerét, helyét, szerepét vizsgáló írása a védelmi igazgatási 

feladatok ellátása során. [10] Ahhoz, hogy a szervezet lakossági tájékoztató és -felkészítő 

tevékenységének fejlesztésére tudományos módszerekkel elért eredmények mentén 

javaslatokat tudjak megfogalmazni, a szervezeti igazgatás minden mozzanatát meg kell 

ismernem az alapoktól kiindulva.  

Szintén Muhoray Árpád jegyzi a katasztrófavédelem hivatásos és civil ágának fejlődését 

és feladatait a védelmi igazgatásban bemutató könyvfejezetet. [11] A 2019-es kiadvány ezen 

része részletesen ismerteti a katasztrófák elleni védekezés rendszerének magyarországi 

kialakulását, fejlődését. Mindenre kiterjedő áttekintést nyújt a szervezet történetéről. 

Megismerhetővé válik a ma érvényben lévő rend előzménye, amely a katasztrófavédelem 

tevékenységének és működésének megértését segíti elő napjainkban. A tudományos írás 

elhelyezi a hivatásos katasztrófavédelmet a védelmi igazgatás rendszerében, ezáltal szélesebb 

körben mutatkozik meg a feladatellátás. Mint azt Muhoray Árpád megjegyzi, a hivatásos elemet 

bizonyos esetekben – a jogi és szakmai keretrendszeren belül – kiegészíti a civil ágazat. A 

leírtakat kiegészítendő ezen a ponton is megemlítendő a felkészítés és tájékoztatás 

szükségessége, a minél hatékonyabb együttműködés támogatása céljából. 

Disszertációmban részletesen kívánok foglalkozni a katasztrófavédelmi lakossági 

tájékoztatás és -felkészítés pszichológiai aspektusaival is.  

Bolgár Judit és Szekeres György a katasztrófa- és kríziskommunikáció lélektani alapjait 

vizsgálta. [12] Jóllehet, Bolgár Judit és Szekeres György közös írása 2009-ben jelent meg, 

azonban számos olyan információt tartalmaz, amelyek még napjainkban, több mint tíz év 

távlatában is érvényesek. A jegyzet megjelenése óta eltelt több mint egy évtized alatt a 

jogszabályi környezet több pontjában is módosult, ennek révén több részlet ma már nem 

tekinthető aktuálisnak. Kutatásom tekintetében több szempontból is hasznosnak ítélem meg ezt 

az írást: egyrészt, az említett aktualitás kapcsán megerősödik az a tény, hogy szükség van egy 

új, naprakész kiadvány, tanulmány vagy jegyzet megalkotására e témában. Másrészt a jegyzet 

számos fontos információit tartalmaz. Szó esik egyebek mellett a válság, krízis, 

katasztrófahelyzet objektív és szubjektív viselkedést módosító jellemzőiről, a hatékony 

kommunikációt károsító és elősegítő pszichés folyamatokról, a lakossági tájékoztatás lélektani 

alapjairól, valamint a média szerepéről is. Ahhoz, hogy katasztrófa, krízis idején is hatékonyan 

tudjunk a lakosság felé – adott esetben életmentő – információkat is kommunikálni, ismerni 

kell a lélek tulajdonságait is. Ilyen helyzetben az állampolgárnál jelentkezhet pánik, félelem 

vagy éppen szorongás.  
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Értekezésem témáját nem képezi a krízisintervenció, a krízistámogatás. A kommunikáció 

törvényszerűségeit ilyen esetekben ismernünk kell, ehhez nyújt tudást a védelmi igazgatásban 

résztvevők részére készült elektronikus jegyzet, továbbá megismerhetjük azokat az általános 

szociálpszichológiai szempontokat is, amelyek az emberi természet sajátjai.  

 Ehhez kapcsolódik a következő, a kutatásomhoz számos hasznos információt és 

továbbgondolásra ösztönző meglátást biztosító irodalma. Csepeli György igen részletesen 

fogalmazza meg a szociálpszichológia elemeit, az alapoktól kezdve az egyén és a társadalom 

kapcsolatán át a társadalmi identitásig. [13] Értekezésem elkészítésének releváns irodalmaként 

főként az egymásra hatásokkal – a tömeglélektannal, kommunikációval –, a segítségnyújtással, 

a meggyőzéssel, a bizalommal és a manipulációval foglalkozó fejezeteket tekintettem, de a 

kérdőívem elkészítése során is alkalmaztam az ezen irodalomból megismert tudást. Csepeli 

György idézi Herbert Paul Grice nyelvész maximáit is, amelyek értelmében 

- a mennyiség, 

- a minőség, 

- a relevancia és a 

- modor 

betartásától függően valósulhat meg az eredményes tájékoztatás, közlés. E maximák nem 

csupán a személyes kommunikáció, de egy szervezet tájékoztatási tevékenysége során is 

lényeges mérföldkövek. 

 A hazai, kapcsolódó tanulmányok palettájáról kiemelném Mógor Judit és Bonnyai 

Tünde közös írását a katasztrófavédelem lakossági tájékoztatási módszereiről és eszközeiről. 

[14] A szerzőpáros, az én gondolatmenetemmel megegyezően szintén kitért a lakosság 

felkészítésének pszichológiai vonatkozásaira, továbbá a felkészítés és a tájékoztatás 

összefüggéseire. Különösen egyetértek azon megközelítéssel, amely szerint vizsgálták, hogy 

melyek azok a Magyarországon és külföldön történt esetek, ahol tömegpánik alakult ki a 

balesettel összefüggésben, és ahol kellő információátadással valószínűleg csökkenteni lehetett 

volna az áldozatok számát. Ezen elemzés kiválóan szemlélteti a felkészítés – tájékoztatás – 

pszichológia kapcsolódását, egymásra hatását. 

Balog Fatime és Hornyacsek Júlia a mobil kommunikációs eszközök megjelenéséről a 

lakosságfelkészítés feladatrendszerében készített tanulmányt. [15] A katasztrófavédelmi 

feladatrendszer alapvetően három részre tagolható:  

- a megelőzés, felkészülés,  

- a védekezés, beavatkozás, továbbá  

- a kárfelszámolás, illetve helyreállítás időszakára.  
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A szerzőpáros tanulmánya az első, tehát a megelőzés időszakában végrehajtandó 

lakosságfelkészítéssel foglalkozik. A szerzők a modern, korszerű eszközök, szűkebben a mobil 

kommunikációs eszközök felkészítésben betöltött szerepét vizsgálják. A cikkben hazai és 

külföldi példákat is prezentálnak, bemutatják példaként többek között a magyarországi 

Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatást, illetve az American Red Cross által létrehozott 

applikáció-családot. Leírják, hogy előfordulhat olyan helyzet, amikor a beavatkozó szervezetek 

helyesen járnak el, mégis akár haláleset is történik. A katasztrófákat, tragédiákat sajnálatos 

módon nem minden esetben lehet elkerülni, azonban a felkészültség és a megfelelő veszélytudat 

megléte óriási jelentőséggel bír. A veszélyekre való felkészülés például családi körben is 

elsajátítható, de a védelmi szervek lakosságfelkészítési tevékenységére is jelentős szerep hárul. 

A szerzők azt vizsgálták a cikkben, hogy a modern kor kommunikációs eszközeiben milyen 

lehetőségek rejtőznek, amelyek a lakosságfelkészítést jelentős mértékben támogatni tudnák, 

illetve miként tehetik hatékonyabbá azt. Arra a kérdésre is keresték a választ, hogy milyen 

veszélyek léphetnek fel, ezekre miként lehet felkészíteni a lakosságot, főként a mobil 

kommunikációs eszközök támogatásával. A cikk szerzői megállapították, hogy a 

lakosságfelkészítést tervszerűen szükséges folytatni, továbbá, hogy a hagyományos módszerek 

mellett a mobil kommunikációs eszközök is számos előnnyel rendelkeznek – nem csak a 

tájékoztatás, de a lakosságfelkészítés tekintetében is. 

A vonatkozó jogi normákra szintén különös figyelmet fordítottam. Kutatásaim során 

megvizsgáltam a releváns hazai és nemzetközi jogszabályi környezetet.  

Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. A teljes körű 

tudományos vizsgálat lényeges lépéseként tekintettem arra, hogy megismerjem az európai 

uniós releváns jogszabályi keretrendszert. Értekezésem 4. fejezetében ezekre részletesen is 

kitérek. 

A kutatási témám szempontjából különösen releváns jogszabályokat és a BM OKF 

kapcsolódó belső normáit tételesen felsorolom az értekezésem 6. számú mellékletben. 

A nemzetközi szakirodalmak vonatkozásában, a kutatómunkám tekintetében különösen 

fontosnak bizonyult a német Szövetségi Belügyminisztérium kiadványa a 

kríziskommunikációhoz kapcsolódó vezérfonalakról [16] és a katasztrófa esetén fennálló 

ellenállóképességről szóló írás [17]. 

A Leitfaden Krisenkommunikation, vagyis a Válságkommunikációs útmutató című 

kiadvány ingyenesen elérhető, ezáltal is biztosított a széles körű elérés. [16] Az előszó és a 

bevezető rész után öt fejezetre tagozódik a kiadvány: 

- Válság és válságkezelés, 
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- Kockázati kommunikáció, 

- Válságkommunikáció, 

- Célcsoportra szabott válságkommunikáció és 

- Válságkommunikációs terv. 

A fő fejezeteken túl egy külön, önálló rész taglalja a tervezési segédleteket. Ez ismerteti a 

válságkezelési ciklust, valamint a kockázati- és a válságkommunikáció alapszabályait. 

Útmutatást nyújt továbbá a közösségi média használatához, és bemutatja egy úgynevezett 

Darksite felépítését. A kiadvány kiváló háttéranyag. Szintén tartalmaz egy mintát is arra 

vonatkozóan, hogy miből áll egy válságkommunikációs terv.  

A Darksite egy előre előkészített honlap vagy aloldal. Válság, katasztrófa esetén szinte egy 

gombnyomással kell tudni üzembe helyezni, hogy minél előbb közzé lehessen tenni a 

legfontosabb információkat, például magatartási szabályokat. Az alapgondolatot hasznosnak 

tartom, azonban a kiadványban leírtak alapján vitatom a hatékonyságát az előre elkészített, 

normál időszakban nem aktív honlapnak. Vitatom a hatékonyságot, mert a honlapot vagy 

aloldalt normál időszakban is folyamatosan felül kell vizsgálni, felkészülve az esetleges 

veszélyre, és szintén aktualizálni kell az adott veszély időszakában, arra igazítva, így egy ilyen 

oldal karbantartása felesleges többletmunkát idéz elő. 

A veszélyekre, katasztrófákra fel kell készülni, tájékoztatási szempontból is. Határozottan 

egyet értek azzal, hogy a felkészülés idején részletes válságkommunikációs tervet kell 

kidolgozni, azt folyamatosan aktualizálni szükséges. Összességében a kiadvány egy nagyon 

hasznos szakmai alapanyag a válságkommunikáció területén. 

A Resilienz im Katastrophenfall. Konzepte zur Stärkung von Pflege- und Hilfsbedürfigten 

im Bevölkerungsschutz, vagyis Reziliencia katasztrófa esetén. Koncepciók az ápolásra- és 

segítségre szorulók megerősítésére a polgári védelemben című könyv alátámasztotta azt a 

meggyőződésemet, hogy az egyéni öngondoskodás erősítése, az arra való nevelés hasznos, ám 

gondolni kell a segítségre szoruló, különös ápolást igénylő emberekre is. [17] Ahhoz, hogy a 

lakosság reziliens legyen, a lehető legmagasabb szintű ellenálló-képességgel rendelkezzen, a 

segítségre, ápolásra szoruló embertársaink igényeire is tekintettel kell lenni. Figyelemmel kell 

lenni rájuk, a speciális igényekre mind a felkészülés, mind a kialakult veszély idején, a 

beavatkozások és a tájékoztatás során is. A reziliencia témakörét az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete (a továbbiakban: NATO) is kiemelten kezeli, ehhez kapcsolódik értekezésem 4. 

fejezetének releváns tartalma. 
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Tanulmányoztam továbbá a Nemzetközi Vöröskereszt és a Nemzetközi Vörös Félhold 

Mozgalom, a NATO, az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ), valamint 

osztrák, német, svájci és amerikai társszervek angol, illetve német nyelvű szakmai kiadványait. 

A szakirodalmak kutatása kiemelt jelentőséggel bír. Így válnak megismerhetővé a hazai 

és a nemzetközi tapasztalatok elméletei, illetve a gyakorlatok bemutatásai is, amely ismeretek 

a jövőre nézve segítséget nyújtanak a hatékonyabb megelőzés, védekezés vagy a helyreállítási 

tevékenység során. 
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1. FEJEZET A KATASZTRÓFAVÉDELEM LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

TEVÉKENYSÉGE 

 

1.1.  A katasztrófavédelem lakossági tájékoztatási feladatai 

 

A Kat.tv. I. fejezet 1. pontja kimondja, hogy „a katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés 

egységes irányítása állami feladat.” [3:1.§]  

A mai, egységes katasztrófavédelmi szervezet 2012. január 1-jén jött létre. Ezt a 

megújulást megalapozta az állami tűzoltóságok és a polgári védelem 2000. január 1-jei 

integrációja, amely 2012-ben immár kiegészült az iparbiztonság rendszerével is. Az értekezés 

1. számú képe az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet ünnepélyes megalakulásakor 

készült 2012. január 2-án, Budapesten. Orbán Viktor miniszterelnöknek és mellette Bakondi 

György tű. altábornagynak, a BM OKF akkori főigazgatójának Muhoray Árpád pv. 

vezérőrnagy, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ akkori igazgatója adott jelentést. 

 

 

1. számú kép: Az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet ünnepélyes megalakulása 2012. január 2-

án. Forrás: a BM OKF hivatalos honlapja. 

 

Az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet tehát 2022-ben jubilál, 10 éves 

fennállását ünnepeli. A megalakulása óta eltelt egy évtized alatt tovább szélesedett azon 

feladatok köre, amelyeket a szervezet ellát.  
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„A mai magyar katasztrófavédelem alapvető célja Magyarország területén biztosítani 

az alkotmányos alapjogokat, a közrendet, közbiztonságot, a lakosság védelmét. Ma már 

feladatkörébe tartoznak a közszolgáltatások kijelölése során a hulladékszállítás ideiglenes és 

szükségellátásának szervezése, a vízügyi és vízminőségi hatósági és szakhatósági feladatok, és 

2016-tól a kéményseprés is.” [10, pp. 118]  

A 2013-as történelmi dunai árvíz levonulását követően az országos szúnyoggyérítést 

szintén a katasztrófavédelem irányítja, így egy összehangolt, egységes védekezés valósul meg 

ezen a területen is. 

A szervezet tevékenységi köre széleskörű: feladatait tehát nem kizárólag különleges 

jogrend idejében, illetve baj, veszély esetén látja el. 

A Kat. tv. II. fejezete ismerteti a katasztrófák elleni védekezés irányítását, e pontban 

meghatározza a Kormány, a kormányzati koordináció, a katasztrófák elleni védekezésért felelős 

miniszter, a központi államigazgatási szerv vezetőjének, a megyei, fővárosi és helyi védelmi 

bizottság, ezek elnökének feladatait, továbbá a helyi védelmi bizottság elnökének védekezéssel 

kapcsolatos teendőit, valamint a polgármester, a gazdálkodó szervezet vezetőjének, a 

katasztrófák elleni védekezésben közreműködő önkéntes szervezetek feladatait. [3] 

Szintén a Kat.tv. írja elő azt a feladatot, miszerint „a katasztrófavédelemben részt vevők 

biztosítják az állampolgárok tájékoztatásához szükséges információkat az életet, testi épséget, 

az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető hatásokról.” [3:2. §] 

A BM OKF rendvédelmi szerv, amely országos hatáskörrel bír. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Kormányrendelet leírja, hogy a 

Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerveként a BM OKF-et, területi 

szerveiként pedig a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságot jelöli ki, továbbá 

meghatározza, hogy a BM OKF a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 

középirányító szerve. [18] A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az országoson és a területin túl 

helyi szinteken is jelen van, itt jelennek meg a szervezeti struktúrában a katasztrófavédelmi 

kirendeltségek. 2020 májusában 12.958 rendszeresített beosztás szerepelt a rendszerben. [19] 
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1.2. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv katasztrófavédelemi lakossági tájékoztatási 

tevékenységében résztvevők és feladataik 

 

Az országos szerv, a BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) 

az 5/2020. (XI.13.) számú BM OKF utasítás tartalmazza. [20] Az SzMSz számos egyéb pont 

mellett részletesen leírja a BM OKF feladat- és hatáskörét, ezek közül a következők 

kapcsolódnak szorosan a kutatási témámhoz: 

- a területi és helyi szerveinek útján végzi a lakosság tájékoztatását, 

- lakossági riasztórendszereket tart fenn, 

- a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása vonatkozásában 

szakmai irányítási jogkörrel rendelkezik, 

- lakossági tájékoztató rendszert üzemeltet, valamint a Monitoring és Lakossági Riasztó 

rendszert (MoLaRi), 

- elektronikus újságot jelentet meg. 

 

Elhatárolási szempont alapján értekezésemben az adott szakterületek azon feladatait 

vizsgálom, amelyek a kutatási témához szorosan kapcsolódnak. Kutatásomnak így nem tárgya 

a nevezett szakterületek további feladatainak vizsgálata. Az értekezésben nem vizsgálom 

továbbá azon szervezeti egységek tevékenységét sem, amelyek nem végeznek 

katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatási, vagy felkészítési feladatokat. 

 

A BM OKF vezetője a főigazgató, aki az SzMSz-ben leírtak alapján „kidolgozza 

a lakosságfelkészítés irányait, feladatait, valamint az ehhez kapcsolódó szervezeten belüli 

eljárások rendjét” [20, pp 5571]. 

 

Az első számú vezető közvetlen alárendeltségében feladatait ellátó hivatalvezető feladata 

az ügyfélszolgálati iroda működtetése, amely egység a lakossággal való interaktív 

kapcsolattartás fontos eleme. 
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2. számú ábra: A hivatásos katasztrófavédelmi szerv struktúrája azon egységekkel, amelyek részt vesznek a 

lakosság tájékoztatásában, az integrált katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatásban. Készítette: a szerző. 

 

A BM OKF Hivatalához tartozó egyik szervezeti egység az Igazgatási Főosztály, amely 

számos, a lakosság felé történő szervezeti megjelenésért felelős. A rendezvények szervezésén 

túl intézi a reklámtárgyakkal, a szervezeti arculattal kapcsolatos ügyeket, valamint támogatja a 

katasztrófavédelem lakossági kampányait és tájékoztató tevékenységét. 
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2. számú kép: Arculati elem: a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet színes logója, körben a 

„Magyarország szolgálatban a biztonságért” jelmondattal. Forrás: a BM OKF hivatalos honlapja. 

 

A BM OKF Kommunikációs Szolgálata szintén a főigazgató közvetlen alárendeltségébe 

tartozik. A szolgálat az SzMSz-ben meghatározottak alapján: 

- „ellátja a katasztrófavédelem országos szintű kommunikációs tevékenységét, a megyei 

(fővárosi) igazgatóságok és a GEK kommunikációjának szakirányítását, ellenőrzi 

a feladatok végrehajtását, 

- kidolgozza a BM OKF kommunikációs tevékenységének fő irányait, területeit, 

módszereit, feladat- és eszközrendszerét, 

- tervezi és szervezi a BM OKF kommunikációs tevékenységét, valamint az időszakos 

sajtótevékenységet, 

- a BM OKF éves munkaprogramja, féléves munkatervei alapján elkészíti az éves 

kommunikációs tervet, 

- a szakterületek felkérésére közreműködik a BM OKF kiadványainak elkészítésében, 

lakossági tájékoztató kampányok tervezésében, 
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- elkészíti a BM OKF sajtóközleményeit, sajtómeghívóit és sajtóháttéranyagait, 

- sajtószervezéssel közreműködik a BM OKF által rendezett eseményeken, kiemelt ünnepi 

rendezvényeken, konferenciákon, szakmai versenyeken, főigazgatói rendezvényeken 

moderátori feladatokat lát el, 

- működteti a BM OKF internetes honlapját, felügyeli a területi szervek és a GEK 

internetes honlapjainak működését, 

- végzi a Katasztrófavédelem elektronikus magazin olvasóinak gyors és hiteles 

tájékoztatását, 

- a BM OKF honlap és a Katasztrófavédelem elektronikus magazin számára cikket ír, 

fényképfelvételt készít, 

- a szakterületekről beérkezett szakmai anyagok alapján gondoskodik a BM OKF 

évkönyvének elkészítéséről, a kiadvány szerkesztéséről, kivitelezéséről, főigazgatói 

döntés szerint a kiadvány terjesztéséről, 

- szerkeszti és moderálja a BM OKF hivatalos közösségi oldalait, 

- működteti a BM OKF médiaszerverét, 

- ellátja a sajtóügyeleti feladatokat, 

- a sajtóügyeleten keresztül biztosítja a folyamatos információgyűjtést és rendelkezésre 

állást, valamint 24 órában folyamatos tartalommal tölti meg a veszélyhelyzeti értesítési 

szolgáltatást (VÉSZ), 

- időszakos sajtóelemzéseket és sajtóértékeléseket készít, 

- szervezi és előkészíti a főigazgató és az általa kijelölt személyek sajtószereplését. [20, 

pp.5580-5581]  

A szolgálat tevékenysége ellátása során együttműködik, kapcsolatot tart 

- a BM OKF szakterületeivel,  

- a Belügyminisztérium, illetve  

- további közigazgatási, rendvédelmi szervek kommunikációs területen dolgozó 

munkatársaival és 

- a médiaszolgáltatók munkatársaival. 

A sajtótól, médiától gyakran napi rendszerességgel érkeznek kérdések a BM OKF-hez. A 

válaszok elkészítését és küldését a szolgálat koordinálja. A katasztrófavédelemmel, a szervezet 

tevékenységével kapcsolatos sajtómegjelenéseket a szolgálat rendszeresen figyeli. 

Amennyiben egy-egy ilyen megjelenés reakciót igényel, annak összeállítást és küldését szintén 

a szolgálat koordinálja.  
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A katasztrófavédelem területi szerveinél szóvivők tevékenykednek. Az ő munkájukat 

szakmailag a szolgálat koordinálja. 

Szintén a Kommunikációs Szolgálat SzMSz-ben rögzített feladata a lakossági SMS 

rendszerrel összefüggő azon tevékenységek elvégzése, amelyek a lakosság tájékoztatásával 

kapcsolatosak. 

Megjegyzem, hogy a célzott üzenetek küldését is elősegítő rendszerrel, illetve folyamattal 

összefüggésben, a lakosság SMS alapú riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjét 

a 16/2020. (VIII. 5.) számú BM utasítás rögzíti. 

A Műveleti Főigazgató-helyettesi Szervezet alárendeltségébe két főfelügyelőség tartozik. 

Ezek az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség és az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség. 

Utóbbi két főosztályra tagozódik: 

- Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztályra és 

- Veszélyhelyzet-kezelési Főosztályra. 

A Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály a polgári veszélyhelyzeti tervezési 

feladatokkal összefüggésben a lakosság riasztásához, veszélyhelyzeti tájékoztatásához 

kapcsolódóan tervezési-szervezési feladatokat is ellát az SzMSz-ben foglaltak értelmében.  

A Kat.tv. értelmező rendelkezésének 13. pontja megfogalmazza a külső védelmi terv 

definícióját, amely alapján e terv „a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti 

üzem környezetében élő lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező 

károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó 

szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv, amely a települési 

veszélyelhárítási terv része.” [3:3.§] A Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály felelőssége 

ezen tervek elkészítésének ellenőrzése, és az ezek alapján megjelent lakossági tájékoztató 

kiadványok létrehozásának szakmai irányítása. 

A Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály feladata a polgári veszélyhelyzeti 

tervezési feladatokkal összefüggésben a katasztrófavédelmi lakosságfelkészítés irányait, 

feladatait megnevezni, kidolgozni és más szakterületekkel kooperációban koordinálni. 

A Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály mozgósítási és szakirányitási területen, valamint a 

polgári védelmi műveleti beavatkozás területén lát el feladatokat. Ennek keretein belül ezen 

szervezeti egység intézi a lakossági SMS-rendszerrel kapcsolatos szakmai teendőket, így 

például az ezzel összefüggő szabályozást is. A főosztály közreműködik továbbá a lakosság légi 

riasztásával összefüggő azon feladatok ellátásában, amelyek katasztrófavédelmi vonatkozással 

rendelkeznek. 
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A légi riasztás rendszerét a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet XIII. fejezete 

szabályozza részletesen. 

Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség közvetlen alárendeltségében tevékenykedő 

Tűzoltósági Főosztály közreműködik az eseménykommunikáció ügymenetében azon 

esetekben, amikor tűzoltói beavatkozásokra kerül sor, a Tűzvédelmi Főosztály pedig az 

Országos Tűzmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: OTB) ügyrendjében nevezett feladatokat 

is ellát. Az OTB hozzájárul a nyilvánossági feladatokhoz, tájékoztatókat ad ki, figyelemfelhívó 

videókat készít a megelőzés érdekében, nem csupán a lakosság, de a gazdasági élet szereplői 

részére is. 

A Központi Főügyeleti Főosztály szintén a Műveleti Főigazgató-helyettesi Szervezet 

alárendeltségébe tartozik. A doktori disszertációm témájával összefüggésben a szervezeti 

egység feladatkörébe tartozik azon, a lakosságot tájékoztató üzenetek küldése, amelyeket 

riasztási és veszélyhelyzeti lakossági tájékoztató rendszeren keresztül továbbítanak az erre 

kijelölt szolgáltatókhoz, intézi továbbá a közérdekű közlemények médiaszolgáltatókhoz való 

továbbítását is. 

A Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet alárendeltségébe tartozó Megelőzési és 

Engedélyezési Szolgálat SzMSz-ben rögzített feladata azon hatósági eljárással kapcsolatos 

információs kampányok létrehozásának kezdeményezése, amelyek a lakosság nagy részét 

érintik. 

A Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség 

Veszélyes Üzemek Főosztálya a nukleárisbaleset-elhárítással összefüggésben információkat 

szolgáltat a lakosság tájékoztatásához a hazai és nemzetközi háttérsugárzási helyzetről mind 

normál, mind pedig rendkívüli időszakban. 

A harmadik főigazgató-helyettesi egység, vagyis a Gazdasági Főigazgató-helyettesi 

Szervezet Informatikai Főosztálya távközlési feladatai körében több, a lakosság 

tájékoztatásával összefüggő feladatot is ellát. Így megszervezi, kontrollálja a Pakson, illetve 

annak 30 kilométeres környezetében található lakossági tájékoztató-riasztó-, továbbá a 

MoLaRi-eszközök rendszerpróbáit, majd értékeli is azokat. A MoLaRi-eszközökkel 

kapcsolatban további informatikai feladatokat is ellát. A viharjelző rendszerek üzemeltetése és 

felügyelete szintén a feladatkörükbe tartozik, épp úgy, mint a hazánk légi- és 

katasztrófariasztásához kapcsolódó eszközök működésének a biztosítása, és a lakossági SMS-

rendszer műszaki üzemeltetéséhez kapcsolódó teendők ellátása.  
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A BM OKF a Balatonon, a Fertő-, a Tisza- és a Velencei tavon üzemeltet viharjelző 

rendszereket április 1-je és október 31. között. A jelzések állhatnak alaphelyzetben, és mutatják 

az első-, illetve a másodfokú viharjelzéseket. A rendszer térképi megjelenítéssel elérhető a BM 

OKF honlapján, a Balaton esetében két, siófoki és tihanyi webkamera képpel kiegészítve. 

Értekezésem ezen része nóvum, hiszen korábban még nem született vizsgálat, amely 

összesítve elemzi az integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervezet egyes egységeinek 

lakossági tájékoztatási tevékenységeit, feladatait. A szervezeti elemek, az összefüggések, 

egymásra hatások ilyen irányú vizsgálata tehát újszerű megközelítés. Az integrált 

katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás fogalma azt jelenti, hogy az abban szerepet viselő, 

hivatásos katasztrófavédelmi szervezeti egységeknek összehangoltan, kooperációban, 

egységesen kell végezniük a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos feladataikat. 

Feladatellátásuk során az együttműködésnek szigorú összhangban kell állnia. A részt vevő 

szervezeti egységeknek tehát folyamatosan szükséges egymással egyeztetniük a sikeres 

lakossági tájékoztatás érdekében. Az értekezés 2. számú ábrája ezt szemlélteti. Az integrált 

katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás megnevezés korábban még nem jelent meg 

tudományos kutatásokban. 

 

1.2.1. A BM OKF Kommunikációs Szolgálata 

 

A lakosság tájékoztatásával kapcsolatban a legtöbb, legszélesebb körű feladata a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervezeten belül a BM OKF Kommunikációs Szolgálatának van, ezért 

tevékenységének vizsgálatát kiemelten kezeltem kutatásom során. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálat 

Ügyrendjének kiadásáról szóló 1/2020. számú kommunikációs szolgálatvezetői intézkedés 

meghatározza a szolgálat jogállását, szervezeti tagozódását, vezetését, működési rendjét, 

feladatait, azok tervezését, végrehajtásuk ellenőrzését, valamint az együttműködési feladatokat. 

A kommunikációs egység az ügyrendben foglaltak alapján végzi a bemutatott, az SZMSZ-ben 

megnevezett feladatait, teszi mindezt a hatályos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök és belső normák leírásai alapján. 

A szolgálat élén a szolgálatvezető áll. „Felelőssége, hogy a tervnek megfelelően a 

szervezet, azon belül is kiemelten a BM OKF kommunikációs stratégiája megvalósuljon, ennek 

révén a társadalom megismerje és elfogadja a szervezet alaprendeltetését. A szolgálatvezető 

felelős az ehhez szükséges kommunikációs csatornák folyamatos működtetéséért és friss 

tartalommal történő feltöltéséért, illetve a fenti célt támogató írásbeli és szóbeli nyilatkozatok 
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megtételéért, azok tartalmi irányainak helyességéért. Mindezeken túl felelős a média gyors, 

hiteles és pontos tájékoztatásáért.” [21 pp. 4.] A vezetőt a szóvivő helyettesíti. 

A szolgálat felelős a hivatásos katasztrófavédelem magyarországi kommunikációs 

tevékenységéért, továbbá a területi szervek, vagyis a megyei/fővárosi katasztrófavédelmi 

igazgatóságok ezirányú tevékenységének szakmai irányításáért.  

A tervezési, szervezési, elemzési, értékelési feladatokon túl konkrét szakmai 

tevékenységén belül sajtóközleményeket, -meghívókat és -háttéranyagokat készít, összeállítja 

a sajtótól érkezett kérdésekre a válaszokat, továbbá rendezvények esetében sajtószervezési 

feladatokat lát el, a sajtómegjelenéseket pedig folyamatosan figyelemmel kíséri.  

A szervezeti egység felel a médiaszerver, a BM OKF honlapjának, valamint a területi 

szervek honlapjának működtetéséért. A saját online felületekre szöveges és képi tartalmakat 

készít, a hivatalos közösségimédia-csatornáit szükség szerint moderálja is. A szolgálat személyi 

állományához tartozik a sajtóügyelet is, amely a hét minden napján 24 órában tevékenykedik, 

szerkeszti a szervezet közösségimédia-oldalait és a VÉSZ alkalmazást. Szintén a szolgálat 

állományának tagja a szóvivő és a szóvivőhelyettes. A területi szervek szóvivőinek munkáját a 

szolgálat koordinálja. 

A szolgálat feladatköre tehát széles körű. A katasztrófavédelmi lakossági 

tájékoztatásban azonban nem csupán a Kommunikációs Szolgálat és a területi szervek szóvivői 

(a Hivatal állományaként) vesznek részt, de a szervezet további számos szakterülete is 

közreműködik e tevékenységben, miként az az 1.2. pontban szerepel. 

 

1.2.2. A szóvivői tevékenység 

 

A BM OKF állományában két fő látja el a szóvivői feladatokat, míg a területi szerveknél egy-

egy fő végzi e tevékenységet, kivétel képez ez alól a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

ahol szintén két fő szóvivő van állományban, illetve a Videószolgálat szintén itt működik.  

A szóvivői munka egyik legfőbb alappillére a hitelesség. A hitelességet értekezésem 3. 

fejezetében szintén vizsgálom. Galambos Béla, aki a honvédség kötelékén belül több évtizeden 

át PR-szakemberként dolgozott a sikeres médiakapcsolatokat huszonegy pontban foglalta 

össze. Ezek egy-egy szervezeti vezető sajtónyilatkozat-tételi szereplésére is hasznos 

felkészülési támpontokat jelentenek. A Galambos Béla által leírtakat a következő pontokban 

foglalom össze [22]: 
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1. Első lépésben javasolja megismerni a közvéleményt, erre irányuló kutatást végezni. 

Ez abban az esetben releváns, amikor a szervezet keresi meg a sajtót egy-egy adott, 

a közvélemény számára hasznos, érdekes témával kapcsolatban. 

2. Javaslatot tesz a tudósító munkatárs munkájának megkönnyítésére, ide tartozik 

alapvetően a részletes háttéranyag elkészítése. 

3. A sajtó bizonyos képviselőivel való kivételezés kerülendő. 

4. Szintén kerülni kell a sajtó munkatársainak a kihasználását. 

5. A szerző javasolja, hogy a közszolgálati médiumok prioritást kapjanak. 

6. A függetlenség vonatkozásában leírja, hogy a sajtót párttól, politikai hatalmi 

szervektől függetlenül kezeljük médiatevékenységünk során. 

7. Kiemeli, hogy szükséges a sajtó részére tett nyilatkozat előtt megtervezni azt az 

információt, amit át kívánunk adni. 

8. Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy miként tudjuk elérni, hogy a számunkra 

lényeges, a közvéleménnyel megismertetni szándékozott információk 

megjelenjenek a sajtóban. 

9. Megfogalmazza, hogy egy-egy tervezett folyamatnak már a döntés-előkészítő 

fázisában nyújtsunk információkat a sajtó munkatársainak. 

10. Készüljünk fel alaposan, pontosan a sajtóképviselővel való első találkozásra, 

javasolja a szerző. 

11.  Galambos Béla az úgynevezett ék-modell használatát támogatja. A modell ezen a 

ponton a McLoughlin-féle ékmodellre hivatkozik, amely értelmében tehát egyre 

bővülő válaszokat adunk, a kezdeti rövid választól a szélesebb kifejtésig. 

12. Javaslata szerint azonban nem szükséges mindig megvárni, míg a sajtó munkatársa 

tesz fel kérdést, a nyilatkozó is felvethet újabb témákat. 

13. Az említett hitelességen túl támogatandó, amennyiben a nyilatkozatot adó személy 

meggyőző és szakszerű. A meggyőzés pszichológiai vonatkozásairól értekezésem 3. 

fejezetében írok részletesen. 

14. Kiemeli a verbális kommunikáció fontosságán túl a nem verbális jelek hasznos 

szerepét is. 

15. A szerző felhívja a figyelmet az őszinteség célra vezetőségére. 

16. Szintén a profi fellépést támogatja, amennyiben uralkodni tudunk esetleges 

indulatainkon, vagyis mindig nyugodtan, higgadtan kommunikáljunk. 
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17. Ugyanez érvényes abban az esetben is, amikor egy, a szervezetre tekintve 

kellemetlen információt vet fel a sajtó képviselője, ezt megfelelően kell tudni 

fogadni, kezelni. 

18. Miután elkészült a nyilatkozóval készített anyag, törekedjünk arra, hogy a publikálás 

előtt megismerjük a véglegesnek tervezett interjút. 

19. Amennyiben jelentős mértékű, a valóságnak nem megfelelő állítással 

szembesülünk, hívjuk fel erre a tévedésre a sajtó munkatársának figyelmét, és kérjük 

a korrigálást. 

20. Ahhoz, hogy naprakészek lehessünk a szervezettel kapcsolatban napvilágot látott 

sajtómegjelenések tekintetében, folyamatos sajtófigyelést kell végezni. 

21. A sajtófigyelést követő utolsó lépés a szereplés értékelése. 

 

A koronavírus járvány következtében csökkentek a személyes kontaktusok, így 

kevesebbszer nyílt alkalom személyes interjúk adására is. 

A hivatásos katasztrófavédelem területi szerveinél a szóvivők felelősek a kommunikációs 

tevékenységért. Az ő feladatkörükbe tartozik a sajtómegjelenésekkel kapcsolatos teendők 

ellátásán túl információkat szolgáltatni a BM OKF Kommunikációs Szolgálata részére, 

amelyeket a szervezet hivatalos felületein közzétesznek. Szintén a területi szervek szóvivői 

szerkesztik az adott szerv honlapját, és tartalommal töltik fel a Médiaszervert is. 

A szóvivők nyilatkozatokat adnak, elkészítik a sajtóközleményeket, meghívókat a 

sajtónyilvános eseményekre, majd vezetői jóváhagyást követően eljuttatják a sajtó képviselői 

részére. 

 

1.3.  A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatása és riasztása 

 

Szükséges a veszélyhelyzet, a veszélyhelyzeti tájékoztatás és a riasztás kifejezések jogszabályi 

megfogalmazásának megismerése. 

 A veszélyhelyzet különleges jogrend, Magyarország Alaptörvénye értelmében, „a 

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség 

esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és 

sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.” [23:53. cikk] 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladata nem csupán a lakosság normál-, illetve 

békeidőszaki tájékoztatása, kiemelten jelentős nyilvánossági-kommunikációs feladatai vannak 

veszélyhelyzet idején is.  
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm, rendeletben 

meghatározottak alapján a veszélyhelyzeti tájékoztatást a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

végzi, azt a riasztás előzi meg. [18] 

A veszélyhelyzeti tájékoztatásnak tartalmaznia kell a katasztrófaveszély vagy a már 

bekövetkezett esemény, az ellene való védekezés, a követendő magatartási szabályok, a 

lakosság védelmében meghozott intézkedések részleteit, illetve információkat arról, hogy 

milyen módon szerezhetők további tudnivalók. Az esemény utáni helyreállítási időszakban a 

veszélyhelyzeti tájékoztatásnak tartalmaznia kell a lakhatási feltételek létrehozásával, a 

kárenyhítéssel kapcsolatos részleteket. 

Mind a veszélyhelyzeti tájékoztatással, mind pedig a riasztással kapcsolatban 

szabályozott, hogy az megvalósulhat közérdekű közlemény közzététele, lakossági riasztó 

rendszer, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatások útján. Személyes tapasztalatom is a két, 

ezzel összefüggésben szervezett, 2011. évi országos gyakorlat, amelyek fő célja az volt, hogy 

a lakosság megismerje a veszélyhelyzeti tájékoztatás és riasztás ezen módját. A több mint 10 

évvel ezelőtt lezajlott tesztgyakorlatokon részt vettek az érintettek: a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervezet, mint szervező, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, továbbá 

az Országos Meteorológiai Szolgálat és a közszolgálati médiaszolgáltatók – továbbá szintén 

csatlakoztak kereskedelmi médiaszolgáltatók is. A gyakorlatok alatt sor került 

tesztközlemények, közérdekű közlemények kiadására, illetve szirénák is működésbe léptek. 

A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett 

elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölését és felkészülési feladataik meghatározását a 

3/2013. (I.11.) NMHH rendelet szabályozza részletesen. [24] 

A 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a veszélyhelyzeti 

tájékoztatás szintén megvalósulhat akár falragaszok útján, amennyiben ez az adott helyen 

megszokott kommunikációs csatorna, vagy éppen kihangosító eszközök igénybevételével is. 

Tekintettel kell lenni az infrastruktúra elemek sérülékenységére, hiszen egy esetleges 

áramkimaradás esetén csökken a lehetséges kommunikációs csatornák száma. Az előírás 

rögzíti, miszerint a legkívánatosabb mód mindezek egyidejű alkalmazása. [18] 

A riasztást éppúgy, mint a katasztrófavédelmi felkészítést és tájékoztatást is, a katasztrófák 

elleni védekezésért felelős miniszter irányítja. Ez a lakosságvédelmi intézkedés megvalósulhat 

szöveges közléssel vagy szirénajelekkel. 

A mindezekre történő felkészítés a polgármester feladata, együttműködésben a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv helyi szervével.  
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A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 

meghatározza, hogy a lakosság helyi riasztása és tájékoztatása a polgári védelmi szervezet 

infokommunikációs egységének feladata. [25] 

 

 

3. számú ábra: Szirénajelek a jogszabályi előírások szerint. Forrás: [18] 

 

A riasztáskor, illetve veszély esetében követendő magatartási szabályok megismertetése 

aktív és passzív lakossági tájékoztatási munka keretében is megvalósulhat.  

Az aktív lakossági tájékoztatás eszközei lehetnek: 

 

- tájékoztató kiadványok, 

- a sajtóban, a médiában, az interneten megjelentett közlemények, 

- lakossági fórumok, 

- egyéb települési rendezvények, például falunap. 
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Ezek igénybevétele során szükséges a lakossággal megismertetni a riasztással kapcsolatban a 

módszereket és a jeleket, az adott helyzetben követendő magatartási szabályokat, a 

segítségnyújtás ismereteit, továbbá az érintett területet fenyegető kockázatokat, és azt, hogy 

miként lehetséges a veszélyt elhárítani.  

A szirénajeleket, vagyis a morgatópróba, a katasztrófariadó, valamint a riadó elmúlt 

jelzést az értekezés 3. számú ábráján mutatom be. A jelek ismertetik az egyes jelzések 

frekvenciáját és megszólalási idejüket is. A jelek hanghatások, ezért célszerű a jelzéseket 

hanggal együtt megismertetni a lakossággal, nem csupán ábrán. A jelzések a siketek és 

nagyothallók számára nem megfelelő riasztási eszköz, ezért is célszerű több platformon is 

tájékoztatni a lakosságot. 

 

 A passzív lakossági tájékoztatás eszközei lehetnek: 

- információs kiadványok, 

- katasztrófavédelmi kirendeltségi nyílt nap. 

Utóbbi szervezése évente legalább egy alkalommal kötelező a katasztrófavédelmi 

kirendeltségek részére. Az eseményen szó kell, hogy essen hazánk katasztrófavédelmi 

rendszeréről, a kirendeltség feladatairól, az adott területet érintő veszélyekről, azokkal 

kapcsolatban a felkészülésről és a megelőzés lehetőségeiről, továbbá az adott helyzetben 

követendő magatartási szabályokról. „Azokon a településeken, ahol a nemzeti-etnikai kisebbség 

lélekszáma az összlakosság 5%-át eléri, vagy amely település idegenforgalmi központ, az aktív 

lakossági tájékoztatási formában kiadott, vagy megjelentetett tájékoztató kiadvány riasztási 

jelzéseket és követendő magatartási szabályokat tartalmazó részét a kisebbség nyelvén és az 

idegenforgalomra jellemző világnyelven is meg kell jelentetni.” [25:69.§] Javaslatként 

fogalmazom meg, hogy ezek az idegen nyelvű kiadványok mind a BM OKF, mind pedig a 

területi szervek honlapjain is jelenjenek meg az elkészítést követően. 
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3. számú kép: Mit kell tenni abban az esetben, ha veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset történik? Forrás: 

A Kőbányai Védelmi Bizottság tájékoztató anyaga. Hűtőmágnes. A fotót készítette: a szerző. 

 

Mind tájékoztatási, mind műszaki szempontok alapján kiemelem, hogy alapvetően három 

szirénával történő riasztás különböztethető meg hazánkban: 

1.) A korábbi légoltalmi, polgári védelmi, úgynevezett KESH-7-es szirénák. Ezek a 

települések kezelésében, hatáskörében állnak. A lakossági riasztási rendszerben 

meglévő szirénák ezen típusa nem képes beszéd továbbítására, kizárólag hangjelzések, 

szirénajelek adhatók le rajtuk. Motoros szirénából csaknem 5000 darabot telepítettek 

országszerte. Napjainkban ebből a típusú szirénából található a legtöbb 

Magyarországon.  
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4. számú kép: Polgári védelmi sziréna épület tetején. A fotót készítette: a szerző. 

 

Megszólaltatásuk központilag vagy egyesével lehetséges, működésüket évente 

kötelező ellenőrizni. Az említett 2011-es lakossági riasztási és tájékoztatási gyakorlat 

során szintén működésbe hozták ezen szirénák egy részét, több mint kétezret. Az 

országos esemény egyben polgári védelmi mozgósítási gyakorlat is volt. A szirénák 

megszólaltatásában közreműködtek a mozgósított gyorsreagálású szervezetek is. 

2.) Az európai uniós irányelvek alapján telepített MoLaRi-rendszer képes beszéd 

továbbítására, mind előre rögzített felvétellel, mind valós idejű, élőbeszéd formájában 

is. A rendszerbe országosan 667 riasztó végpont van bekötve. [26] Ezen eszközök 

telepítése az alsó- és felső küszöbértékű veszélyes vegyi ipai üzemek környezetében 

valósult meg. A MoLaRi egy integrált struktúra: több mint egy lakossági tájékoztató és 

riasztó rendszer, hiszen magában foglal gázérzékelőket és meteorológiai állomásokat 

is, továbbá szintén képes adatok kommunikálására. 
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5. számú kép: MoLaRi-sziréna. Forrás: [27] 

 

3.) A Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer (a továbbiakban: LTRR) a Paksi 

Atomerőmű és annak 30 kilométeres zónájában, a Sürgős Óvintézkedések Zónájában, 

vagyis az úgynevezett SÓZ-ban 2002 októberében átadott 228 szirénából álló 

tájékoztató és riasztó rendszer. Szintén alkalmas beszéd továbbítására, mind előre 

rögzített, mind valós idejű, élőbeszéd formájában. „A tájékoztatás lehetőségét a helyi 

önkormányzatok a hétköznapokon és veszélyhelyzetben is felhasználhatják úgynevezett 

„KISBÍRÓ” üzemmódban aktuális hírek, felhívások „közhírré tételére”, jelzések 

kiadására. A Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer üzemképességét minden hónap 

első hétfőjén tesztelik. A 30 km-es zónát 16 szektorra osztották, az 1. szektor 

középvonala az északi irány, és az óramutató járásával megegyező irányban növekszik 

a számozása. A havonta tartott próbák alkalmával az összes szirénát egyszerre 

tesztelik. A jelzések és a szöveges közlemények kiadásának sikerességét a területen 

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok ellenőrzik megfigyelők segítségével.  
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A szirénák üzemképességét úgynevezett „csendes teszttel” is lehet ellenőrizni. Ez a jel 

bármikor kiadható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével. 

Ilyen esetben teszthangként ciripelő hangjelzés hallható. Valós veszélyhelyzet esetén 

szöveges közleményekben tájékoztatják a lakosságot a veszély jellegéről (vegyi, 

nukleáris, légi stb.) és az azonnal végrehajtandó védelmi intézkedésekről. A lakosság a 

veszélyelhárítás időszakában folyamatosan információt kap a rendszeren keresztül.” 

[28] A „kisbíró” üzemmód alkalmazása nem lehetséges valamennyi eszköz esetében. 

Az LTRR teljeskörű korszerűsítése a közelmúltban történt meg. 

1. számú táblázat: Az LTRR 2022. évi próbái. Készítette: a szerző. Forrás: [29] 

Az indítás időpontja Kiadott jel Az indítás helyszíne 

      

január 3., 13:00 

csökkentett üzemű 

(morgató) próba 

Paksi Atomerőmű Zrt. Védett 

Vezetési Pont 

február 7., 13:00 

csökkentett üzemű 

(morgató) próba 

Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

március 7., 13:00 

hangos üzemű 

(teljeskörű) 

próba 

Paksi Atomerőmű Zrt. 

Védett Vezetési Pont 

április 4., 13:00 

csökkentett üzemű 

(morgató) próba BM OKF Központi Főügyelet 

május 9., 13:00 

csökkentett üzemű 

(morgató) próba 

Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

június 13., 13:00 

csökkentett üzemű 

(morgató) próba 

Paksi Atomerőmű Zrt. Védett 

Vezetési Pont 

július 4., 13:00 

csökkentett üzemű 

(morgató) próba 

Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

augusztus 1., 13:00 

csökkentett üzemű 

(morgató) próba 

Paksi Atomerőmű Zrt. Védett 

Vezetési Pont 

szeptember 5., 13:00 

hangos üzemű 

(teljeskörű) 

próba BM OKF Központi Főügyelet 

október 3., 13:00 

csökkentett üzemű 

(morgató) próba 

Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

november 7., 13:00 

csökkentett üzemű 

(morgató) próba 

Paksi Atomerőmű Zrt. Védett 

Vezetési Pont 

december 5., 13:00 

csökkentett üzemű 

(morgató) próba 

Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
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 A MoLaRi rendszer próbái minden hónap első hétfőjén 11 órakor, míg az LTRR-teszt 

szintén azokon a napokon, ám később, elkülönülve a MoLaRi-próbától, 13 órakor történnek. 

Az LTRR 2022. évi rendszerpróbáit az értekezés 1. számú táblázatában ismertetem. 

 2012-ben a Paksi Atomerőmű Zrt. adta ki azt a lakossági tájékoztató naptárt, amely 

minden hónapnál jelöli az adott havi szirénapróba napját, kék színnel a morgató (lásd 6. számú 

kép), zöld színnel pedig a teljeskörű szirénapróbát. 

 

 

6. számú kép: Részlet a lakossági tájékoztató naptárból (2012.). Kék színnel, szöveggel jelölten a morgató 

szirénapróba napja. A fotót készítette: a szerző. 

 

A 93 ezer példányban készült falinaptár egy egyszerű, ám mégis hatékony felkészítő és 

tájékoztató eszköz. A 12 hónap után bemutatja az LTRR-t, tájékoztat arról, mit jelentenek a 

szirénajelzések (csökkentett üzemű, morgatópróba, katasztrófariadó, légiriadó, veszély elmúlt, 

csendes teszt), ismerteti a Sürgős Óvintézkedések Zónáját, továbbá a paksi atomerőmű körüli 

óvintézkedési zónákat is, vagyis a SÓZ-on kívül a megelőző óvintézkedések zónáját és az 

élelmiszer-fogyasztási korlátozások óvintézkedési zónáját. A naptár részletes információkkal 

tájékoztatja a lakosságot arról, hogy mi a teendő, ha megszólal a sziréna, ha kitelepítést 

rendelnek el, ha jódtablettát kell bevenni, továbbá, hogy mik azok a tárgyak, eszközök, amiket 

magával vigyen kitelepítés esetén.  
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Szintén leírja azt is, hogy milyen tűzvédelmi előírásokat kell betartani, hogy mi a teendő, 

ha tüzet észlel a lakos, valamint azt, hogy mi a rendőrség feladata katasztrófák esetén. A naptár 

felsorolja a fontosabb telefonszámokat, továbbá azokat a hírforrásokat is megnevezi, amelyek 

katasztrófahelyzetben tájékoztatást nyújtanak a SÓZ körzetében. 

Megítélésem szerint a hasznos katasztrófavédelmi információkat tartalmazó naptár az 

idősebb korosztály számára hatékony tájékoztatási és felkészítési eszköz. Országos szinten is 

célszerű lenne katasztrófavédelmi naptár készítése, amely minden hónapban különböző 

veszélyekre, azok megelőzési és elhárítási tudnivalóira irányítaná a figyelmet. 

 

A BM OKF a lakosság SMS, azaz mobiltelefonra küldött szöveges üzenet alapú riasztásával 

kapcsolatos feladataiban érintett szervezeti egységeit, kapcsolódó tevékenységüket 

értekezésem 1.2. fejezetében ismertettem. A Kommunikációs Szolgálat azon tevékenységekért 

felelős, amelyek a lakosság tájékoztatásával kapcsolatosak. A Veszélyhelyzet-kezelési 

Főosztály végzi a releváns szakmai teendőket. Az Informatikai Főosztály a műszaki 

üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat látja el. Mindezeket az SzMSz rögzíti. [20] A BM OKF 

intézkedett a riasztási és veszélyhelyzeti lakosságtájékoztató SMS-küldő rendszer működésével 

kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását szabályzó belső intézkedés kiadására, 

illetve további releváns feladatok végrehajtására. A Marathon Terra egy, a BM OKF és kijelölt 

együttműködők, médiaszolgáltatók által használt kommunikációs program, informatikai 

rendszer a védelmi igazgatásban. A gyorsforgalmi utak változtatható jelzésképű táblái szintén 

ezen a rendszeren keresztül vonhatók be a lakossági tájékoztatásba. A Marathon Terra a 

lakosság SMS alapú tájékoztatását és riasztását támogató fejlesztése megtörtént. 

 

1.4. A Katasztrófavédelmi kisokos program 

 

Disszertációm ezen alpontjában azt a programjavaslatot mutatom be, amelyet a hatékonyabb, 

korszerűbb katasztrófavédelmi tájékoztatás egyik pilléreként dolgoztam ki kutatásaim keretén 

belül. 

A projektet „Katasztrófavédelmi kisokos”-ként neveztem el. Célja a lakosság aktívabb 

felkészítése minden a nyilvánosságot érintő témakörrel kapcsolatban, amely a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv feladat- és hatáskörébe tartozik. 

Kutatásaim során az alábbi kiemelt témákra készítettem tervezetet: 

A. árvíz (7. számú kép), 

B. lakástűz (8. számú kép), 
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C. vegyi baleset (9. számú kép), 

D. erdőtűz (10. számú kép), 

E. vihar (11. számú kép), 

F. földrengés (12. számú kép), 

G. veszélyhelyzeti csomag (13. számú kép), 

H. szirénajelek (14. számú kép), 

I. biztonságos lépcsőház (15. számú kép), valamint 

J. a minden hónap első hétfőjén esedékes MoLaRi-próbákkal kapcsolatban a hazánk 

területén tartózkodó külföldiek számára angol nyelvű tervet állítottam össze (16. számú 

kép). 

 

A „Katasztrófavédelmi kisokos” programhoz létrehozott mindösszesen tíz mintatervemet az 

értekezés 7-16. számú képein publikálom. A program vizuális terveit a Canva elnevezésű 

grafikai tervezési számítógépes programmal alkottam meg. 

 

 

7. számú kép: Katasztrófavédelmi kisokos – Mi a teendő árvíz idején. Készítette: a szerző. 
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8.  számú kép: Katasztrófavédelmi kisokos – Hogyan előzhetem meg a lakástüzet? Készítette: a szerző. 

 

 

9.  számú kép: Katasztrófavédelmi kisokos – Mi a teendő vegyi baleset esetén? Készítette: a szerző. 
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10. számú kép: Katasztrófavédelmi kisokos – Hogyan előzhető meg a szabadtéri tűz? Készítette: a szerző. 
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11. számú kép: Katasztrófavédelmi kisokos – Mi a teendő vihar esetén? Készítette: a szerző. 

 

 

12. számú kép: Katasztrófavédelmi kisokos – Mi a teendő földrengés esetén? Készítette: a szerző. 
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13. számú kép: Katasztrófavédelmi kisokos – Mit tartalmazzon a veszélyhelyzeti csomag? Készítette: a szerző. 

 

 

14. számú kép: Katasztrófavédelmi kisokos – Ismeri a szirénajeleket? Készítette: a szerző. 
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15. számú kép: Katasztrófavédelmi kisokos – Milyen a biztonságos lépcsőház? Készítette: a szerző. 

 

 

16. számú kép: Katasztrófavédelmi kisokos – First Monday of the month – Siren test. Angol nyelvű felhívás a 

MoLaRi-próbákra. Készítette: a szerző. 
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A mintaterveket önálló, egyedi QR-kódokkal láttam el, abban az esetben, amennyiben volt 

olyan hivatalos, a BM OKF által létrehozott online felület, ahova az átirányítást meg lehetett 

oldani. Ennek tükrében tehát két tervezetre nem állt lehetőségem QR-kódot elhelyezni: 

- az angol nyelvű tájékoztatás a MoLaRi-tesztekről és 

- a szirénajelek, nem kizárólag MoLaRi-vonatkozásban. 

 

A QR-kód elnevezés az angol Quick Response rövidítéséből jött létre, jelentése magyarul 

gyors válasz. Műszaki szempontból hasonlóan a vonalkódokhoz, ezen jelek is tulajdonképpen 

tömörített, képi formában megjelenő információk. Beolvasásukhoz, vagyis dekódolásukhoz 

internet szükséges, és arra alkalmas, kamerával is rendelkező okoskészülék. Napjainkban erre 

valamennyi okoskészülék képes, és immár nem is minden esetben szükséges külön erre a célra 

létrehozott, szkennelő alkalmazás telepítése sem: ezekben az esetekben a készülék 

fényképezője automatikusan felismeri a pontkódot, és internethozzáférés esetén átirányít a QR-

kód mögötti részletes, további tartalomra. Előnye, hogy kis felületet igényel, nem kell 

feltüntetni hosszú URL-eket, továbbá a segítségével, egyetlen kód beolvasásával bármilyen 

internetes oldalra átirányítható az olvasó. Kiemelten a használata mellett szól, hogy a kód 

mögötti tartalom bármikor aktualizálható. Így nem az adott grafikai anyagot kell szükség szerint 

újra elkészíteni az új tartalommal. Elegendő tehát az érintett internetes felületet frissíteni. 

Hátránya, hogy önmagában nem értelmezhető. Okoskészüléket és aktív internethozzáférést 

igényel a tartalomelérés. 

 

A Katasztrófavédelmi kisokos-tervek mind nyomtatott, mind online közlése 

megvalósítható, utóbbi esetben a QR-kódot kattintható link, hiperhivatkozás váltja fel. 

Nyomtatott formában tulajdonképpen bármekkora méretben készíthető, a terjesztési hely és 

mód figyelembevételével. A kisebb, például A5 méretűek előnye a könnyen kezelhetőség, míg 

a nagyobb, például A3-as méretek akár plakátként is szerepelhetnek. A figyelemfelhívó 

tájékoztatók elhelyezése témától is függ, így például a biztonságos lépcsőházakról szóló 

lépcsőházak faliújságján, az angol nyelvűek pedig hotelekkel való együttműködés keretében 

szállodákban is elhelyezhetők. A program megvalósítása során tekintettel kell lenni tehát 

- a téma, 

- annak aktualitásának, és 

- az üzenettel elérni kívánt célcsoport korosztályának 

jellegzetességeire. 
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1.5. Részkövetkeztetések 

 

Értekezésem 1. fejezetében áttekintettem a mai magyar hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 

megalakulásának részleteit. A szervezeti áttekintést követően szűkítettem a vizsgálatot a 

szervezet lakossági tájékoztatási munkájában résztvevőkre, a szereplőkre és az SzMSz-ben 

rögzített feladataikra. Ez a típusú elemzés nóvum, mivel korábban a szervezeti szereplők 

lakossági tájékoztatási feladatainak összefüggéseit ilyen formában előttem még nem kutatták. 

Megállapítom, hogy a lakosság tájékoztatásában számos katasztrófavédelmi egység vesz részt, 

a szereplők és feladataik összefüggenek, azokat egységben kell értelmezni. Egymástól való 

kölcsönös függésük jelentős mértékű. További nóvumként megalkottam az integrált 

katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás fogalmát. 

Kimondható, hogy a tájékoztatási feladatellátásban résztvevők közül a legaktívabb szerepe 

a BM OKF Kommunikációs szolgálatának, valamint a területi szervek szóvivőinek van normál 

időszakban. Tovább szűkítve a vizsgálatot kutattam a szóvivői tevékenység részleteit; a 

tevékenység egyik alappillére a hitelesség, amelyet pszichológiai megközelítésben, 

értelmezésben tovább vizsgálok az értekezésem 3. fejezetében. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv lakossági tájékoztatási munkájában részt vevők 

megismerése, tevékenységük kutatása után a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatása és riasztása 

került a kutatásom középpontjába. Ezt indokolja, hogy a lakosság normál időszaki 

tájékoztatásán túl a veszélyhelyzeti tájékoztatás és riasztás is különös figyelemmel vizsgálandó; 

megállapítom, hogy annak jogszabályi előírásait ismerni kell ahhoz, hogy a lehető 

leghatékonyabb legyen a nyilvánosság felé irányuló kommunikáció. 

Kutatásaim során megállapítottam, hogy a hazai hivatásos katasztrófavédelmi szerv jelentős 

tevékenységet folytat a lakosság tájékoztatása során, azonban további fejlesztési lehetőségeket 

is hordoz magában. Ezeket értekezésem 1. fejezetében részletesen megvizsgáltam, bemutattam, 

továbbá elsőként kidolgoztam egy egyedülálló, új projektet, a „Katasztrófavédelmi kisokos” 

programot. A vizuális elemeket, terveket képpel, rövid szöveges tartalommal és – ahol 

biztosított volt a releváns landing page, ott – QR-kóddal láttam el. 
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2. FEJEZET A KATASZTRÓFAVÉDELEM LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSI 

TEVÉKENYSÉGE SORÁN ALKALMAZOTT ONLINE ESZKÖZÖK 

 

Magyarország hivatásos katasztrófavédelmi szervezete a kommunikációs felületek, platformok 

széles skáláját alkalmazza annak érdekében, hogy a lakosságot minél hatékonyabban 

tájékoztassa. Értekezésem megírásának idején a katasztrófavédelem honlapokat működtet, 

rendelkezik hivatalos Facebook-oldallal, Instagram-profillal, Twitter-fiókkal, YouTube-

csatornával, szerkeszti továbbá a VÉSZ – Veszélyhelyzeti Értesítési Szoltátatás elnevezésű 

alkalmazást, és folyamatosan tartalommal tölti meg a katasztrófavédelmi Médiaszervert. A 

következőkben ezek vizsgálatának eredményeit publikálom. 

 Kutatásom során az NMHH által közzétett információkat is elemeztem. A hatóság egy 

előzetes lakossági közvéleménykutatás eredményei alapján 2020 júliusában ismertette azt a 

kutatást, amely a lakosság médiahasználati és hírfogyasztási szokásait mutatja be a koronavírus-

járvány első szakaszában. [30] 

A dokumentum bemutatja, hogy az állampolgárok a leginkább az interneten keresztül 

informálódtak Magyarországon, ezt követi a televízió, a rádió, legvégül pedig a nyomtatott 

sajtó. A járványügyi helyzet tehát még inkább követte azt a tendenciát, ami az utóbbi 

időszakban folyamatban volt: a nyomtatott sajtó iránti kereslet jóval alatta marad az 

internethasználatnak. Kiemelendőnek tartom továbbá a hírfogyasztási szokások átalakulását, 

hiszen lényegesen több időt szenteltek a híreknek mind a televízió előtt ülők, mind pedig az 

internethasználók a járvány első szakaszában, mint azt megelőzően. Megállapítható, hogy a 

hírek, információk lakossághoz történő eljuttatása során különösen, de nem kizárólagosan az 

online térre szükséges fókuszálni.  

Egy esetleges áramkimaradás semmiképpen sem okozhatja a lakosság tájékoztatásának 

kimaradását. Tekintettel kell lenni a kritikus infrastruktúrára is. 

Szintén kiemelem az online térbeli nyilvánossági munka védelmi-biztonsági 

szempontjainak mindenkori szem előtt tartását. Egy esetleges kibertámadás, hackerek általi 

dezinformációk megosztása rendkívül súlyos károkat okozhatnak. 

Tekintettel kell lenni továbbá arra is, hogy a különböző generációk eltérő módon 

értesülnek az információkról, tehát ezért sem szabad kizárólag az online térre korlátozni a 

lakosság tájékoztatását. 
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2.1.  A honlapok 

 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet összesen 27 honlapot működtet. A főigazgatóság 

oldalán kívül valamennyi területi szerv, továbbá a Gazdasági Ellátó Központ, a 

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a 

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, a Katasztrófavédelem Központi Zenekara 

rendelkezik önálló honlappal. Valamennyi oldal designeri és webmesteri feladatait a Rádiós 

Segélyhívó és Infokommunikációs Egyesület (a továbbiakban: RSOE) látja el. 

A BM OKF honlapja elérhető a www.katasztrofavedelem.hu linken, szintén ide mutat 

a www.katved.hu és www.okf.hu is. A területi szervek elérhetőségénél kizárólag a legelső 

érvényes, az adott megye nevével kiegészítve, tehát például a Zala Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság esetében a www.zala.katasztrofavedelem.hu. 

A 2012-es szervezeti változást követően a katasztrófavédelem weboldalai is megújultak, 

azóta egységes arculat jellemzi ezeket a felületeket. A következő nagyobb léptékű frissítés 

2020-ban következett be, az egységes arculat ezt követően is megmaradt. A korábbi négyes 

főmenü-felosztást, amely Szervezeti információk, Polgári védelem, Tűzoltóság és 

Iparbiztonság pontokból állt, felváltotta egy új struktúra, immár a Magunkról, Hírek, Lakosság, 

Hatósági ügyek, Szakmai tájékoztatók, Közérdekű adatok, GYIK pontok adnak eligazodási 

támpontot a látogatóknak. A GYIK a gyakran ismételt kérdésekre vonatkozó rövidítés. Számos 

esetben találkozhatunk a FAQ elnevezéssel is különböző honlapokon, amely az angol 

Frequently Asked Questions rövidítéseként értelmezendő, a jelentése pedig ugyanez.  

Honlapok fejlesztése és szerkesztése esetében különösen fontos tekintettel lenni arra, 

hogy azok felhasználó-barátok, könnyen kezelhetők legyenek, ne tartalmazzanak túl sok 

tartalmat, azonban mégis minden hasznos információ elérhető legyen rajtuk. Cél, hogy a 

megjelenés mintegy irányítsa az olvasó tekintetét afelé a tartalom felé, amelyet keres.  

A főoldalak megjelenítik a 112-es és a 105-ös segélyhívó számokat, a szervezet 

közösségimédia-elérhetőségeit. Itt biztosított az európai uniós pályázatok és az RSS-források 

elérhetősége, a mindenkori öt legfrissebb hír, az eseménytérkép, a tűzgyújtási tilalom térképe, 

néhány, az ügyfélszolgálathoz tartozó tartalom megjelenítése, a gyorslinkek, a kommunikáció 

menüpont, a hatósági ügyfélportálra való belépés pontja. Szintén itt kapott helyet a 

katasztrófatípusok elnevezésű menüpont is, amely alapvetően az egyes katasztrófaesetek 

megelőzéséről informál, illetve a bekövetkezésük esetén követendő magatartási szabályokat 

tartalmazza. A BM OKF és területi szervei honlapján 2020-ban összesen 8003 hír jelent meg. 

[31] 

http://www.katasztrofavedelem.hu/
http://www.katved.hu/
http://www.okf.hu/
http://www.zala.katasztrofavedelem.hu/


53 
 

 

 

17. számú kép: Képernyőfotó a BM OKF honlap nyitóoldaláról. A képernyőfelvételt készítette: a szerző. 

Forrás: a BM OKF hivatalos honlapja. 

Értekezésem ezen részében a hatékonyabb katasztrófavédelmi kommunikáció elérésére 

teszek javaslatokat a honlapok megújítása tekintetében. 

A szervezet valamennyi honlapja számos információt oszt meg az olvasókkal, teszi ezt 

azonban kizárólag magyar nyelven. Napjainkban az angol nyelvű felület üzemeltetése szinte 

már elengedhetetlenné vált. Kutatásaim alapján ajánlást fogalmazok meg: a BM OKF honlapján 

javaslok angol nyelvű tartalmakat is elhelyezni, különös hangsúllyal: 

- elérhetőségek feltüntetése, hangsúlyosan a segélyhívó számok megismertetése, 

- tudnivalókat arra vonatkozóan, hogy mi a teendő veszély esetén, mik a helyes 

magatartási szabályok, 

- a szirénapróbák időpontja. 

A szervezeti bemutatkozás angol nyelvű verziója, az „Introduction” pont ugyan 

megtalálható a BM OKF oldalán, azonban olyan helyen, ahova csak magyarul (is) tudó olvasó 

tud elnavigálni, hiszen az elérési útvonal nem egyszerű:  

Magyar nyelvű nyitóoldal – Magunkról pont – Bemutatkozás alpont – Introduction. 

Kutatásaim során megállapítottam, hogy a Google keresőben a „disaster management 

Hungary”, vagyis „katasztrófavédelem Magyarország” kifejezésekre való keresést követően is 

kizárólag a 7 évvel ezelőtti, 2015. évi évkönyv angol nyelvű verziója jelenik meg az első helyen, 

ezt követi a 2016. évi angol nyelvű évkönyv, majd pedig az Európai Bizottság Európai Polgári 

Védelmi és Humanitárius Segítségnyújtási Műveleteinek Főigazgatóságának releváns 

információi. 
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További javaslatként fogalmazom meg a BM OKF honlapján vakok és gyengénlátók 

részére is használható felület létrehozását. A BM OKF és a területi szervek honlapjának 

footerében, azaz láblécében szerepel az Akadálymentesség elnevezésű menüpont, amelyben a 

honlapadatok alapján 2021 szeptemberében kiadott akadálymentesítési nyilatkozat leírja, hogy 

az önértékelés megállapította, miszerint a honlapok csak részben felelnek meg a törvényi 

előírásnak. 

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, 

valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 5.§ 3. pontja értelmében „a 

közzétételre szolgáló honlapot úgy kell kialakítani, hogy az a széles körben elterjedt, valamint 

a vakok és gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel is olvasható legyen.” [32:5. 

§]  

A Központi Statisztikai Hivatal 2016. évi adata alapján 61819 fő gyengénlátó és 7928 

fő vak él Magyarországon. [33]  

Szintén a honlap akadálymentesítése céljából, harmadik javaslatként fogalmazom meg, 

hogy a BM OKF honlapján külön menüpontban legyenek megtalálhatóak azok az új módszerrel 

készített videók, kisfilmek, amelyeket jelnyelvi kísérettel lát el a szervezet, ezáltal növelve a 

siketek és nagyothallók katasztrófavédelmi tájékoztatásának eredményességét. 

A Központi Statisztikai Hivatal 2016. évi adata alapján 7971 fő siket és 52410 fő 

nagyothalló él Magyarországon. [33] 2135 fő siketvak, az ő hatékonyabb tájékoztatásukat is 

javaslom biztosítani. 

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény alkalmazásában a közszférabeli 

szervezetek alatt értendők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5.§ 1. 

bekezdésnek c.) és e.) pontjában nevezett szervezetek, így a BM OKF, mint költségvetési szerv 

is. [34] A nevezett törvény értelmében is javaslom tehát a honlap ezirányú fejlesztését. 

Nemzetközi szabályozási rendszer is érvényben van, így az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/2102 irányelve a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről. 

A javaslat műszaki elemei kapcsán elmondható, hogy az akadálymentesített honlapok 

lehetnek A, AA, továbbá AAA-szintűek.  
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Kutatásom során megállapítottam, hogy az Európai Parlament és a Tanács a 

közszektorbeli szervezetek weboldalainak akadálymentesítéséről szóló irányelvéhez készült 

(COM)2012 721 final című javaslat említi a World Wide Web Konzorcium (W3C) által kiadott 

Web-akadálymentesítési Útmutató 2.0 verziót. [35] Az A a legalacsonyabb, az AAA pedig a 

legmagasabb szint. A W3C részletesen ismerteti e három szint kritériumait. [36] Ennek 

fényében, amennyiben például a honlap összes hanggal ellátott tartalmához szöveges felirat is 

rendelkezésre áll, ez az AA szint egyik alapeleme, a jelnyelvi támogatás biztosítása már az 

AAA szint egyik pillére. A WCAG 2.0. irányelv alapelvei szabályozzák az észlelhetőséget, a 

működtethetőséget, az érthetőséget, robosztusságot. 

Az értekezésem 4. fejezete a nemzetközi kitekintésről szól, ám e helyen is jegyzem, 

hogy a németországi Szövetségi Lakosságvédelmi és Katasztrófavédelmi Hivatal az 

akadálymentesség jegyében üzemelteti honlapját. [37] A két akadálymentesített felület a 

nyitóoldal jobb felső sarkában elhelyezett ikonokra kattintva érhető el. 

 

 

18. számú kép: Képernyőfelvétel a németországi Szövetségi Lakosságvédelmi és Katasztrófavédelmi 

Hivatal honlapjáról. Forrás: [38] A képernyőfotót készítette: a szerző. 

 

Nem kizárólag a jogszabályi előírásoknak való megfelelés teszi szükségessé a honlap 

ezirányú továbbfejlesztését, de az érintett társadalmi rétegek katasztrófavédelmi tájékoztatása 

is hatékonyabbá válik ezáltal. 

https://www.bbk.bund.de/DE/Service/Gebaerdensprache/gebaerdensprache_node.html;jsessionid=90DE64CFFDBF81C54BB3142F83589170.live131
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Negyedik javaslatként fogalmazom kutatásaim alapján, hogy a lakosság felkészítését is 

célzó Katasztrófatípusok, magatartási szabályok menüpont szakszerűen, ám a civil lakosság 

számára is érthetően jelenítse meg a tartalmat. A tartalmi megújításon túl időszerű az 

aktualizálás is, hiszen például a Földcsuszamlás pontot egy alacsony minőségű, az 1999-es ercsi 

földcsuszamlást szemléltető kép illusztrálja, az Erdőtűz menüpont kizárólag a 2008-as 

erdőtűzvédelmi tervet tartalmazza. A Hirtelen áradás pont feltételezhetően a villámárvizekre 

utal, itt egy 2005. évi amerikai egyesült államokbeli példát hoz a szervezet. 

Ötödik javaslatként nevezem meg, hogy a Kommunikáció menüpontban jelenjen meg a 

YouTube-csatorna és Twitter-fiók elérhetősége is, ezek jelenleg, 2022. február 17-i állás szerint 

még hiányoznak. A katasztrófavédelmi honlapok kereső funkciója nem teljes körű, sajnálatos 

módon nem szemlézi a weblap teljes tartalmát. Így amikor egy állampolgár rákeres például az 

„árvíz” kifejezésre, kizárólag hírek, sajtómeghívók, sajtóközlemények, és a 2010-es, illetve 

2013-as árvíz aloldalai jelennek meg találatként, ám lakosságfelkészítési információk nem. 

A BM OKF a honlapon keresztül való tájékoztatásban nem konzekvens az olvasók 

tegezése-magázása tekintetében, javaslom ezt egységesíteni. A fejlécben olvasható egy példa 

magázására: „Veszély esetén hívja a 112-t vagy a 105-öt”, míg a láblécből elérhető, az OTB 

hírlevelének küldéséhez kapcsolódó személyesadat-kezelésről szóló tájékoztatóban tegezés 

figyelhető meg. 

 

2.2.  A VÉSZ – Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás alkalmazás 

 

A Veszélyhelyzeti Értesítés Szolgáltatás applikáció (a továbbiakban: VÉSZ) a következő évben 

immár 10 éve él, hiszen 2013. november 25-én indította el a BM OKF, majd 2020 tavaszán 

több ponton is megújította, így azóta egyszerűbb menürendszer segíti a felhasználók 

eligazodását. Az alkalmazás okostelefonokon és táblagépeken érhető el, ingyenesen tölthető le, 

valamint jellemzője még, hogy Android és iOS operációs rendszereken is fut.  

„Az applikáció elnevezésekor az állampolgárok véleményét is kikérte a szervezet: a 

névadására szavazást szervezett a honlapon. A letöltők száma ezen a felületen is folyamatosan 

nő, azonban számuk jelentősen függ például az aktuális időjárási viszonyoktól: hosszan 

elhúzódó, rendkívüli téli időjárás fennállásakor megugrik a letöltők száma. A sajtó képviselői 

is figyelemmel kísérik a szervezet itt megjelenő híreit, azokra gyakran tekintenek forrásként. 

(…) Megállapítható, hogy az üzenetek többsége műszaki mentésekről ad hírt, de éppúgy téma 

lehet többek között egy-egy tűzeset, a meteorológiai figyelmeztetések, illetve riasztások, 

valamint a szén-monoxid-mérgezésekkel kapcsolatos beavatkozások is.” [39 pp. 140] 
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A felhasználó az aktuális katasztrófavédelmi beavatkozásokon túl az Országos 

Meteorológiai Szolgálat által közzétett riasztásokról, továbbá a Terrorelhárítási Központ 

jelentős közlendőiről, a biztonsággal összefüggő információkról értesülhet az applikációban. 

Az aktuális katasztrófavédelmi beavatkozásokkal kapcsolatban megosztott hírek magukban 

foglalják a közlekedési balesetekkel, tűzesetekkel kapcsolatos információnyújtást, illetve egyéb 

esetek kommunikálását, mint például a viharkárok felszámolását. 

Az applikáció szerkesztőfelülete összeköttetésben van a honlap eseménytérképével, 

ezáltal a két felületen azonos információk jelennek meg. 

 

 

19. számú kép: Képernyőfelvétel VÉSZ-hírről. Forrás: VÉSZ applikáció. A képernyőfotót készítette: a 

szerző. 

  Az alkalmazásban lehetőség nyílik a szolgáltatás kikapcsolására, magas kontrasztú téma 

aktiválására, csendes órák beállítására. A felhasználó beállíthatja, mely területek 

vonatkozásában kér híreket: országosan, adott megye, illetve megyék területére vagy lokáció 

alapján.  
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A választható üzenettípusok között szerepelnek a közlekedési balesetek, a tűzesetek, a 

rendkívüli események, az egyéb események és a meteorológiai riasztás kategóriája. A 

felhasználó dönti el, hogy melyekkel kapcsolatban szeretne értesítéseket kapni készülékére. 

Az applikációban az akadálymentesítés jegyében választható az a funkció, amelyben a 

készülék felolvassa az adott szöveget. Az értekezés 19. számú képén a jobb felső sarokban 

látható az ikon, amelyre kattintva elérhető a felolvasás-funkció. 

Az alkalmazás – tartalombesorolása szerint – minden korosztály számára elérhető, 

értékelése a Google Play Áruházban 2022. február 15-én a maximálisan elérhető 5-ből 3,7-es. 

Eddig a napig több mint 3200 felhasználó írt véleményt, ezek csekély százaléka mellett jelenik 

meg a fejlesztő RSOE válasza. Javaslatként fogalmazom meg, hogy a szervezet, illetve a 

fejlesztő a felhasználók által itt közzétett észrevételekre aktívan reagáljon, adjon válaszokat, 

hiszen ezáltal is erősíthető a lakossággal való kommunikáció, illetve a reputáció és a bizalom 

is. 

Szintén javaslatként említem az applikáció azirányú megújítását, miszerint ne kizárólag 

az éppen aktuális beavatkozásokról adjon tájékoztatást, de szolgálja a lakosság 

katasztrófavédelmi felkészítését is. Ennek keretén belül a tartalom bővüljön egy újabb pontban 

a veszély esetén követendő magatartási szabályok ismertetésével, hogy mi a teendő: 

- lakástűz esetén, 

- szabadtéri tűz esetén, 

- közlekedési baleset esetén, 

- amennyiben veszélyes árut szállító járművel történt baleset, 

- vegyi baleset esetén, 

- szén-monoxid-mérgezés esetén, 

- vihar esetén, 

- árvíz esetén, 

- földrengés esetén, 

- földcsuszamlás esetén, 

- vegyi baleset esetén. 

Javaslom továbbá közzétenni azokat információkat is a VÉSZ-ben, hogy mi a teendő a 

veszélyek elkerülése, megelőzése érdekében. Javaslatom értelmében az adott beavatkozásról 

szóló tájékoztatásban megjelenik a tovább mutató ikon is, ahonnan a megnevezett tartalmak 

részletesen elérhetők. Így például a lakástüzek megelőzése kapcsán a biztonságos 

lépcsőházakról is tájékozódhat a felhasználó. 

A szervezet az alkalmazás felhasználóit magázza. 
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2.3.  Hivatalos Facebook-oldal 

 

A BM OKF a VÉSZ-hez hasonlóan szintén 2013-ban indította el legelső hivatalos 

közösségimédia-oldalát, tette ezt a Facebook-on. [40] Az oldal indításához személyesen is 

hozzájárultam, majd létrehoztam a hozzáférést a szervezet részére, és éveken keresztül voltam 

az oldal szerkesztője.  

A fiókot 2013. május 22-én hozta létre a szervezet, majd a május 30-i indulás csupán 

pár nappal előzte meg a 2013-as történelmi dunai árvíz érkezését, így már az új platform is 

hozzájárult a lakosság tájékoztatásához a kihirdetett veszélyhelyzet idején. 

 

 

20. számú kép: Árvízi fotóalbumok (2013.). Képernyőfelvétel a BM OKF hivatalos Facebook-oldaláról. 

Forrás: [40] A képernyőfotót készítette: a szerző. 

A közösségi hálózat ezen platformjának használata jelentős lépés volt a 

katasztrófavédelem kommunikációs tevékenységében. Két alapvetően jelentős hozadéka is volt 

ennek a nyitásnak: egyrészt a szervezet üzenetei a közösségimédia-hálózaton való 

megjelenéssel újabb célcsoporthoz is elérnek, másrészt pedig ez volt az első lépés annak 

érdekében, hogy a szervezet nyitott a kétirányú kommunikáció irányába. Az oldal látogatói 

számos esetben szólnak hozzá az itt megosztott tartalmakhoz, illetve tovább is osztják azokat, 

ezáltal is nő az elérések száma. A hozzászólások nagyobb száma pozitív, számtalan esetben 

köszönik meg ezen a felületen a katasztrófavédelem munkatársainak a munkáját, adnak hangot 

hálájuknak. Közösségépítő jellege már az indulás évében is megmutatkozott. 
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A szervezet napi rendszerességgel oszt meg tartalmat a Facebook-oldalán, ezek típusa 

széles skálán mozog: információk tűzoltói beavatkozásról, könnyedebb hangvételű témák, 

például rövid tudósítás egy-egy tűzoltóesküvőről, vagy éppen a megelőzést, felkészítést célzó, 

figyelemfelhívó üzenetek. A BM OKF a szervezet nyilvános eseményeit is hirdeti itt, különösen 

a koronavírus-járványt megelőzően. Erre a start óta eltelt 9 évben csupán 20 alkalommal került 

sor 2022. február 17-ig. Ez a szám kevésnek minősíthető. 

A Facebook-oldal követőinek száma 107500, az oldal pedig két másikat követ 2022. 

feburár 17-i adat alapján: ezek a Magyar Tűzoltósport Egyesület és a Magyarország Ügyészsége 

elnevezésű oldalak.  

A legnépszerűbb tartalommal 3,3 millió embert ért el a szervezet 2020-ban. A legtöbb, 

több mint 45 ezer kedvelés abban az évben egy őzmentésről szóló, a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság által készített 

videót megosztó szeptemberi posztra érkezett. Közel 14 ezren pedig megosztották azt a 2020. 

október közepén posztolt tartalmat, amelyben a szervezet arról adott hírt, hogy miként segítettek 

a tűzoltók egy hölgynek, akinek rászorult az ujjára a gyűrű. [31] Ezen adatok alátámasztják, 

hogy a szervezet kiemelten a könnyedebb hangvételű hírekkel ér el nagyobb tömeget a 

Facebook-oldalon keresztül. 

Az aktívabb kétirányú kommunikáció megerősítése szempontjából javaslom, hogy a 

BM OKF gyakrabban adjon választ, illetve reagáljon a hivatalos Facebook-oldalán nyilvános 

kommentben érkezett kérdésekre, bizonyos esetekben más hozzászóláshoz is. 

Az értekezés 4. számú ábráján bemutatott statisztika alapján a Facebook a legnépszerűbb 

közösségi hálózat világszerte. Ez az adat bizonyítja, hogy időszerű lépés volt ezen a felületen 

is megkezdeni a lakosság tájékoztatását. Kutatásaim során megállapítottam, hogy a legnagyobb 

százalékban a 25-34 év közötti férfiak használják a közösségi oldalt (19%), míg a 

legkevesebben a 13-17 év közötti női és a 65 év feletti férfi felhasználók vannak (2,5-2,5%). 

[42] 

Több posztot is vizsgálva megállapítottam, hogy a szervezet a Facebook-oldal olvasóit 

következetesen tegezi. 
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4. számú ábra: A legnépszerűbb közösségi-hálózatok világszerte 2022 januárjában, rangsorolva az 

aktív felhasználók száma szerint. Forrás: [41] 

 

2.4. Hivatalos Youtube-csatorna 

 

A 4. számú ábrán prezentált statisztika alapján a YouTube a második legnépszerűbb közösségi 

hálózat világszerte. Jóllehet, 2021 októberében a második legnépszerűbb közösségi hálózat volt 

az aktív felhasználók száma alapján, azonban júniusban megelőzte a Facebook-ot 

látogatásszám tekintetében. Akkor a YouTube 22,8 milliárd látogatást ért el világszerte – ebben 

a számban nem szerepelnek az applikáció adatai. [43] 

Az első videó „Közösségi szolgálattal vár a katasztrófavédelem” címmel 2012-ben 

került fel a katasztrófavédelem hivatalos YouTube-csatornájára, ezt követte 2013. február 21-

én a „Toborzást hirdet a HUNOR Mentőszervezet” című összeállítás. [44] A szervezet 2020 

tavaszától kezdve használja aktívabban ezt a platformot. 2020 májusa előtt, az addig eltelt 8 év 

alatt mindösszesen 44 videót tett közzé itt a katasztrófavédelem.   
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21. számú kép: Képernyőfotó a katasztrófavédelem hivatalos YouTube-csatornájának névjegyéről.  

Forrás: [44] A képernyőfotót készítette: a szerző. 

 

A csatorna több mint 18 ezer feliratkozóval rendelkezett 2022. február 17-én. Ez a szám 

a 2020. évi megújulás előtt jóval alacsonyabb volt: 2017-ben 75 fő, 2020. elején pedig csaknem 

2900 fő iratkozott fel. [45] A fejlődés tehát jelentős léptékű, 2017 óta több mint 240-szeresére 

nőtt ez a szám. 

2022-ben, február 17-ig a legmagasabb elérési számot az „Így vonulnak a pécsi 

tűzoltók” című videó generálta, ezt több mint 10100 alkalommal tekintették meg. A másfél 

perces videóban láthatjuk, ahogyan a katasztrófavédelem munkatársai egy közúti balesethez 

vonulnak. A videó arra is felhívja a figyelmet, hogy mindig adjunk szabad utat a 

megkülönböztető jelzést használó járműveknek. 

A területi szervek közül a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik 

hivatalos YouTube-csatornával, 2012 januárja óta, közel 5 és fél ezer feliratkozóval 2022 

februárjában. [46] Az igazgatóságon működik a Videószolgálat, akik a hét minden napján 24 

órában látnak el szolgálatot, készítenek fotó- és videófelvételeket. 

A YouTube-csatornára feltöltött videók némelyike rendelkezik felirattal, javaslom 

valamennyi videó akadálymentesítését. 

A tartalmat tekintve elmondható, hogy a 2022-ben a videómegosztó-oldalra feltöltött 

videók egyike sem a lakosság felkészítését tűzte zászlajára. Valamennyi idén megosztott 

mozgókép a szervezet életébe enged betekintést: gyakorlatról vagy beavatkozásról szólnak, az 

elmúlt évben véghezvitt tevékenységet mutatják be, illetve egy lánykérés momentumainak 

megörökítését hozzák nyilvánosságra.  

https://www.youtube.com/user/BMOKF
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Jóllehet, a korábbi tartalmak között található felkészítő-videó is, de javaslom, hogy a 

hivatásos katasztrófavédelmi szervezet ezen közösségimédia-felületet aktívabban használja a 

lakosság hatékonyabb katasztrófavédelmi felkészítése érdekében, hiszen – miként azt a számok 

is mutatják – széles körben ér el ezen a platformon is állampolgárokat. 

 

2.5.  Hivatalos Instagram-fiók 

 

A 4. számú ábrán ismertetett statisztika szerint az Instagram a negyedik legnépszerűbb 

közösségi hálózat a világon. A katasztrófavédelem 2019-ben csatlakozott erre a szintén erősen 

a képi megjelenítésre alapozó közösségimédia-felületre, az első fotót 2019. május 4-én tette 

közzé, azóta pedig napi rendszerességgel teszi ezt. [47] A felületen azóta csaknem 2000 

bejegyzést aktivált a hivatásos szervezet 2022. február 17-ig. 

A tartalmakat hashtaggel (#) ellátva posztolja a szervezet – ez a szélesebb körű elérést 

is szolgálja, továbbá így az egy témához tartozó tartalmak egy helyen csoportosulnak.  

Megállapítható, hogy a szervezet a YouTube után ezen az online platformon helyezi a 

leginkább a vizuális kommunikációra a hangsúlyt. A vizuális online kommunikáció 

általánosságban hatékonyabb, mint a tiszta szöveg, mivel a képek tovább megmaradnak az 

emlékezetben. [48] Ez alapján javaslatként fogalmazom meg infógrafikák készítését és 

publikálását. Számos informatikai program és weboldal kínál erre lehetőségeket, akár ingyenes 

hozzáféréssel is. Az infógrafikák vizuális elemek, az adatok, tartalmak tehát hatékonyabban 

rögzülnek az emberekben. 

Miként a katasztrófavédelem többi online felületének tekintetében, úgy az Instagram-

oldal szerkesztésére is igaz, hogy a BM OKF Kommunikációs Szolgálatának munkatársa által 

közzétett tartalmakat számos esetben a területi szerveknél szolgálatot ellátó kollégák 

szolgáltatják. 

A fiókot több mint 15 ezer felhasználó követi, a fiók pedig 232 másikat követ, köztük 

nem csak hazai, de külföldi oldalakat is. Ez az egyetlen online felület a katasztrófavédelem 

kommunikációs eszközei között, ahol nemzetközi kapcsolatok is megjelennek. A szervezet 

nemzetközi kapcsolatai fontosak, azok erősítésére is javaslom alkalmazni ezt, valamint a többi 

online kommunikációs platformot. 

A célcsoportot tekintve megállapítható, hogy főként a 18-24 év közötti férfiak 

használják ezt a felületet, őket követik a 25-34 év közötti férfiak, majd az ugyanezen korcsoport 

női tagjai.  
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Az 5. számú ábrán látható, hogy világszerte a 65 évesnél idősebbek használják a 

legkevésbé az Instagramot. Ezen vizsgálatok eredményeinek megismerésére figyelemmel kell 

lenni: tartalommegosztásnál mindenképpen szükséges ismernünk a célcsoportunkat, hiszen így 

tudjuk a leghatékonyabb, legjobban célzott kommunikációt folytatni. 

 

5. számú ábra: Az Instagram-felhasználók megoszlása világszerte 2021 októberében, kor és nem 

szerint. Forrás: [49] 

 

E felület használatával kapcsolatban az említett javaslatot ismétlem meg: célszerű lenne, 

ha a tartalmak között itt is megjelennének a lakosság katasztrófavédelmi felkészítését célzó 

üzenetek. A szervezet az Instagram-profil látogatóival következetesen tegező hangnemben 

kommunikál. 

 

2.6.  Hivatalos Twitter-fiók 

 

A Hadmérnök online folyóirat 15. évfolyamának 3. számában megjelent tanulmányomban 

javaslatként fogalmaztam meg, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet hozzon létre 

hivatalos Twitter-fiókot. Mint írtam, ez egy lehetséges fejlesztési irány a szervezet részére 

annak érdekében, hogy a lakosság még nagyobb százalékát érje el az üzenetekkel. 

Ezt követően 2020 májusában csatlakozott a szervezet a Twitter-felhasználók köréhez, 

az első tartalmat pedig 5 hónappal később, 2020. október 23-án tette közzé.  
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Az azóta eltelt időszakban szinte napi rendszerességgel oszt meg információkat ezen a 

felületen. 2022 februárjáig 986 tweet látott napvilágot, azóta mintegy 600 követő figyeli itt a 

szervezet híreit. A szervezet által alkalmazott online közösségimédia-eszközök között tehát a 

legfrissebb a Twitter-fiók. 

Az oldalon maximalizált a szöveg hossza, amelyet közzéteszünk: legfeljebb 280 

karakterben. A szövegeken túl fotók és videók is publikálhatók, s teszi is ezt a szervezet. A 

közösségi hálózat egy mikroblog-szolgáltatás. A Twitter a 15. helyen szerepel a legnépszerűbb 

közösségi-hálózatok listáján, amelyet a 4. számú ábrán ismeretek. A kétirányú kommunikáció 

ezen a felületen is adott hozzászóláslánc formájában. A reakciók alacsony száma alapján 

azonban megállapítható, hogy a fiók további hirdetése javasolt a BM OKF részére. A 

napjainkban kiélesedett orosz-ukrán válság ideje alatt is számos nemzetközi politikai szereplő 

teszi közzé híreit a Twitter felületén. Az oldalak tehát hivatalos és hiteles információforrásként 

szolgálnak. Mind a Twitter-, mind pedig a Facebook-oldalon és a honlapon is ingyenesen 

hirdethető lenne a műsor, amennyiben a BM OKF hivatalos podcast műsort indítana. Javaslom 

ennek az eddig még nem alkalmazott csatorna létrehozását, működtetését.  

 

2.7.  Médiaszerver 

 

Utolsó pontban elemzem a katasztrófavédelem úgynevezett médiaszerverét, mivel a szervezet 

ezen online eszköze nem érhető el a nyilvánosság részére, kizárólag a sajtó munkatársai 

használhatják előzetes regisztrációt követően. A regisztrációkat a BM OKF Kommunikációs 

szolgálatának sajtóügyeletet ellátó munkatársai hagyják jóvá. Az indulást követően éveken 

keresztül én voltam ezért a felelős, illetve ellenőriztem folyamatosan a rendszer tartalmát. 

 

 

22. számú kép: Képernyőfelvétel a BM OKF Médiaszer regisztrációs felületéről. Forrás: BM OKF 

Médiaszerver. A képernyőfotót készítette: a szerző. 
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A médiaszerver tehát a lakosság részére nem, de a sajtó munkatársai számára elérhető – 

így összességében e felület is hozzájárul a lakosság tájékoztatásához. 

A tartalmak, így fotók és videók rövid szöveges leírással a 

https://media.katasztrofavedelem.hu/ linken keresztül érhetőek el, a belépést követően. „A 

szervezet többek között azzal a céllal indította el 2012-ben a médiaszervert, hogy a sajtó 

képviselői és a katasztrófavédelemnél kommunikációs feladatokat ellátó kollégák munkáját is 

megkönnyítse, ezáltal biztosítsa a még hatékonyabb tájékoztatás lehetőségét.  

A médiaszerver létrehozása óta a megyei szóvivők az egy-egy beavatkozás vagy esemény 

során készített fotókat, videókat és hanganyagokat a médiaszerverre történő feltöltés után „egy 

kattintással” küldhetik el a sajtó számára. A felvételek így minden regisztrált részére elérhetővé 

válnak, a sajtó munkatársai gyorsabban érhetik el az aktuális és a korábbi tartalmakat is.” [39 

pp. 142.] 

A médiaszervert a területi szervek szóvivői és a BM OKF Kommunikációs 

szolgálatának fotóriportere tölti meg képi, a katasztrófavédelem munkatársa által készített 

tartalommal. E folyamat során lehetőség van kulcsszavakat megadni, így könnyítve meg a 

felhasználók munkáját, amennyiben egy-egy témához keresnek vizuális tartalmat. 

A felület használata ingyenes. 

 

2.8.  Kérdőív elemzése 

 

Dolgozatom témájának középpontjában a lakosság biztonsága áll, így teljes mértékben 

szükségesnek tartottam a lakosság megkérdezését annak érdekében, hogy kutatásom teljes 

körű, hiteles legyen. A kérdőívet az értekezés 1. számú melléklete tartalmazza. 

A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőívet online felületen tettem korlátlanul nyilvánossá, 

vagyis bárki által elérhető volt. A kérdőívet 2021. március 18-ig mindösszesen 152 fő töltötte 

ki. A válaszadók számának tükrében célom volt a kérdőíves kutatással megismerni az érintettek 

releváns ismereteit, reakcióit. 

A 18 kérdésből álló felmérés, majd a válaszok alapján generált diagramok a Google 

releváns programjával készültek. 

A kérdőívet jól strukturáltan állítottam össze, azt a kutatási témám ismertetésével kezdtem. 

A kérdések feltevése során célom volt a pontos megfogalmazás, továbbá az, hogy azok 

világosak, átláthatók, félreérthetetlenek legyenek, és a mindennapi-hétköznapi tapasztalatok 

alapján bárki tudjon rá feleletet adni.  

https://media.katasztrofavedelem.hu/
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Az úgynevezett tölcsérelvet alkalmaztam, így az egyszerűbb, könnyebben megválaszolható 

kérdésektől a több gondolkodást, kifejtést igénylők felé haladtam. Kötelezően megválaszolandó 

kérdés nem szerepelt az ívben. A kérdőívben több válaszadási lehetőség megteremtését 

alkalmaztam.  

Ennek tükrében volt kérdés, ahol: 

- kizárólag egy választ lehetett megadni, 

- több válasz kiválasztása is lehetséges volt, illetve olyan, ahol 

- nyitott válaszadás is opció volt, tehát a válaszadó a saját szavaival fejthette ki 

véleményét egy-egy kérdéskörrel kapcsolatban. 

 

Elmondható, hogy a kérdőívvel célom volt kutatni, hogy a megkérdezettek miként 

vélekednek a hivatásos katasztrófavédelemi szervezet lakossági tájékoztatásáról, a lakosság 

felkészítéséről. Kutattam a kérdőívben, hogy ismerik-e és használják-e a BM OKF hivatalos 

kommunikációs csatornáit. Ezzel összefüggésben érdekelt a válaszadók hírfogyasztási szokása 

is. Vizsgáltam, hogy véleményük szerint szükség van-e változtatásokra a katasztrófavédelem 

nyilvánossági, lakossági tájékoztató, illetve lakosságfelkészítő tevékenysége kapcsán. 

A kérdőíves felmérés anonim módon állt rendelkezésre, tehát a válaszadóktól kizárólag a 

kérdőívben megadott válaszok érkeztek be hozzám, semmilyen egyéb információ például 

névről, e-mail-címről, IP-címről vagy akár munkahelyről.  

A kitöltő személyére vonatkozó két kérdés az alábbi volt: 

 

1. Kérem, válassza ki, hogy mikor született! 

 

1920-1939. között 

1940-1959. között 

1960-1983. között 

1984-1994. között 

1995-2009. között 

 

2. Az Ön lakóhelye… 

 

Főváros 

Város 

Község, kisebb település 
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Az 1. kérdés feltevésével célom volt olyan összefüggéseket megismerni, amelyek szerint 

fennáll-e annak szükségessége, hogy a katasztrófavédelem információinak a lakossághoz való 

sikeres, hatékony eljuttatásának van-e generációnkénti ismertetőjegye. Számos meghatározás 

látott napvilágot a generációk csoportosítására, én ezek közül az. 1 kérdésben meghatározott 

időszakokat választottam. Az 1920. és 1939. között született generációba tartoznak az 

úgynevezett veteránok, a következő tizenkilenc évben születettek a baby boom-korszak 

gyermekei, míg az 1960. és 1983. közöttiek az X-generáció tagjai. Őket követik az Y és a Z-

generáció szülöttei. A 2010. év után született alfa-generáció, vagyis a disszertáció megírásakor 

maximum 11 éves korosztály nem képezte a kérdőívem válaszadóinak körét. 

A korcsoportonkénti megfigyelés után a 2. kérdéssel célom a földrajzi különbözőségek számba 

vétele főváros, város és kisebb település, község szerinti különbségek figyelembevételével volt. 

 

Az 1. kérdésre, vagyis amely a születési dátumra vonatkozott 151 válasz érkezett. A válaszadók 

jelentős többsége, 43%-a 1940. és 1950. között született, 33,8%-a 1960. és 1980. között, 20,5%-

a 1984. és 1994. között, 2%-a 1995. és 2009. között, míg 0,7%-a 1920. és 1939. között látta 

meg a napvilágot. 

 

 

1. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 1. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A második kérdés a válaszadó lakóhelyére vonatkozik. A kérdésre adott válaszok alapján a 151 

kitöltő 52,3%-a városban, 42,4%-a Budapesten, 5,3%-a pedig községben, kisebb településen 

él. 
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2. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 2. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A kitöltő személyére vonatkozó első két kérdés után következtek a kutatásomra vonatkozó 

konkrét, „szakmai” kérdések. 

 

A 3. kérdés az alábbi volt a kérdőívben: 

 

3. Milyen gyakran olvas híreket, néz vagy hallgat híradásokat? 

 

Naponta többször 

Naponta egy alkalommal 

Heti egyszer vagy ritkábban 

Soha 

  

Kérdésemet alátámasztja, hogy a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató, illetve 

lakosságfelkészítő üzenetei nagymértékben hírként, híradásokban jelennek meg a médiában.  

A beérkezett 150 reakció alapján megállapítható, hogy a válaszadók 73,3%-a naponta többször, 

22%-a naponta egy alkalommal, 4%-a heti egyszer vagy ennél is ritkábban, 0,7%-a pedig 

bevallása szerint soha nem olvas, néz vagy hallgat híreket. 
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3. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 3. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A kérdőív 4. kérdésének megválaszolásánál több válasz bejelölésére is lehetőség nyílt: 

 

4. Honnan értesül leggyakrabban a hírekről? Többet is jelölhet. 

 

Internetes híroldal 

Televízió 

Nyomtatott újság 

Rádió 

 

A 151 válaszadó az internetes híroldalra 134 (88,7%), a televízióra 69 (45,7%), a rádióra 59 

(39,1%), a nyomtatott újságra pedig 25 (16,6%) szavazatot adott. 

 

4. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 4. kérdésére érkezett válaszokról. 

 



71 
 

Az 5. kérdésnél, hasonlóan az azt megelőzőhez, szintén lehetséges volt több választ is 

megjelölni. Ez esetben arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezettek mely csatornán keresztül 

értesülnek a leggyakrabban a katasztrófavédelem híreiről. 

A 141 válasz alapján a sajtónyilatkozatok érnek el leginkább az emberekhez (113 jelölés, 

80,1%), ezt követően a szervezet hivatalos Facebook-oldala a leghatékonyabb csatorna az 

információk eljuttatására (35 jelölés, 24,8%), a harmadik helyen pedig a honlap szerepel (28 

jelölés, 19,9%). A VÉSZ-alkalmazásra 5 jelölés (3,5%), a hivatalos Youtube-csatornára és 

Instagram-fiókra 3-3 jelölés (2,1-2,1%) érkezett. A kérdőívben megadott válaszok alapján a 

legkevésbé effektív platform a szervezet számára a hivatalos Twitter-fiók, erre mindössze 2 fő 

szavazott (1,4%). 

 

 

5. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 5. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A 6-11. kérdésekben arra kérdeztem rá, hogy a kérdőívet kitöltők mennyire ismerik az 5. 

kérdésben megnevezett csatornákat, vagyis a katasztrófavédelem (a BM OKF, vagy a megyei 

igazgatóságok, illetve szervezetek) honlapját, a hivatalos Facebook-oldalát, Twitter-fiókját, 

Youtube-csatornáját, Instagram-fiókját és a VÉSZ-applikációt. 

 

A 6. kérdésben arra kérdeztem rá, hogy ismerik-e a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 

honlapjait. 151 fő válaszolt, 68,2%-uk, vagyis 103 fő nem ismeri a szervezet weboldalait. 

26,5%, 40 fő ismeri, azonban csak ritkán látogatja azokat.  5,3%, a 151-ből 8 fő ismeri, és 

gyakran figyeli az ott közzétett információkat. 
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6. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 6. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A 7. kérdés a szervezet 2013-ban létrehozott, hivatalos Facebook-oldalának ismertségét volt 

hivatott kutatni. 116 fő, a kitöltő 151 fő 76,8%-a nem ismeri. Huszonheten (17,9%) ismerik, 

ám csak ritkán látogatják a felületet, míg 8 fő (5,3%) gyakran figyeli. 

 

 

 

7. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 7. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A következő, 8. kérdés a szervezet legújabb közösségimédia-profiljára, a 2020 óta létező 

Twitter-fiókjára kérdezett rá, vagyis, hogy ismerik-e azt a kérdőív kitöltői. A válaszok alapján 

az az eredmény született, hogy a 151 fő jelentős többsége, 98%-a, vagyis 148 fő nem ismeri 

azt. 2 fő (1,3%) ismeri ugyan, viszont csupán néha látogatja, és 1 fő (0,7%) többször nézi is. 
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8. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 8. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A 9. kérdés a 2013-ban útjára indított, majd 2020 márciusában megújult VÉSZ alkalmazással 

állt összefüggésben. 149 fő reagált a kérdőív azon kérdésére, hogy ismeri-e az applikációt. 119 

válaszadó (79,9%) nem ismeri, 25 fő (16,8%) ismeri, de nem használja, és a válaszadók közül 

öten (3,4%) alkalmazzák is. 

 

 

9. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 9. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A felmérésem 10. kérdésének középpontjában az OKF Youtube-csatornája, annak ismertsége 

állt. A 150 válaszadó 88,7%-a, 133 fő nem ismerte a kitöltés időpontjában, 9,3%, vagyis 14 fő 

ismerte, de csak ritkán látogatta, míg 2%, azaz 3 fő gyakran figyeli az ott közzétett videókat. 
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10. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 10. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

Az utolsó olyan kérdésben, amely a katasztrófavédelem valamely online kommunikációs 

csatornájának ismertségére vonatkozott, arra kerestem a választ, ismerik-e a megkérdezettek a 

szervezet hivatalos Instagram-fiókját. A 11. kérdésre 151 fő adott választ, a legtöbben, 147 fő 

(97,4%) nem ismeri ezt a fiókot, 2-2 fő pedig ismeri, de nem látogatja gyakran, illetve gyakran 

figyeli az ott közzétett tartalmakat. 

 

 

11. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 11. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A 12. kérdésben arra kérdeztem rá, hogy a kitöltő véleménye szerint mely információk 

kommunikálása kiemelten fontos a lakosság tájékoztatása során. Megadtam konkrét 

válaszadási lehetőségeket, továbbá egy „egyéb” elnevezésű sorban lehetőség volt saját válasz 

megfogalmazására is, valamint több válasz megjelölése is választható volt. A kérdésre 150 fő 

adott választ. 135 fő (90%) megjelölte a lakosságfelkészítéssel összefüggő tartalmak 

fontosságát (például mi a teendő veszély idején, vagy hogy megelőzzük a bajt). 117-en (78%) 

az éppen aktuális magyarországi katasztrófavédelmi beavatkozást kiemelten fontosnak tartják. 
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12 fő (8%) könnyedebb hangvételű, például tűzoltóesküvőről szóló híreket is szívesen figyel. 8 

fő (8,3%) véleménye szerint a katasztrófavédelmi szervezeti hírek (például elismerések vagy 

születésnapi ajándéktárgyak átadása a munkatársaknak) is jelentős kommunikációs téma. Az 

„egyéb” mezőbe érkeztek további, lakossági tájékoztatási témajavaslatok is: kulcsfontosságú 

statisztikai adatok, továbbá közlekedési balesetekkel kapcsolatos útinformációk közlése. 

Szintén katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatási témaként említették a koronavírus-

járvánnyal kapcsolatban vakcinainformációk és megfertőződési tünetek ismertetését, valamint 

azt, hogy informatív és mindenki számára érthető módon felhívni a lakosság figyelmét a 

prevenció fontosságára. 

 

 

12. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 12. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A 13. kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezettek véleménye szerint mekkora 

szerepe van egy belföldről díjmentesen hívható telefonszám, úgynevezett zöldszám 

működésének a lakosság tájékoztatásában egy veszélyhelyzet során. A válaszadók egy 1-től 5-

ig terjedő skálán jelölhették válaszukat, ahol az 1-es szám kis, az 5-ös pedig nagy jelentőséget 

mutat. A megkérdezettek közel fele, 45,7%-a, 69 fő gondolta úgy, hogy nagy, 7,3%-a, 11 fő 

pedig úgy, hogy kis jelentőséggel bír. A kettő közti választ 31 fő (20,5%) adta, a 4-est 34 fő 

(22,5%), a 2-est 6 fő (4%) jelölte. 
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13. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 13. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A legegyöntetűbb válasz a 14. kérdés tekintetében született. Itt arra kérdeztem rá, hogy a 

kérdőívet kitöltő meglátása szerint a fotók, valamint videófelvételek támogatják-e a lakosság 

hiteles információkkal való tájékoztatását. A válaszadók 94%-a, 142 fő véleménye szerint igen, 

támogatják. 8 fő (5,3%) nem tudja, egy személy (0,7%) pedig úgy gondolja, hogy a képi 

közlések nem járulnak hozzá a hiteles információkkal történő tájékoztatáshoz. 

 

 

14. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 14. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

Ezt követően a 15. kérdés a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésére vonatkozott. Érdekelt, 

hogy a megkérdezettek véleménye szerint mikortól célszerű megkezdeni ezt a folyamatot: a 

151 válaszadó 57%-a, 86 fő úgy véli, általános iskolában, 24,5%-a, 37 fő szerint óvodában, 

16,6%-a, 25 fő véleménye szerint középiskolában, 0,7%-a, vagyis 1 fő meglátása alapján pedig 

felnőtt korban. Ezen felül a megkérdezettek 1,3%-a, vagyis 2 fő úgy látja, hogy nincs szükség 

a veszélyekre való felkészítésre.  

 



77 
 

 

15. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 15. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A 16. kérdésben szintén a felkészítést helyeztem a fókuszba. Arra kérdeztem rá, hogy a 

válaszadó részt vesz-e a kitöltés idején vagy korábban részt vett-e katasztrófavédelmi (polgári 

védelmi, tűzvédelmi) felkészítésben. Az alábbi 5 konkrét válaszlehetőséget adtam meg: 

- Igen, nyomtatott kiadványra emlékszem (például tűzoltós kifestő füzet, munkafüzet). 

- Igen, részt vettem ifjúsági versenyen. 

- Igen, meglátogattunk egy tűzoltóságot/tűzoltók jöttek az óvodába, iskolába felkészítést 

tartani. 

- Igen, a közösségi szolgálatomat a katasztrófavédelemnél töltöttem. 

- Igen, tagja voltam/vagyok polgári védelmi szervezetnek, önkéntes mentőszervezetnek. 

 

Továbbá lehetőség volt azt a választ is jelölni, ha valaki nem vett részt ilyen felkészítésen, 

illetve nem emlékszik rá, továbbá az „egyéb” mezőben saját válasz kitöltése is választható volt. 

Több válasz is jelölhető volt. A kérdésre 148 fő adott választ, ebből a legtöbben, 70 fő (47,3%) 

nem vett részt felkészítésen vagy nem emlékszik rá. 29 fő (19,6%) meglátogatott egy 

tűzoltóságot, illetve tűzoltók általi felkészítésen vett részt óvodában, iskolában. 23 fő (15,5%) 

emlékszik nyomtatott kiadványra, 16 fő (10,8%) részt vett katasztrófavédelmi ifjúsági 

versenyen. 12 fő (8,1%) jelölte, hogy tagja volt polgári védelmi szervezetnek, önkéntes 

mentőszervezetnek, vagy a kérdőív kitöltésének pillanatában is az. A válaszadók 0,7%-a, 1 fő 

töltötte közösségi szolgálatát a szervezetnél. Az előre megadott válaszokon túl érkezett további 

21 válasz. Ezekben a válaszadók az alábbiakat adták meg: 

- részt vett közös gyakorlaton állati járvány leküzdésével összefüggésben, 

- üzemi EHS-specialista, katasztrófavédelmi feladatok ellátása is a feladatai közé 

tartozik, 
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- háromnapos polgári védelmi oktatáson vett részt oktatási intézményben, 

- rendezvényen vett részt felkészítésen. 

A munkahelyi kötelező tűzvédelmi oktatást, felkészítést 17 fő említette. 

 

 

16. számú diagram: A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és lakosságfelkészítő 

munkájával összefüggésben” című kérdőív 16. kérdésére érkezett válaszokról. 

 

A 17. kérdésben arra kérdeztem rá, hogy a kitöltő meglátása szerint szükség van-e 

változtatásokra, fejlesztésekre a katasztrófavédelem kommunikációs, lakossági tájékoztató 

tevékenysége kapcsán, míg az utolsó, 18. kérdés ugyanerre kérdezett rá a lakosságfelkészítő 

tevékenységgel összefüggésben. A válaszmező üresen hagyható volt, amennyiben a kitöltő úgy 

vélte, módosítások nem szükségesek. 

A 17. kérdésre összesen 54 válasz érkezett, ebből 2 válasz arra vonatkozott, hogy nem 

szükséges változtatás, illetve, hogy már így is sokrétű a szervezet eme tevékenysége. 

A változtatással kapcsolatban beérkezett javaslatok, válaszok a következőképpen 

csoportosíthatóak: 

- a tájékoztatás módszereivel, eszközeivel, útvonalaival kapcsolatban elmondható, hogy:  
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a.) szélesebb körben elvárt a tájékoztatás, nem jutnak el az érintetthez a 

katasztrófavédelem információi, közelebb szükséges hozni a híreket az 

állampolgárokhoz, 

b.) a fiatalabbakat aktívabban szükséges megcélozni az üzenetekkel az interneten, 

c.) az idősebbeket a rádión keresztül érdemes elérni, 

d.) aktívabb közösségimédia-használat lenne célszerű, hiszen napjainkban ez egy 

kiemelt platformja a lakosság tájékoztatásának, 

e.) fontos a naprakészség biztosítása, 

f.) gyakoribb megjelenés, tájékoztatás javasolt, 

g.) láthatóbb tájékoztatás szükséges, 

h.) televíziós reklámok, internetes bannerek, Youtube- és Facebook-hirdetések 

készítése ajánlott, 

i.) közlekedési balesetekkel kapcsolatban naprakész applikáció létrehozása, 

j.) célszerű lenne a honlapot felhasználóbarátabbá tenni, 

k.) több fotó és videó legyen elérhető. 

 

- A szervezettel, mint tájékoztatást nyújtóval kapcsolatban: 

a.) javasolt, hogy legyen egy „arca” a szervezetnek, példaként említették az Országos 

Mentőszolgálatot, 

b.) a hitelesség szempontjából szükséges változtatás. 

 

- A témákkal, üzenetekkel kapcsolatban az alábbi javaslatok érkeztek: 

a.) tűzgyújtási tilalom, 

b.) lakástüzek megelőzése, 

c.) veszélyes fák kivágása, 

d.) kéményseprők szerepének tudatosítása, 

e.) a szervezeten belül a tűzoltóság munkájának kiemelése, 

f.) vállalatok és magánemberek részére is hatékonyabb, közérthetőbb kommunikáció 

hatósági ügyekkel kapcsolatban, 

g.) kerti zöldhulladék-égetés, 

h.) előzetes figyelemfelhívás (például árvíz, vihar kapcsán), prevenció, a megelőzés 

fontossága, 

i.) frappánsabb, könnyedebb hangvételű felhívások, tájékoztatások is kapjanak 

szerepet, 
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j.) a katasztrófavédelmi zöldszám, a VÉSZ-applikáció, valamint a szervezet Facebook- 

és Instagram-profiljának aktívabb hirdetése szükséges, 

k.) koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan álhírekre reagálás, vakcinainformációk 

biztosítása, 

l.) a katasztrófavédelem, mint szervezet, annak tevékenységének, feladatainak 

megismertetése a lakossággal, 

m.) aktívabb tájékoztatás egy-egy veszélyhelyzet kezeléséről, 

n.) a szervezet honlapjának szélesebb körű, aktívabb hirdetése, 

o.) szirénákkal kapcsolatos tudnivalók, 

p.) kapcsolódó jogszabályokban megfogalmazottak. 

 

Az utolsó, 18. kérdésre, vagyis amelyben azt kérdeztem, hogy a válaszadó véleménye szerint 

szükség van-e változtatásokra, fejlesztésekre a katasztrófavédelem lakosságfelkészítő 

tevékenységével összefüggésben, 46 válasz érkezett. Ebből értékelhető 35 darab volt, miután 

kiszűrtem azokat a válaszokat, amelyek érdemben nem képviseltek hozzáadott értéket, hiszen 

volt válaszadó, aki csupán azt írta, hogy fontosnak tartja a lakosságfelkészítő tevékenységet, 

vagy azt, hogy nem tudja megítélni, vagy pusztán egy szóval azt, hogy „igen”. Továbbá egy 

válaszadó nyilatkozott úgy, hogy nincs szükség változtatásokra a katasztrófavédelem 

lakosságfelkészítő munkájának vonatkozásában. 

E kérdésnél szintén érkezett válasz, amely a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hoz példát: 

„Igen [szükséges változtatás – a szerző], az aktuális járvány mutatja, mennyire tájékozatlanok 

vagyunk és fegyelmezetlenek.” 

A válaszadók közül egy fő kerülte a személyes érintettséget a témával kapcsolatban, mint írta, 

nem az egyén, hanem a szervezet feladata például a mentés egy adott veszélyhelyzet során, így 

az egyén felkészítése számára nem releváns, nem értelmezhető. 

A változtatással kapcsolatban beérkezett javaslatok, válaszok a következőképpen 

csoportosíthatók: 

- A felkészítő tevékenység célcsoportjával kapcsolatban érkeztek válaszok, amelyek 

szerint: 

a.) már gyermekkorban, játékos formában kell elkezdeni a felkészítést, a legfontosabb 

kapcsolódó tudnivalók átadását, 

b.) a fiatalokra, az ifjúságra fokozottan kell fókuszálni, 

c.) korosztályonként eltérően, diverzifikált felkészítés a javasolt. 
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- A korcsoportonként más-más lakosságfelkészítő témát és módszert, platformot 

megkülönböztető válaszok a felsoroltakra tértek ki: 

a.) az iskolákban a gyermekeknek játékos gyakorlatokat lenne célszerű szervezni, 

b.) az általános iskolás gyermekek ismereteit bővíteni lenne szükséges, hogy ne csak a 

tűzoltókat és az ő feladataikat ismerjék meg, 

c.) az általános iskolai oktatási anyag részét képezhetné, ennek során effektívebb 

felkészítés lenne elérhető, javasolt az osztályfőnöki kötelező foglalkozások 

tematikájába felvenni a témát, 

d.) a kötelező, iskolai foglalkozásokon túl, az általános iskolában olyan házi feladatok 

bevezetése, amelyeket a gyermekek a szülőkkel oldhatnak meg otthon, így együtt is 

megbeszélnék például a szellőztetés fontosságát a szénmonoxid-mérgezések 

megelőzése érdekében, a szirénajelzéseket, 

e.) jelenleg évente egy tűzriadó-gyakorlatot tartanak az oktatási intézményekben, 

javasolt a felkészítésre ennél nagyobb hangsúlyt fektetni, amire felnőttkorban is 

emlékeznek majd a gyermekek, 

f.) a felnőtt korosztálynak javasolt egy informatív és interaktív honlap létrehozása a 

katasztrófavédelmi lakosságfelkészítés céljaira, 

g.) iskolai és munkahelyi környezetben is, tehát gyermekek és felnőttek részére is, 

önkéntes részvétel mellett, érdeklődést kiváltó program keretében, kampányjellegű 

felkészítések szervezése ajánlott, 

h.)  felnőttek részére a munkahelyeken a tűz-, baleset- és munkavédelmi képzések 

mellett katasztrófavédelmi felkészítés, oktatás is kapjon szerepet. 

 

- További válaszok, amelyek a katasztrófavédelem lakosságfelkészítő tevékenységével 

kapcsolatos változtatásokra vonatkoznak a kérdőívben: 

a.) gyakoribb és szélesebb körben kommunikált lakosságfelkészítő tevékenységre van 

szükség, 

b.) több gyakorlati felkészítés indokolt, 

c.) a felkészítések szervezése történhetne az önkormányzatokkal együttműködésben, 

d.) igény mutatkozik hatékonyabb felkészültségre, 

e.) kerülni kell az emberek megrémisztését, fontos az elérni kívánt célokkal ellentétes 

hatás kiváltásának kerülése, 

f.) az alapvető tudnivalók rendszeres, ismételt ismertetése lenne szükséges, 
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g.) folyamatos felkészítés célszerű lenne, a témák bővítésével, illetve azok a 

korosztálynak megfelelő aktualizálásával, fejlesztésével, 

h.) javasolt a módszerek frissítése. Emlékezetesebbé, illetve látványosabbá kell tenni a 

tanultakat, így nő a megjegyezhetőség mértéke is, 

i.) a felkészítés térjen ki a szirénákkal kapcsolatos tudnivalókra is. Annak szövege nem 

jól érthető, így célszerű lenne megismerni ezt is, 

j.) a megelőzésen túl a veszélyhelyzetek kezelése is képezze a téma részét, 

k.) nem feltétlenül csak azt kell megtanítani az állampolgároknak, mi a teendő, ha 

megszólal a sziréna, hanem azt is, honnan, milyen honlapról tudja megszerezni az 

adott pillanatban a tudnivalókat, 

l.) javasolt egy felkészítő, tájékoztató füzetsorozat kiadása, tematikus számokkal 

(például mi a teendő lakástűz esetén), 

m.)  célszerű lenne rövid, közérthető, az alapvető védelmi tevékenységeket bemutató 

kisfilmek, videók készítése, 

n.)  ajánlott televíziós megjelenések szervezése katasztrófavédelmi oktatási percek 

műsorok, műsorrészletek keretén belül, 

o.) katasztrófavédelmi filmsorozatban érdekes történetekkel be lehetne mutatni egy 

veszélyhelyzet kezelését, fel lehetne hívni a figyelmet a prevencióra, 

p.) célszerű lenne napjaink új kihívásaira is felkészíteni a lakosságot, így például a 

kiberesemények megelőzése, teendők a bekövetkezés után, 

q.) javasolt katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő kvízjátékok széles körben történő 

hirdetése, publikálása.  

Kijelenthető, hogy a megkérdezettek nyitottak több katasztrófavédelmi tájékoztatásra, 

felkészítésre, összességében több tudásra a témával összefüggésben. Célszerű aktívabb és 

hatékonyabb felkészítést végezni, hiszen sokan nem ismerik a szirénajeleket, nem tudják, mi a 

teendő baj esetén. 

Összességében megállapítottam a kérdőívre érkezett válaszok vizsgálata alapján, hogy 

a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet lakossági tájékoztatási munkájával széles körben éri 

el a célcsoportot, ám számos további fejlesztés is időszerű. A válaszok azt is mutatják, hogy 

sem a szervezet tevékenységi köre nem ismert teljesen, sem pedig az alkalmazott 

kommunikációs eszközök. A válaszadók rávilágítottak arra is, hogy szívesen szereznének több 

felkészítési információról tudomást, azonban a megrémisztést nem óhajtják. Megállapítom, 

hogy a szervezetnek meg kell találnia a tájékoztatás és a felkészítés során az arany középutat.  
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Ezáltal cél, hogy a lakosság biztonságtudatának, a felkészültségük szintje emelkedjen. 

Kerülendő a nem megfelelő minőségű és mennyiségű tájékoztatás és felkészítés, hiszen a 

megrémisztéssel éppen a tervezett cél ellenkezője érhető el. 

Előzetesen nem várt eredmény volt a katasztrófavédelem tevékenységi körébe sorolt 

koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztatás, a válaszadók által vélt katasztrófavédelmi 

feladatok megnevezése, valamint az a javaslat, amely alapvetően egy olyan applikáció 

létrehozását szorgalmazza, mint a már létező VÉSZ.  

Pozitívan értékelem, hogy a megkérdezettek nyitottak voltak a kérdőív témájára, 

érdeklődtek a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatással és felkészítéssel összefüggő 

kérdésekre, a leíró válaszok során megmutatkozott, hogy konkrét fejlesztési javaslataik is 

vannak. 

 

2.9.  Részkövetkeztetések 

 

A magyarországi hivatásos katasztrófavédelmi szervezet lakossági tájékoztató 

tevékenységének vizsgálata során megállapítottam, hogy a szervezet a hagyományosnak 

tekinthető eszközökön túl, az online kommunikációs felületek egyre szélesebb skáláját is 

alkalmazza. Disszertációmban ezekkel kapcsolatban azonban további konkrét fejlesztési 

lehetőségeket fogalmazok meg, fejtek ki a lakosság minél hatékonyabb, szakszerűbb 

tájékoztatása érdekében. 

A lakosság veszélyhelyzeti felkészítésével, tájékoztatásával kapcsolatban javaslatként 

fogalmaztam meg, hogy az aktív, illetve passzív lakossági tájékoztatási tevékenységük 

apropóján született idegen nyelvű kiadványokat mind a BM OKF, mind pedig a területi szervek 

is jelenítsék meg honlapjaikon. 

További részkövetkeztetésként fogalmazom meg, hogy az angol nyelv egyre szélesebb 

térhódítása következtében szükséges a katasztrófavédelmi szervezetnek angol nyelven is 

kommunikálnia a közvéleménnyel. Ezt szükségessé teszi továbbá az is, hogy a mindenkor 

Magyarország területén tartózkodó külföldiekkel jelenleg nem kommunikál a szervezet 

nyilvánosan. Szemléltető példaként említhető, hogy amennyiben egy hazánk területén 

tartózkodó turista meghall egy MoLaRi-rendszerpróbát, jelenleg nem ér el erről szervezeti, 

hivatalos információt angol nyelven az interneten. 

A honlapokon történő lakossági tájékoztatással kapcsolatban javaslatként fogalmazom 

meg – a vonatkozó jogi előírások idézésével – az akadálymentesítés szükségességét. 

  



84 
 

Szintén a honlapokkal kapcsolatban tettem arra javaslatot, hogy a szervezet valamennyi 

hivatalos online közösségimédia-oldalát tüntesse fel, inkluzíve tehát a Twitter-fiókot és a 

YouTube-csatornát, továbbá fejlessze, terjessze ki a keresőfunkciót a honlap teljes tartalmára, 

és aktualizálja a lakosság számára kiemelten fontos információkat tartalmazó 

Katasztrófatípusok menüpontot – különös tekintettel a helyes magatartási szabályok 

megismertetésére. 

A VÉSZ tekintetében megállapítottam, hogy a szervezet kommunikációjának szintjét 

emelné, amennyiben az applikáció letöltésére szolgáló felületen érkezett véleményekre 

reagálna. Az alkalmazás tartalmával kapcsolatban kutatásaim során arra jutottam, hogy az 

applikáció annak fejlesztésével hatékonyan hozzájárulna a lakosság felkészítéséhez, így a 

katasztrófák elleni védekezéséhez, szolgálva a biztonságot. Megfogalmaztam továbbá, hogy 

célszerű fejlesztés lenne, amennyiben a VÉSZ bővülne egy újabb ponttal, amelyben az adott 

veszély esetén követendő magatartási szabályokat mutatja be az alkalmazás. 

A kétirányú kommunikáció erősítését szolgálná, amennyiben a szervezet a Facebook-

oldalán gyakrabban, illetve bizonyos esetekben gyorsabban adna választ, reagálna a hivatalos 

Facebook-oldalán nyilvános kommentben érkezett kérdésekre, reakciót igénylő 

hozzászólásokra. 

A mozgóképes tartalmak vizsgálata során arra a megállapításra jutottam, hogy azok 

akadálymentes verziójának megalkotása, közlése jelenleg messze nem minden esetben valósul 

meg. Ezen a fejlesztési lehetőségen túl javasoltam továbbá, hogy célszerű nagyobb számban 

olyan videókat publikálni, amelyek a lakosságfelkészítést is szolgálják, támogatják. 

Az utóbbi idők tendenciája azt mutatja, hogy nagyobb hangsúly került a képi tartalmakra 

a szövegek kárára. Annak érdekében, hogy a szervezet aktívabban éljen a vizuális tartalmak 

nyújtotta lehetőségekkel, ezáltal szélesebb réteghez jussanak el információi, azonban a 

tartalom, az üzenet se sérüljön, javaslom hivatalos infógrafikák készítését. 

Részkövetkeztetésként megállapítom továbbá, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervezet a kommunikációs tevékenysége során túlnyomó részben a szervezet tevékenységét 

mutatja be, azonban a lakosság felkészítésével kapcsolatban kevesebb információt biztosít. 

Megállapítottam, hogy a katasztrófavédelem online kommunikációs eszközei közül 

kizárólag az Instagram-oldalán jelennek meg nemzetközi vonatkozások, csekély számban. A 

szervezet nemzetközi kapcsolatainak erősítésére is javaslom alkalmazni az online 

kommunikációs eszközöket. 
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A kérdőív elemzése rámutat arra, hogy a katasztrófavédelem lakossági tájékoztatási 

munkája ismert, azonban rejt magában további fejlesztési lehetőségeket. A számok tükrében 

elmondható, hogy a szervezet tevékenységi, feladatellátási köre nem ismert teljeskörűen.  

Erre rámutatnak azok a válaszok, amelyek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban 

igényelnek aktív kommunikációt a katasztrófavédelemtől. A kérdőív elemzése alapján 

kijelenthető továbbá, hogy a szervezet által alkalmazott online médiaeszközök ismertsége sem 

teljes, hiszen volt olyan válaszadó, aki javasolta egy olyan applikáció létrehozását, ahol a 

közlekedési balesetekkel kapcsolatban talál tájékoztatást. A móddal kapcsolatban több 

válaszadó is említést tett arra vonatkozóan, hogy nem kívánatos, ha a szervezet a lakosság 

tájékoztatása során megrémiszti az embereket, az viszont kívánatos, hogy több felkészítési 

információról szerezzenek tudomást. 

Mint még a katasztrófavédelem által nem alkalmazott tájékoztatási lehetőség, javaslom 

továbbá katasztrófavédelmi podcast indítását, amely csatorna rendszeres időközönként 

sugározna szakemberekkel folytatott beszélgetéseket a veszélyhelyzetek megelőzése 

témakörében. Az új platform lehetőséget adna arra, hogy szélesebb körben váljon ismertté a 

szervezet, s annak tevékenységi köre, továbbá növelje a szervezet reputációját. 
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3. FEJEZET A KATASZTRÓFAVÉDELMI LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 

PSZICHOLÓGIAI ASPEKTUSAI 

 

3.1.  Katasztrófapszichológia, veszélyhelyzeti magatartások 

 

Miként a katasztrófavédelem területe felosztható megelőzés-védekezés-helyreállítás, újjáépítés 

időszakára, úgy e területen is megfigyelhető a hármas tagolás hatás-következmény-poszttrauma 

időszakokra.  

„A hatás időszakában az emberek 10-25 százaléka megőrzi higgadtságát, tudatosságát, 50-

75 százaléka zavarodott lesz, figyelme beszűkül, automatikusan cselekszik, 10-15 százaléka 

cselekedetei irracionálisak: járkálnak, üvöltenek, sírnak, vagy teljesen ledermednek, esetleg 

pánikrohamok jelentkeznek. A következmény periódusában a pszichikus funkciók rendeződése 

figyelhető meg még azoknál is, akiknél később kóros reakciók rögzülnek. A post-trauma 

periódusában már a psziché teljes reintegrációja vagy a kóros állapotok egyértelmű 

manifesztációja (érvényesülése) figyelhető meg. Ezen kóros állapotokat a pszichiátria két részre 

osztja: a viszonylag hamar gyógyuló kóros állapotok (hisztéria, disszociatív zavarok) valamint 

a tartós pszichopatológiai folyamatok (depresszió, szorongások, pszichózisok, valamint a 

stresszbetegségek).” [50 pp. 45-46.] Ezen megváltozott viselkedésekre, állapotokra különös 

tekintettel kell lenni a kommunikációnk során is, legyen szó a katasztrófák elleni védekezés 

rendszerének bármely fázisáról. 

2. számú táblázat: Az egyén veszélyhelyzeti reakciói. A táblázatot készítette: a szerző. Forrás: [12] 

Fiziológiai Kognitív Érzelmi Viselkedési 

    

feszültség döntési nehézségek gyász inaktivitás 

riadt készültség zavarodottság bűntudat, 

önhibáztatás 

szélsőséges 

emocionális 

megnyilvánulások 

verejtékezés dezorientáltság levertség agresszió 

levegő után kapkodás összpontosítási 

zavarok 

düh, harag túl sok vagy túl kevés 

beszéd 

gyomorpanaszok memóriazavarok zaklatottság hiperaktivitás 

kimerültség  félelem  

távolba révedő 

tekintet 

 tehetetlenségérzet  
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Az egyén veszélyhelyzetben mutatott magatartása, adott reakciója négyes bontásban 

nevezhető meg. [12] A válaszok lehetnek ez alapján fiziológiai, kognitív, érzelmi és viselkedési, 

ezt részletezi az értekezés 2. számú táblázata. 

A limbikus rendszer agyunk azon területe, amely az emocionális viselkedéssel is összefügg. 

Az amygdala a viselkedés, magatartás szabályozásában jelentős funkciókat lát el. Több mint 

egy évtizede, korábbi tudományos kutatásaim során ismertem meg azt a tényt, miszerint azon 

emberek, akiknél sérült az agy ezen területe, nem csupán nem éreznek félelmet, ám még azt 

sem ismerik fel, ha valakinek félelem ül ki az arcára. A pánikzavar szorongásos zavar, 

amelynek során „a fiziológiai tünetek a vegetatív idegrendszer szimpatikus ágának túlsúlyából 

adódnak (…), éppen olyan szubjektív érzést eredményezve, mint amikor valaki rettenetesen fél. 

(…) A pánikszerű tünetek megnyilvánulási formája kultúrához kötött. A latin-amerikai 

kultúrában, különösen a Karib-szigeteken ismert az a változata, amely ataque de nervios néven 

okoz hirtelen, mindent elsöprő szorongásokat. (…) Az 1985-ös Puerto Ricó-i árvíz után az 

áldozatok 16 százaléka számolt be ilyen jellegű „idegrohamokról”. [51, pp. 567-568.]  

 

 

23. számú kép: Szemléltető kép az amygdala elhelyezkedéséről, méretéről az agyban. Forrás: [52] 

 

A félelem a szótári megfogalmazása szerint „valamely közelgő veszély okozta szorongó 

érzés” [53 pp. 821], míg a pánik „tömeges, fejvesztett rémület, ill. ennek következtében 

keletkezett zavaros helyzet, kavarodás. (…) Vkiben hirtelen támadó rémület.” [54 pp. 246]  
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A pánik lehet tömeges, illetve egyéni érzés is. Mind a félelem, mind a pánik az agyunkból 

ered tehát. 

Zellei Gábor a katasztrófapszichológia vizsgálata során részletesen elemezte a félelmet és 

a pánikot, továbbá mélyrehatóan külön-külön a gyermekek és az idősek viselkedését is baj 

esetén. [55] A szerző szintén kutatta a tájékoztatás szerepét a katasztrófapszichológia 

vonatkozásában. Mint írja, „mind a nagy katasztrófáknál, mind háborús helyzetben a vezetők, 

parancsnokok a megelőző tájékoztatás kiemelt fontosságát hangsúlyozzák, ha a lélektani 

hatások kerülnek szóba. Az 1970 -es tiszai árvíznél a mentést irányító megyei polgári védelmi 

parancsnok szerint a pánik elkerülésében, a szervezett kitelepítésben igen nagy szerepe volt 

annak a ténynek, hogy a megyei polgári védelem mindig is a legfontosabb kérdésként kezelte a 

lakosok tudati felkészítését, a védelmi kérdésekhez való pozitív hozzáállás, attitűd kialakítását. 

Az árvíz előtt két évvel, 1968 -ban “Ki tud többet a polgári védelemről?” címmel vetélkedőt 

szerveztek, melyre 3000 (!) fő jelentkezett.” [55, pp. 68.] 

 

Kovács Gábor a katasztrófák pszichiátriai vonatkozásait vizsgálta. [56] Lelkünk 

működésére két fő tényező van hatással, ezek az agy állapota és a külső ingerek. Az agy 

állapotában a genetika is szerepet játszik. Szervezetünket különböző hatások érik, ezeket hívjuk 

stresszoroknak. Ezek a hatások fiziológiai, vagyis élettani és pszichés, vagyis lelki 

folyamatokat idéznek elő, ezt nevezzük stressznek. A stressz tehát önmagában nem feltétlenül 

káros, ártó. A minden napi élet stresszhelyzetei eltérnek a veszélyhelyzetek, katasztrófák 

stresszeitől. Megkülönböztethetünk akut és krónikus stresszorokat, az akut pedig tovább 

bontható szokványos és traumás stresszorra. [56] Akut, szokványos kategóriába sorolható a 

hétköznapi hatás, például amikor vágyunk egy előléptetésre, azonban az nem történik meg, 

traumás pedig akkor jöhet létre, amikor például súlyos sérüléssel járó eset történik, az egyénből 

pedig szorongást, félelmet vált ki – például földrengés idején. Krónikus stresszorról akkor 

beszélünk, amikor olyan események ismétlődnek vagy követik egymást, amelyek külön-külön 

is lelki labilitást generálhatnak – például árvíz idején vagy ha egyszerre több katasztrófa 

történik. Dominóhatás következtében is megjelenhet. Ezek a különböző stresszorok eltérő 

stresszt is eredményeznek. 

 

A katasztrófaelhárítási ciklus mintájára vizsgálhatók a pszichológiai aspektusok is a 

katasztrófák előtti, közbeni és utáni időszakokra bontva.  
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A katasztrófák érkezését, azok lefolyását nem minden esetben lehet prognosztizálni. 

„Az adott ország, régió geográfiai adottságai, ipari-gazdasági termelőstruktúrájának ismerete 

alapján a természeti és humán katasztrófák bekövetkezésének valószínűsége megbecsülhető, 

azaz az ott lakók felkészíthetők. 

A felkészítés célja a racionális magatartás kiépítése szükséghelyzetben, a váratlanságból 

adódó és potenciálisan bekövetkező pszichés folyamatok intenzitásának csökkentése, a várható 

veszteségekre való felkészítéssel azok emocionális hatásainak gyengítése, azaz összességében 

a megküzdés elősegítése.” [56 pp. 271-272] Annak ellenére tehát, hogy nem minden veszélyt 

lehet előre jelezni, megjósolni, a felkészítésnek jelentős szerepe van pszichológiai 

vonatkozásban is. Ha az ember fél, nem tud racionálisan viselkedni, helyes döntéseket hozni. 

A tájékoztatásnak és a felkészítésnek célja kell, hogy legyen az emberek érzéseit is támogatni 

annak érdekében, hogy minél kevésbé érezzenek pánikot, félelmet, illetve valós veszély esetén 

kisebb valószínűséggel veszítsék el racionális gondolkodásukat. 

 

 

24. számú kép: MoLaRi-sziréna. Ennek a szirénának a közelében több általános iskola is található. A fotót 

készítette: a szerző. 
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Kiválóan szemlélteti ezt az értekezés bevezetésében megnevezett, a valós életből vett 

példa. Ha a gyermeket felkészítik a 24. számú képen is szemléltetett MoLaRi-sziréna által 

keletkezett hanghatásra, és tudja, hogy az aznap csak próba lesz, akkor nem félt volna. 

 

3.2.  A beállítódás vizsgálata 

 

Valamennyi ember rendelkezik attitűdökkel, beállítódásokkal. A félelem is értelmezhető 

attitűdként.  

  „A beállítódás funkciói négyes tagolásban vizsgálhatók, ezek a következők: a társadalmi 

környezethez való alkalmazkodás, a pszichológiai önvédelem, az értékkifejezés és a 

tudásfunkció. Az első funkció vizsgálata szoros kapcsolatban áll a csoportok elemzésével. A 

bekerülés egy csoportba, illetve a benne való maradás a csoport vezető attitűdjeinek osztását 

sejteti, az onnan történő kikerülés pedig ezen attitűdök tagadását. Daniel Katz amerikai 

pszichológus úgy tartotta, hogy a rendszeres pozitív megerősítés pozitív attitűdök, a rendszeres 

negatív megerősítések pedig negatív attitűdök forrása. A második funkció, vagyis az 

úgynevezett pszichológiai önvédelem egyrészt azt takarja, mikor az egyén azt látja, amit látni 

szeretne, nem pedig azt, ami valójában van. Másrészt pedig azt jellemzi, mikor az egyén a neki 

nemtetsző információkról nem vesz tudomást mások elítélése, illetve dicsőítése által. Az attitűd 

harmadik funkciója, vagyis az értékkifejezés arra utal, hogy az egyén a beállítódásai révén 

jelenik meg a társas létben. Az utolsó, vagyis a tudásfunkció annyit tesz, mikor az egyén a 

beállítódása tudatában határozott véleményt képes alkotni – akár abban az esetben is, mikor 

nem rendelkezik az adott témában megfelelően megalapozott tudással.” [57 pp. 147.] Felmerül 

a kérdés, hogy a lakosság tájékoztatása útján befolyásolható, megváltoztatható-e az egyének, 

illetve összességében a társadalom beállítódása a biztonság növelése érdekében.  

A társadalom és az egyén közti reláció vizsgálata során megállapítható az attítűdök 

szerepének fontossága. Azok megismerése magával vonzza az emberekhez való igazodást is. 

[13] Kutatásom témájához illeszkedve következésképpen a szervezetnek tisztában kell lenni az 

egyének, még inkább az általuk alkotott csoport(ok) beállítódásával, attitűdjével, s aszerint 

kommunikálni, másik oldalról vizsgálva pedig a kommunikáció által alakítható (ha esetleg csak 

minimálisan is) a beállítódás, attitűd. Fontos azonban megjegyezni, hogy a manipuláció 

veszélyes, a megtévesztés kerülendő, a beállítódásra való hatásnak nemes célt kell szolgálnia, 

a biztonság megteremtését, s fenntartását – az emberi élet- és vagyonbiztonság érdekében kell, 

hogy álljon. Csepeli György a következőket fogalmazza meg ezen gondolatmenethez 

kapcsolódóan:  
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„Az effajta bírálatokkal szemben azonban fel kell vetni, hogy az attitűdök megismerését 

mellőző, az emberek igényeit, szükségleteit, vágyait központilag „megtervező”, valójában a 

társadalmi valóságtól elszakadt, normatív és bürokratikus gyakorlat kártevései sokszorosan 

felülmúlják az attitűdkutatás eredményeire épülő esetleges manipulációs tendenciák 

veszélyeit.” [13, pp 227.]  

A kártékony manipuláció tehát kerülendő, a biztonság fokozásához a hitelesség és a 

bizalom a kulcsfontosságú. Ha megtévesztünk valakit, tulajdonképpen visszaélünk a 

bizalmával. A manipuláció vizsgálata mélyebben nem képezi jelenlegi kutatásom területét. A 

hitelesség és a bizalom témakörét értekezésem 3.3. fejezetében vizsgálom. 

 

3.2.1. A média hatása a beállítódásokra 

 

Napjainkra természetessé vált a média jelenléte az egyén mindennapjaiban. A média szó a latin 

medius kifejezésből származik, jelentése szerint középen lévő, középső. Tehát tőle mindkét 

irányba helyezkedik el valami. A média alatt ma alapvetően a tömegtájékoztatási eszközöket 

értjük, mind az elektronikus, mind pedig a nyomtatott verziókat. Ide soroljuk tehát a televíziót, 

a rádiót és az újságot is. Ezek csatornák, közvetítő felületek az üzenet feladója és a fogadója, 

az adó és a vevő között. 

Az utóbbi évek, évtizedek során az egyik fő tartalommegosztóvá vált az internet. 

Világszerte egyre többen rendelkeznek minimum egy okos készülékkel, amelyen a világháló 

nyújtotta lehetőségek még szélesebbre nyitották a rálátást az egész világra, szinte határtalanul. 

Az internetet számos módon alkalmazzuk: egyebek mellett ezen keresztül kommunikálunk a 

családunkkal, a barátainkkal, itt intézzük a hivatalos ügyeket, vagy éppen vásárolunk. Ha 

hírekre vagyunk kíváncsiak, akkor már nem kell megvárni az esti filmvetítést a moziban, hanem 

akár egyetlen gombnyomásra elérhetjük a hazai és nemzetközi aktuális híreket, a világ 

történéseit.  

Az internet világában megváltoztak a hírfogyasztási szokások is. A hírérték alapelvei 

szerint fontos szerep jut  

- a közelségnek, például földrajzi vagy érzelmi értelemben,  

- az aktualitásnak,  

- az érintett szereplők ismertségének, továbbá 

- adott esetben a normasértés mértékének. 

  



92 
 

Mindezekből is következik, hogy egy adott veszély, katasztrófa esetén megváltozik az egyén 

hírfogyasztása és hírérzékenysége is. Abban az esetben például, ha a katasztrófa az egyén 

közelében történt vagy prognosztizálható annak bekövetkezése, akkor nagyobb értékkel bír 

számára a kapcsolódó hír, tájékoztatás, illetve fogékonyabbá válik az információra. 

Mindezekből következik, hogy a lakosságot különösen azokra a veszélyekre kell 

felkészíteni, amelyek nagyobb valószínűséggel következnek be az érintett területen. A 

kockázatértékelések mindehhez is elengedhetetlenek. Hazánk lakossága részére tehát 

aktívabban kell az árvíz elleni védekezéssel kapcsolatban információkat biztosítani, releváns 

tudnivalókra felkészíteni, mint a cunami veszélyeire. 

 

Muhoray Árpáddal közös tanulmányban vizsgáltam a média hatását a beállítódásokra, 

különös tekintettel a rendkívüli helyzetekre. Az elemzés célja volt kutatni, hogy a média 

hatással van-e azokra a beállítódásokra, amelyeket az egyén a rendkívüli helyzetekben mutat. 

Példaként mutattuk be azt a közismert esetet, amikor az amerikai egyesült államokbeli CBS 

Rádió lejátszotta Orson Welles „A világok harca” című rádiójátékát 1938 őszén, Halloween 

alkalmából. A műsorban elhangzottak alapján valódi tömegpánik alakult ki az emberek között, 

mivel sokan úgy vélték, hogy a rádiójátékban elhangzottak a valóság eseményei. Vagyis 

földönkívüliek támadtak a bolygóra. A példa kiválóan szemlélti a média hatását az egyén 

beállítódására. [57] 

A hatások között megkülönböztethetünk nagyon erős, korlátozott és moderált, valamint 

direkt, illetve közvetlen, korlátozott és meghatározott feltételek mellett érvényesülő hatásokat, 

ezt szemlélteti az értekezés 3. számú táblázata. [57] 

3. számú táblázat: Médiahatások a hatások és az érvényesülés módja alapján. Készítette: a szerző. 

Forrás: [57] 

 

Médiahatások 

 

Hatásfok alapján 

 

Érvényesülés módja alapján 

   

 Nagyon erős Direkt, közvetlen 

 Korlátozott Korlátozott 

 Moderált Meghatározott feltételek 

mellett érvényesülő 
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„A legtöbb, az adott témát kutató szakember egyetért abban, hogy a média hatással van 

az attitűdökre, csupán a hatás mértéke tekintetében nem látott még napvilágot tudományosan 

megalapozott döntés.” [57 pp. 151] A média hatással van az egyén beállítódására. Ebből 

következik, hogy egy adott katasztrófa esetén szintén jelentős szerep jut a médiának. A 

katasztrófák elleni védekezésben részt vevő szervezetek a média részére akár szóban, akár 

írásban eljutott információkkal így tehát részesei lehetnek ennek a befolyásoló műveletnek. A 

befolyásolás etikus keretek között kell, hogy történjen. Ennek útján csökkenthető például az 

egyén félelme az adott veszélytől. Továbbá a nyilatkozó személy hitelessége egyúttal bizalmat 

is építhet a hírfogyasztóban. 

 

3.3.  Hitelesség, bizalom 

 

Mitől lesz valaki hiteles? A szervezet nevében nyilatkozó, megnyilvánuló hiteles személy 

hozzájárul-e a szervezet egészének megítéléséhez, hitelességéhez? Mitől lesz egy szervezet 

hiteles? A hitelesség növeli a bizalmat? Miért van szüksége egy szervezetnek az emberek 

bizalmára? Kutatásaim alapjait ezek a bennem felmerült kérdések is képezték, ezzel 

összefüggésben a következőket állapítottam meg. 

Csepeli György a bizalom fogalmát több oldalról is vizsgálja, ezek során bemutat 

történelmi, katonai-hadi vonatkozású, gyakorlati példákat is. Ilyen példa, amelyben a II. 

világháborút követő eseményekről ír. Mind az USA, mind a Szovjetunió rendelkezett 

világpusztító erőkkel, képességekkel a hidegháború idején; ez a tény visszarettentette a feleket, 

az agresszív stratégiát felváltotta a kooperatív, s előtérbe kerültek az olyan kifejezések, mint a 

bizalom (és a kölcsönös előny). Kutatásaim során különösen a bizalom és a polgár viszonyát 

vizsgáltam. „A polgárok bizalma híd a jövőbe, amely kifejezi azt a meggyőződést, hogy a 

rendszer és szereplői képesek lesznek pozitív teljesítményekre. (…) A jól működő, legitim 

demokratikus rendszerek a közszolgálat sokféle intézményével képesek a polgárokat aktív 

összeköttetésbe hozni (…).” [13, pp 366.] Amennyiben a szervezet – többek között a 

hitelességével – elnyeri tehát a lakosság bizalmát, a teljesítmény is javul – kutatási területem 

vonatkozásában: nő a biztonság. A bizalom elnyerése lehet szubjektív, emocionális alapú is, 

annak építése azonban tudatossággal jelentősen erősíthető, effektívebbé tehető.  

Ezen tudatos lépések 7 szabály betartásán alapszanak, amelyek a következők: 

1.) Kerüljük a frusztrálást!  

2.) Kerüljük a zsarolást! 
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A cél ez esetben nem szentesíti az eszközt. Ha a biztonság érdekében, a katasztrófák 

megelőzése, vagy az ellenük való sikeres védekezés is a célunk, ez esetben is kerülendő 

a zsarolás, hiszen ezáltal kontraproduktív hatást érhetünk el, valamint az agresszivitás 

az együttműködés rovására fog válni. 

3.) Kerüljük a fenyegetést! 

Szintén agresszív hozzáállást feltételez a fenyegetés, így kerülendő a bizalomépítés és 

a bizalom hosszútávú fenntartása érdekében. 

4.) Kerüljük a büntetést, keressük a megbocsátást! 

E pontot nem ítélem meg relevánsnak kutatási témám szempontjából. 

5.) Kerüljük az irigységet! 

E pontot szintén nem tartom relevánsnak. 

6.) Kerüljük a csalást! 

Csepeli itt pontosítja, véleménye szerint ne csaljunk elsőként. Meglátásom szerint 

azonban a másodikként, sokadikként való csalás se legitimálja a cselekedetet. 

E pontot én úgy értelmezem, hogy ne hazudjunk – ez a hitelesség egyik legfőbb 

kulcsmomentuma. 

7.) Gondoljunk a jövőre! 

„E befektetés kamata a jövő biztonsága.” [13, pp. 367.] 

A bizalom esetében nem kizárólag annak megnyerésére, de megtartására is törekedni kell a 

hosszútávú siker, vagyis a garantálható legnagyobb biztonság érdekében. Hitelességünk ennek 

erős alapja. 

 A hitelesség tekintetében nem képezte vizsgálatom tárgyát, hogy az emberek, akár 

generációnkénti, nemzedékenkénti csoportosítás alapján, mely kommunikációs csatornákat 

(például televízió, internet, rádió, nyomtatott újság) tekintik hiteles forrásnak. Megvizsgáltam, 

hogy a hitelességnek milyen kritériumai vannak, legyen szó egy szervezet hitelességéről.  

A hitelesség lényeges vizsgálati elem mind a közlő személy, illetve szervezet, mind 

pedig a hír szempontjából. Kutatásomat azzal folytattam, hogy megvizsgáltam, mit is jelent az, 

hogy valami hiteles. „Hitelt érdemlő, megbízható <állítás, hírforrás>, (…) Amit hivatalosan 

ellenőriztek, hitelesítettek.” [58 pp. 119.] A hiteles közlés előfeltétele tehát az üzenetünk 

ellenőrzöttsége. Megvizsgáltam Harold Lasswell amerikai politológus és 

kommunikációelméleti tudós 1948-ban megalkotott modelljét, amely az Arisztotelész-féle 

kommunikációs modell tovább gondolásaként értelmezhető. Arisztotelész modelljében a 

beszélő-beszéd-hallgatóság-hatás vonalak mentén értelmezte a kommunikációt. Lasswell-

modellje az értekezésem 4. számú táblázatában felvázoltakra épül. 
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4. számú táblázat: A Lasswell-féle kommunikációs modell. Fordította és készítette: a szerző.  

Forrás: [59. pp. 26.] 

 Kommunikációs tartalom Kutatási terület 

   

1. Ki? ellenőrzésanalízis 

2. Mit mond? tartalomanalízis 

3. Milyen csatornán keresztül? médiaanalízis 

4. Kinek? hallgatóságanalízis 

5. Milyen hatással? hatásanalízis 

A táblázat 1. és 2. sora kapcsán, a beszélő személyével és az üzenet tartalmával 

összefüggésben felmerül a hitelesség kérdése: hiteles-e a nyilatkozó személy, rendelkezik-e a 

kellő szakmai tudással az adott témában? Befolyásoló erővel bír azonban a szimpátia is: 

szimpatikus-e a hallgató számára a beszélő? Ez a 4. sor kapcsán is releváns. A kapcsolat a 

beszélő személye és a tartalom között különös jelentőséggel bír. Így például, ha egy ismert 

szakembert, az üzenetét hitelesként ítélünk meg, amikor a szakmájával kapcsolatban 

nyilatkozik, nem fogjuk hitelesként megítélni, ha egyik napról a másikra egy teljesen más 

szakmával összefüggésben nyújt tájékoztatást. A hatás kisebb mértékű lesz.  

A 3. sorral összefüggésben elmondható, hogy nagymértékű jelentőséggel bír üzeneteink 

továbbításával kapcsolatban, hogy mit, mikor, milyen célcsoportnak, milyen csatornán 

keresztül igyekszünk eljuttatni, azonban értekezésem ezen fejezete szempontjából nem 

releváns, nem vizsgálom.  

Az 5. sor esetében különösen fontos szerepe van a hitelességnek, hiszen az befolyásolja 

az üzenetünk által elért hatásfokot. 

A szervezetünk nevében nyilatkozó személyével kapcsolatban egyik jelentős elvárás, 

hogy hitelessége őszinteséggel is párosuljon.  

A szervezet veszíthet hitelességéből, így a lakosság bizalmát teszi kockára, ha egy 

eseményről nem a megfelelő időben nyújt tájékoztatást és/vagy nem a valóságot közli.  
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„A nagy ipari katasztrófák között több olyan eset is ismert, amely esetén a nyugalom 

érdekében úgy döntöttek az illetékesek, hogy inkább nem tárják fel a probléma összetettségét a 

közvélemény előtt. Olyanról viszont nem hallottunk, ahol abból eredt volna a probléma, hogy 

felvilágosítást adtak a bizonytalanságokról. Az utólagos elemzés során természetesen azt is 

vizsgálhatjuk, előfordult-e, hogy a szervezet kockázatot vállalt, és az őszinteség helyett a 

megúszós stratégiát választotta, valamint az sem érdektelen tapasztalat, ha az őszinteség mellett 

döntöttek, és ez kifizetődőnek bizonyult.” [60 pp. 155] 

Természetesen azonban mindig mérlegelni kell, hogy egy kisebb szintű, mértékű 

esemény kommunikációja nem kockáztathatja a biztonság jóval magasabb szintű fenntartását. 

 

3.4.  Meggyőzés és tanulás 

 

A bizalmon és a hitelességen túl a meggyőzés erejének jut kiemelt szerep annak vizsgálata alatt, 

mitől lehet még hatékonyabb a tájékoztatási munka. 

A meggyőzés során szintén szerephez jut a szimpátia is. Arisztotelész úgy vélte, hogy 

„az tud meggyőzni minket, aki tetszik nekünk.” [61 pp. 113.] Egy elismert, közkedvelt, pozitív 

reputációval rendelkező szervezet közlései nagyobb hatékonysággal érik el céljukat. 

Értekezésem megírásához alkalmaztam kérdőíves kutatást, ennek eredményeit 

részletesen ismertettem a 2. fejezetben. Több válaszadó is kitért arra, hogy nem szeretné, ha a 

katasztrófavédelem ijesztegetné. E gondolatsor mentén, a valótlanul, tévesen farkast kiáltás 

által elveszíthetjük a lakosság szervezetbe vetett hitét. Azonban, amennyiben állításaink valós 

tényeken alapszanak, úgy a meggyőzés ereje támogathatja a nemes célt: a veszélyekre való 

felkészülést, az ellenük való védekezést. Kutatások eredményei bizonyították, hogy azok, akik 

erős önértékeléssel rendelkeznek, „a sokkszerű meggyőzésre viselkedés megváltoztatással 

válaszoltak (…), míg a gyenge önértékelésűek a sokkhatásokra bezárkóznak, és hozzájuk el sem 

jut az üzenet.” [61, pp.114.] Ezzel kapcsolatban szem előtt kell tartani a meggyőzés etikáját is. 

Kapcsolódva az értekezés 3.2.1. pontjához, kutatásaim során arra az eredményre 

jutottam, hogy miként a hírértéket is számos tényező alkotja, például személyes érintettség, 

földrajzi közelség vagy aktualitás, úgy a tájékoztatásunk is akkor lehet meggyőző, ha ezen 

tényezők fennállnak, s éppen ez igaz a tanulási-felkészítési folyamatra is. Például amennyiben 

egy olyan ország lakosságát tervezzük felkészíteni a cunami veszélyeire és az ilyenkor 

követendő magatartási szabályokra, amely se tenger-, se óceánparttal nem rendelkezik, úgy 

közlésünk meggyőző mivolta elenyésző, csekély mértékű lesz.  
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Az árvizekkel kapcsolatos információkra is akkor lesznek nyitottabbak az emberek, 

amikor már jósolható annak érkezése, és személyesen érintettek. 

„Annak vizsgálatára, hogy az érvelés erőssége és a forrás hitelessége, mint a meggyőző 

közlés tényezői milyen esetekben érvényesek, alkalmazható a feldolgozás-valószínűségi modell. 

Ez két, a meggyőzés által követhető utat különít el: a meggyőzés központi és perifériás útját. A 

központi úton akkor „jár” a meggyőzés, ha a hallgató elmélyülten dolgozza fel az üzenetet, 

vagyis annak tartalmát – ehhez azonban szükséges az is, hogy az egyén motivált legyen ebben. 

A perifériás út választása esetén az üzenet befogadója az üzenet formai jegyeire, illetve 

összefüggésbeli egyediségeire reagál. (…) A beállítódás megváltoztatásának perifériás úton 

történő elérésének egyik legegyszerűbb formája a klasszikus kondicionálás. Ezen tanulási 

folyamat lényege, hogy amennyiben egy korábban semleges inger ismétlések során együtt jár 

más ingerrel, akkor ennek következtében ezen ingerek összekapcsolódnak egymással.” [57 pp 

147.] 

A tanulás folyamatának, a tanuláselméleteknek és a kondicionálisnak a megismerését 

szintén fontosnak tartom kutatásom szempontjából, mivel az a lakosság felkészítését célzó 

lakossági tájékoztatására, annak megtervezésére is erős kihatással bír. A cél, hogy a lakosság 

felé irányuló kommunikáció során átadott, a felkészítést célzó információk rögzüljenek az 

egyénekben, elsajátítsák a szükséges tudnivalókat.  

Napjaink tanulással összefüggő kutatásai nem kizárólag a viselkedési információkat, de 

a kognitív faktorokat és a biológiai korlátokat is szem előtt tartják. A tanuláskutatást különböző 

megközelítések jellemzik, illetve négy esszenciális tanulási forma megkülönböztetésére van 

lehetőség, ezek a habituáció, a klasszikus és az instrumentális kondicionálás, továbbá a 

komplex tanulás.  

A tanulásnak kiemelt jelentősége van a katasztrófavédelemmel összefüggő 

kutatásokban. Értekezésem 3.1. pontjához szintén kapcsolódóan megjegyzendő: „A félelem az 

emberi életet végigkíséri, nemcsak negatív, de pozitív módon is fontos szerepet játszik a 

különböző tanulási módozatokban, a személyiség fejlődésében. Ranschburg Jenő, magyar 

pszichológus megkülönbözteti a megelőző (várt) félelmet az eseményt követő pánikszerű 

ijedtségtől, és kísérletekkel igazolt, hogy amennyiben a személyiségnek lehetősége van időben 

átélni a közelgő veszélyt, akkor gyorsabban sajátítja el a megelőző, elhárító tevékenységeket, 

illetve hatékonyabban hajtja végre azokat. Váratlanul bekövetkező katasztrófa esetén a 

veszélyhelyzet átélése nem előzi meg az eseményt, ezért mutathat az egyén pánikreakciót.” [9 

pp.12-13.] 
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 A tanulási folyamatban jelentős szerepet tölt be az előzetes tudás. Ez egyben veszélyeket 

is magában is rejt. Amíg például annyi előzetes tudással rendelkezünk, hogy a tüzet vízzel 

oltjuk, hamis, sőt veszélyes következtetésekre is juthatunk, gondoljunk csak az elektromos 

berendezések tüzére, illetve azok oltására. Ebből következően megállapítom tehát, hogy a 

lakosság katasztrófavédelmi tájékoztatása és felkészítése során az előzetes tudás szintjével is 

foglalkozni kell. „A katasztrófavédelmi felkészítés célja a természeti, a civilizációs és egyéb 

eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzése, az elhárításra és a helyreállítás során 

jelentkező, a Kat. 52. §-ában meghatározott feladatok végrehajtására való felkészülés, továbbá 

bekövetkezés esetén a káros következmények lehető legkisebbre csökkentése.” [25:46 §] E célok 

elérése, teljesítése során tehát figyelemmel kell lenni a tanulás pszichológiájára is. 

 

3.4.1. Szervezeti tanulás 

 

Külön érdemes kutatni nem csupán az egyén, de egy szervezet tanulási folyamatát is. Egy 

szervezetnek szintén folyamatosan fejlődnie, tanulnia kell a sikeresebb feladatteljesítés 

érdekében.  

Kutatási területemhez kapcsolódóan elmondható tehát, hogy napjainkban már egy 

szervezet sem engedheti meg magának, hogy kizárólag a hagyományos, korábbi, megszokott 

módon tájékoztassa a lakosságot. Manapság például már nem elegendő csupán 

sajtótájékoztatókat tartani, az online világ nyújtotta lehetőségeket is ki kell használni annak 

érdekében, hogy az üzenetünket minél hatékonyabban juttassuk el a célcsoporthoz.  

Meg kell ismerni az adott szakterület trendjeit, azokat jól kell tudni alkalmazni. A 

tanulási folyamatnak a szervezeti rendszer részévé kell válnia. A szervezeti tudás bővítése 

folyamatos kell, hogy legyen. 

A tudásmenedzsmenttel összefüggésben elmondható, hogy „a legtökéletesebb 

kríziskommunikációs tréning vagy krízisszimuláció ellenére is maga a krízis verifikálja 

legmegbízhatóbban a szervezet kríziskommunikációs forgatókönyvét.” [60 pp. 216.] Éppen 

ezért is szükséges tehát egy katasztrófa, veszélyhelyzet idején is adminisztrálni, jelentésekben 

részletesen megfogalmazni, rögzíteni a megtett lépéseket, hiszen ezekből a későbbiek során 

tanulni tudnak a feladatvégrehajtásban érintettek. 

A szervezet egyénekből áll, az egyének közösséget képeznek. Így tehát a tanulást is 

vizsgálhatjuk a szervezetet alkotó emberek és a nagyobb csoport szempontjából is. A sikerhez 

elengedhetetlen, hogy az egyének is a kollektíva érdekében alkalmazzák tudásukat. Azonban 

szintén kulcsfontosságú, hogy a csoportos tanulás is szerephez jusson.  
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Ez „úgy alakítja ki a szervezeten belüli gondolatáramlást, hogy a csoport tagjai 

erősítsék egymást, a megszerzett tudás pedig több legyen a részek összességénél.” [60 pp 220.] 

Vagyis ezáltal az egy meg egy az három lesz. Kutatások bizonyítják, hogy a csoportban való 

tanulás gyakrabban eredményesebb, mint az egyéni. [13] 

Egy szervezetnek támogatnia kell a fejlődést, a tanulást mind egyéni, mind pedig 

kollektív szinten. Azonban felejtenie is tudni kell. Precízen fel kell mérni, hogy melyek azok a 

módszerek, folyamatok, amelyek már idejét múltak vagy a hatékonyságuk elenyésző. Erre 

példa az a lépés, amikor a BM OKF 2015 tavaszán 15 év után megszüntette a havi magazin 

nyomtatott kiadását. Azóta elektronikus formában publikálja azt, ezt szemlélteti az értekezés 

25. számú képe. 

 

 

25. számú kép A Katasztrófavédelem szakmai folyóirat online kiadása. A képernyőfotót készítette: a szerző. 

Forrás: a BM OKF hivatalos honlapja. 

 

Ezt a változást főként költséghatékonysági szempontok és a modernizáció, megújulás 

stratégiája alapozták meg. Az alapvetően a belső kommunikáció eszközeként funkcionáló 

szakmai folyóirat olvasottsága mérhetővé vált azáltal, hogy immár online formában jelenik 

meg. 
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Egy folyamatosan fejlődő, az adott kor kommunikációs vívmányait jól használó 

szervezet tud hatékony, sikeres lakossági tájékoztatási munkát végezni a különböző generációk 

kommunikációs igényeit, hírfogyasztási szokásait szem előtt tartva. 

 

3.5.  Korcsoportonkénti különbségek 

 

A pszichológia tudományán belül a fejlődéslélektan azt kutatja, hogy melyek azok a faktorok, 

amelyek az egyén viselkedésére befolyásoló hatással vannak életünk során. Az évek során az 

egyén biológiailag fejlődik és számos különböző, külső inger is ér minket. [51] 

 A korcsoportonkénti különbözőségek az élet számos területén jelentkeznek. Félelmet 

érezhet gyermek és felnőtt egyaránt, azonban eltérések is megjelennek például azok 

intenzitásában. A tanulási folyamatok is másként zajlanak le egy kisgyermek és egy idősebb 

ember agyában. Értekezésemben a kutatási témámhoz szorosan kapcsolódó részt vizsgálom, 

vagyis azt, hogy a lakossági tájékoztatás és a felkészítés során melyek azok a tényezők, 

amelyekre a generációnkénti, korcsoportonkénti különbségek kapcsán tekintettel kell lenni. 

 Az Aarhusi Egyezmény leírja, hogy a környezetünk megóvása, védelme elengedhetetlen 

„az emberi jólét és az alapvető emberi jogok, köztük az élethez való jog gyakorlása 

szempontjából, továbbá azt is megállapítja, hogy mindenkinek joga van az egészségének és 

jólétének megfelelő környezetben élni. A jogok mellett a kötelesség kimondása is megjelenik, 

eszerint mindenkinek egyénileg és másokkal együttesen is kötelessége a környezet védelme és 

javítása a jelenlegi és a jövőbeli generációk javára.” [9 pp 44-45.] A környezetvédelem tehát 

mindannyiunk kötelessége, kortól, nemtől, bárminemű különbözőségtől függetlenül, a kat.tv. 

értelmében pedig „minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje 

a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, 

továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.” [3:1.§] 

 Kutatásaim alapján megállapítom, hogy jelenleg nincsen érvényben olyan hazai 

szabályozás, amely azt írja le, hogy a lakosság katasztrófavédelmi tájékoztatása és felkészítése 

során tekintettel kell lenni az üzenetek célcsoportjának generációnkénti különbözőségeire. 

Javaslom a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére belső intézkedés kiadását ezzel 

összefüggésben. 

Miként az értekezésem korábbi részeiben is ismertettem, a generációk különböző 

módon értesülnek a hírekről, információkról. Társszerzőkkel közösen a témához kapcsolódóan 

vizsgáltam a katasztrófavédelmi önkéntesek közösségi média használatát a Témakörben 

megjelent saját publikációk című fejezet 5. pontjában felsorolt publikációban. 
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Pszichológiai aspektusból vizsgálva elmondható, hogy az eltérő korosztályok tagjai 

másként tanulnak, másként rögzül bennük az információ. A statisztikai adatok is alátámasztják 

azt a tényt, hogy például az idősebb generációt kevésbé ér el egy szervezet információja az 

Instagramon keresztül, míg a fiatalok inkább az online világból értesülnek a hírekről, hivatalos 

üzenetekről.  

A széles körű, több korcsoportot célzó tájékoztatás példája a 2010. októberi vörösiszap-

katasztrófát követő időszak tevékenysége. A lakossági tájékoztatás rendje kiterjedt az 

információátadás során használható eszközök széles spektrumára, írásban, szóban és 

elektronikus formában is.  

A tájékoztatás megvalósult: 

- személyes konzultációk,  

- tanácsadások, megbeszélések, tájékoztatások, 

- lakossági fórumok, 

- nyilvános képviselő-testületi ülések, 

- sajtónyilatkozatok, 

- sajtóközlemények, 

- weboldalakon megjelentett hírek, 

- hirdetőtáblákon közétett információk, 

- falragaszok, 

- szórólapok, 

- nyomtatott újságokban kiadott információk, 

- városi televízió képújságja, 

- elektronikus média, 

- ügyfélszolgálat működtetése 

útján. [62] 

  

Megállapítom, hogy az üzenet feladójának tehát törekednie kell arra, hogy 

- azonosítsa, megismerje üzenetei célcsoportját, 

- az üzenetek eljuttatásának módját és 

- az üzenetek nyelvezetét az azonosított célcsoporthoz igazítsa, 

- az üzenetek témáját személyre szabja. 
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Nem képezte a vizsgálatom részét az, hogy a korábbi, Magyarországon 2004-ben 

megszűnt kötelező sorkatonai szolgálatban részt vevők és az ebben a rendszerben már nem 

szolgálók között van-e, és amennyiben igen, milyen olyan jellemző korcsoportonkénti 

különbség, amely összefügg a katasztrófák elleni védekezéssel, az ehhez kapcsolódó 

tájékoztatási, felkészítési, továbbá pszichológiai aspektusokkal. E kérdéskörök részletes 

vizsgálatát azonban a későbbiekben határozottan tervezem, mivel a majdani eredményeket a 

téma pontosabb megismerése kapcsán nagyon hasznosnak ítélem meg. 

 

3.6. Dezinformáció, álhírek 

 

Értekezésemben a dezinformáció és az álhírek pszichológiai aspektusaival foglalkozom, a 

kibervédelemre, illetve a hibrid hadviselés vizsgálatára nem térek ki. 

Az internet megjelenésével nem csupán a hírek, de az álhírek is egyre szélesebb körben 

terjednek. A félretájékoztatást, az álhírek terjesztését nem a modern kor hozta létre. Mint 

információs hadviselés is évszázadok óta létezik, azonban az internet világában szélesebb 

körben és rövidebb idő alatt terjedhetnek a megtévesztő hírek. Az úgynevezett fake news, 

vagyis az álhír nem ismer országhatárokat a terjedése során. A dezinformáció, mint kihívás 

napjainkra immár a globális biztonság, az informatikai rendszerekkel összefüggő veszélyek 

témakörének jelentős szereplője.[63] 

Svédországban 2022 januárjában alapították meg a Pszichológiai Védelmi 

Ügynökséget. A svéd Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó szervezet a tevékenysége során 

együttműködik a hatóságokkal és más érintett társadalmi szereplőkkel is. Munkájukhoz tartozik 

az is, hogy támogatást nyújtsanak többek között kormányzati szerveknek vagy 

önkormányzatoknak. Szintén céljuk, hogy a lakosság ellenállóképességét erősítsék. Ehhez 

tartozik annak a támogatása is, hogy az emberek felismerjék a dezinformációt, és rezisztenssé 

váljanak azzal szemben. A szervezet a külföldi rosszindulatú befolyásolási cselekményekkel 

szembeni védelemért dolgozik. [64] A svéd ügynökség létrejötte előtt Franciaország is alapított 

hasonló szervezetet. 

A dezinformáció, az álhírek a katasztrófavédelmi szervezet munkájára is hatással 

lehetnek, így fontos a szem előtt tartásuk, az ellenük való fellépés elkerülhetetlenné válhat. Egy 

esetleges, nem is feltétlenül szándékosan ártó célú álhír napvilágra kerülése veszélyeztetheti 

például egy árvízi védekezés sikerét is.  „Egy rendkívüli esemény bekövetkeztekor számos 

dezinformációs hatás léphet fel, melyeket kezelni kell (célszerűbb lenne elkerülni, de az nagyon 

nehéz és bonyolult a mai információs társadalomban.)” [65 pp.112.] 
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A dolgozat 4. fejezetében vizsgálom az ENSZ, az Európai Unió és a NATO értekezésem 

témájához kapcsolódó tevékenységét. Ezen szervezetek fellépnek a dezinformáció ellen is. 

Tették és teszik a koronavírus-járvánnyal összefüggő téves hírek terjesztése ellen is. Ezúton a 

nevezett nemzetközi szervezetek ez irányú tevékenységéből vizsgálok egyet-egyet. 

Az Európai Bizottság 2018-ban létrehozott egy, az álhírekkel és a dezinformációval 

foglalkozó magasszintű szakértői csoportot. A tagok nyílt választási eljárással kerültek a 

csoportba, összesen 39 fő. Megtalálható köztük többek között internetszakértő, újságíró, 

továbbá egyetemek, illetve nagy médiavállalatok munkatársa is. [66] A hivatalos társaság 

elkészített egy jelentést. Ebben a szakértői csoport azt javasolja a Bizottságnak, hogy rövidtávú 

válaszokat nyújtson a legjelentősebb problémákra és hosszabb távúakat arra, hogy magasabb 

szintre emelkedjen a társadalom ellenállóképessége a dezinformációval szemben. A 

mindenkori aktualitás szempontjából ajánl továbbá egy keretrendszert, amely ezen válaszok 

hatékonyságának folyamatos értékelését szolgálja. [67] A szakértői csoport által ajánlott 

megközelítés olyan válaszokon alapszik, amelyek összefüggenek és támogatják, erősítik 

egymást. „Ezek a válaszok öt pilléren nyugszanak, amelyek céljai a következők: 

1. Az online hírek átláthatóságának fokozása, ami magában foglalja az online 

terjesztésüket lehetővé tévő rendszerekre vonatkozó adatok megfelelő és az adatvédelmi 

előírásokat tiszteletben tartásával történő megosztását; 

2. a média- és információs műveltség előmozdítása a dezinformációval szemben, és a 

felhasználók támogatása a digitálismédia-környezetben való eligazodásban; 

3. olyan eszközök fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a felhasználóknak és az 

újságíróknak, hogy küzdjenek a dezinformáció ellen, és elősegítik a gyorsan-fejlődő 

információs technológiák iránti pozitív elkötelezettséget; 

4. az európai hírmédia-ökoszisztéma sokszínűségének és fenntarthatóságának biztosítása, 

és; 

5. az európai dezinformáció hatásával kapcsolatos folyamatos kutatás előmozdítása a 

különböző szereplők által tett intézkedések értékelése és a szükséges válaszok folyamatos 

kiigazítása érdekében.” [67] 

Az ENSZ véleménynyilvánítás szabadságának előmozdításával és védelmével 

foglalkozó 2021. évi különmegbízotti jelentése azokat a veszélyeket vizsgálta, amelyeket a 

dezinformáció az emberi jogokra és a demokratikus intézményekre jelent. Felhívja a vállalatok 

és államok figyelmét arra, hogy szükséges a veszélyekre adott válaszaik felülvizsgálata, s 

megjegyzi, hogy nem könnyű megfelelő választ találni a dezinformáció ellen.  
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A különmegbízotti jelentés civil társadalmi és tudományos szervezetek, nemzetközi 

szervezetek, tagállamok, cégek, közösségimédia-vállalatok és szakértők együttműködésével 

készült. Célja, hogy párbeszéd alakuljon ki az érintett felek között. [68] 

„A NATO, mint értékalapú szervezet tényeken alapuló és hiteles nyilvános 

kommunikációval küzd a dezinformáció ellen.” [69] A szervezet hangsúlyt fektet a proaktív 

tájékoztatásra, az információs környezet megértésére és vizsgálatára, valamint a súlyos, kiemelt 

félretájékoztatási esetek feltárására. A NATO közdiplomáciáért felelős főtitkár-helyettese 

szerint a tevékenység sikeréhez együttműködés kell; a dezinformáció elleni küzdelemben 

szükséges, hogy részt vegyenek kormányzatok, vállalatok, nemzetközi szervezetek, média és a 

civil társadalom is. [69] 

A NATO a koronavírusjárvánnyal összefüggésben is küzd a félretájékoztatás ellen. 

Teszi ezt annak érdekében, hogy a globális egészségügyi válság ne váljon globális biztonsági 

válsággá. Ennek során együttműködik más nemzetközi szervezetekkel, így például az EU-val 

és az ENSZ-szel is. A szövetség tényeken alapuló és hiteles nyilvános kommunikációval harcol 

a dezinformáció visszaszorításáért, megszüntetéséért. Fontosnak tartja továbbá az álhírek 

cáfolását is. [70] 

Megállapítható, hogy a dezinformáció elleni küzdelmet mindhárom vizsgált nemzetközi 

szervezet fontosnak tartja. Az EU, az ENSZ és a NATO is felhívja a figyelmet az 

együttműködésre a szervezetek, a kormányzatok, vállalatok és a lakosság között. Az álhírek 

terjedése, a félretájékoztatás biztonsági kockázatot jelent, így az ezek ellen történő fellépés 

különös jelentőséggel bír a biztonság érdekében. 

Mind a keresleti, mind a kínálati oldal vizsgálata válhat a kutatás tárgyává. Egyik se 

létezne a másik nélkül. Elemezhető, hogy kik terjesztik és kik fogadják be az álhíreket, illetve 

milyen érdekek, motivációk állhatnak a terjesztés és a befogadás hátterében. Mindez 

történelmileg elvezet egészen a babonák, hiedelmek világába, középpontba kerül továbbá az 

emberi hiszékenység pszichológiája is. A fejezetben vizsgált befolyásolás, bizalom és 

hitelesség kérdésköre szintén erős kapcsolódási pontokkal bír. Ha valaki valamit nem tud 

ellenőrizni, hajlamosabb elhinni a fogadott információt. Az egyén szocializációja során 

elsajátítottak szintén erősen hozzájárulnak az aktívabb hiszékenység kialakulásához. Az álhírek 

igazként való elismerése visszavezethető önigazolási és a vélt többséghez való alkalmazkodás 

kérdéseihez is. A konformitást vizsgálta többek között Solomon Asch is. A szociálpszichológus 

kísérletében a be- és be nem avatott résztvevőknek vonalak közül kellett kiválasztaniuk az 

egyforma hosszúságúakat.  
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„Az eredmény megrázónak bizonyult. Habár a helyes válasz egyértelműségéhez nem 

fért kétség, a kísérleti személyek a kritikus próbák harmadában alkalmazkodtak a 

csoportkonszenzushoz, illetve a személyek mintegy 75 százaléka legalább egyszer beadta a 

derekát.” [51 pp.653.] 

Arra a kérdésre, hogy az emberek miért hihetnek el téves híreket, az információs és a 

normatív társas befolyás megismerése is választ adhat. Azonban a kisebbségi befolyás szintén 

elvezethet a dezinformáció terjedésének elősegítéséhez. „A közös csoport-hovatartozás 

általában egységesítően hat, s ezt az egységesítő tendenciát használják ki a hasonlóságra 

hivatkozó források. Ha a személy elfogadja bizonyos forrásokkal való hasonlóságát, nehéz 

megmagyaráznia, hogy miért különbözzön tőlük véleményei, attitűdjei, nézetei tekintetében.” 

[13 pp. 297.] Információs társas befolyás figyelhető meg mikor az érintett nem rendelkezik 

releváns információval, s így jelentkezik a másokhoz való igazodás. Árvízi védekezési példánál 

maradva ez valósul meg, amennyiben valaki nem ismeri a homokzsák töltésének szakszerű 

módját, így más személytől figyeli ezt meg, s hozzá hasonlóan végzi a tevékenységet. Ez 

azonban magában rejtheti a helytelen folyamat elsajátítását is. Normatív társas befolyásnak 

hívjuk, amikor az egyének egy csoportba való beilleszkedés céljából igazodnak. A kisebbségi 

befolyás pedig megfigyelhető abban az esetben, amikor a kisebbségi véleményhez igazodik a 

többség. Fontos azonban megjegyezni, hogy „az ilyen kisebbségben lévők magabiztosabbnak 

és esetenként hozzáértőbbnek látszanak, mint a többség.” [51 pp. 656.] 

 

3.7. Részkövetkeztetések 

 

Kutatásaim során vizsgáltam, hogy vannak-e és amennyiben igen, milyen lélektani aspektusai 

a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatásnak. A 3. fejezetben ezzel kapcsolatos 

vizsgálataimat, eredményeimet ismertettem részletesen. 

A katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás és a pszichológia kapcsolódásai jelentősek. 

Tudományos kutatásaim lélektani irányú eredményei szintén hozzájárulnak az 

effektívebb lakosságfelkészítéshez, a veszélyek megelőzéséhez, a katasztrófák elleni 

sikeresebb védekezéshez, összességében a biztonság megteremtéséhez, visszaállításához és 

megtartásához.  

Kutatási területem behatárolása, szűkítése szempontjából kijelentem, hogy a 

katasztrófapszichológia egy önálló, széles körű szakirodalommal is rendelkező tudományág. 

Annak részletes vizsgálata nem képezi kutatásaim tárgyát, mert az értekezésemben a 

katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás pszichológiai aspektusait kutatom.  
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Szintén nem tértem ki kutatásaim során külön a beavatkozó erők pszichológiai 

támogatására, ezen téma vizsgálata önálló tudományos műként is elemezhető. 

Agyunk fiziológiai felépítéséből kiemeltem az amygdala jelentőségét, hiszen ez az a 

rész, amely meghatározó szerepet lát el a viselkedésben, így szorosan összefügg a 

veszélyhelyzeti magatartással, a félelem, pánik érzésekkel.  

Megállapítottam, hogy megelőző tudatos felkészítéssel, megfelelő tájékoztatással 

hatással lehetünk az emberek katasztrófa és veszély során keletkező érzéseire. 

Katasztrófavédelmi felkészítéssel csökkenthető a félelem, a pánik kialakult veszély esetén. A 

megfelelő felkészítés továbbá lehetőséget nyújt a félelem következtében kevésbé racionális 

döntések meghozatalának megelőzésére. Ez kiemelten fontos, hiszen adott esetben életmentő 

is lehet. 

Agyunk állapota genetikai „előzményt”, velünk született „kódokat” is rejt magában, erre 

tehát nincs hatással se a tájékoztatás, se a felkészítés. Azonban azok a külső hatások, amelyek 

minket, embereket, az agyunkat érinti, azok kezelésében szerepet tudnak játszani. A racionális 

magatartás elérhető megfelelő felkészítéssel, amely szintén támogatja az érzelmi hatások 

lágyítását, gyengítését, megkönnyítését veszély esetén. 

A félelem alapvetően attitűd, beállítódás. Az ezekkel kapcsolatos kutatások jelentőségét 

abban látom, hogy fontos ezeket megismerni, hiszen így még hatékonyabb lehet a 

katasztrófavédelmi tájékoztató tevékenység, mind a megelőzés, mind a védekezés, mind pedig 

a helyreállítás időszakában. Megismerhetjük, hogy miként reagálhat egy egyén vagy közösség 

például a kitelepítésről szóló információra veszély idején, miként lehet a kommunikációnk a 

támogató erősségünk a biztonság, védelem területén. Itt a manipuláció nem megtévesztésként 

értelmezendő. A beállítódásra való hatásnak a biztonság megteremtése, fenntartása, az emberi 

élet- és vagyonbiztonság érdekében kell állnia. 

Megállapítottam, hogy a média, tágabb megközelítésben a lakossági tájékoztató 

tevékenység információi hatással lehetnek az egyén beállítódására. Az attitűd formálása 

támogathatja a biztonság szélesebb körű elérését, fenntartását. 

Esetleges megtévesztéssel a szervezet elvesztheti a lakosság bizalmát, amely 

kifejezetten kártékony a biztonság szempontjából. A valaki vagy valamely szervezet iránt érzett 

bizalom nem minden esetben objektív. Ebből következik, hogy bizonyos tudatos lépésekkel 

támogatható ennek kialakulása a másik félben – a lakosság tagjaiban. A bizalom elnyerésében 

és megtartásában a hitelességnek is óriási jelentősége van.  

A szubjektivitásnak a meggyőzés során is szerepe jelentkezik. Amelyik szervezet 

szimpatikus nekünk, az nagyobb valószínűséggel győz meg minket.  
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Ha meggyőzően kommunikálunk, ez kihatással van a tanulási folyamatokra is. A tanulás 

pszichológiájának ismerete jelentős mértékben támogatja a hatékonyabb felkészítést. Cél, hogy 

a lakosság tájékoztatása során nyújtott, a felkészítést célzó információk rögzüljenek az 

egyénekben, elsajátítsák a szükséges tudnivalókat a veszélyhelyzetek megelőzése, illetve 

kezelése szempontjából. Mivel a tanulási folyamatban az előzetes tudás is jelentős szereppel 

bír, így az erre irányuló felkészítés nem elhanyagolható. 

Értekezésem 3. fejezetében vizsgáltam nem kizárólag az egyén, de a szervezet tanulási 

folyamatát is. A folyamatos tanulás és fejlődés támogatja a sikert, növeli a hatékonyságot egy 

szervezet esetében. A szervezetet alkotó egyéneknek és a közösségnek is célja kell, hogy legyen 

a tanulás. 

Pszichológiai vonatkozásban kutattam továbbá fejlődéslélektani ismereteket. Ennek 

szükségességét alátámasztom azzal, hogy az egyén biológiai fejlődése során változik. 

Kapcsolódva az előző részkutatási témákhoz megállapítható, hogy másként fél egy gyermek és 

egy felnőtt, és mások a tanulási folyamatok is az esetükben. Ezeken felül mások a hír- és a 

médiafogyasztási szokásuk is.  

Ebből következik, hogy egy szervezetnek a különböző korcsoportok számára különböző 

módszerekkel és eszközökkel kell kommunikálnia. Ezt a témát a kérdőívben is elemeztem. 

A hírérték alapelveivel összefüggésben megállapítottam, hogy a katasztrófavédelmi 

lakossági tájékoztatás és felkészítés is akkor lehet meggyőző és sikeres, ha ezen tényezők 

fennállnak, érvényesülnek. A tájékoztatás, felkészítés tehát hatékonyabb, ha az üzenetünk 

címzettjei érintettnek érzik magukat, a téma időszerű, vagy az adott veszély bekövetkezése 

prognosztizálható. 

Az álhírek terjedése komoly biztonsági veszélyt jelenthet, helyi és globális szinten is. 

Egy téves információ terjesztése egy katasztrófavédelmi beavatkozás sikerét nagyban 

kockáztathatja. A dezinformáció elleni küzdelemben számos szereplő között több nemzetközi 

szervezet is részt vesz, így például az EU, az ENSZ és a NATO. A valótlan információk 

terjedése, szándékos terjesztése nem mai jelenség, azonban az internet szélesebb körű 

elérésével az álhírek is gyorsabban és nagyobb körben terjedhetnek. A dezinformációhoz 

kapcsolódó pszichológiai vonatkozások vizsgálata megmutatta, hogy mind a befolyásolás, 

meggyőzés, a konformitás, mind a hitelesség, a bizalom kérdésköre szorosan kapcsolódik a 

témához. 
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4. FEJEZET A NEMZETKÖZI LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSI JÓ 

GYAKORLATOK VIZSGÁLATA ÉS HAZAI ALKALMAZÁSA 

 

4.1.  A Magyarország területén tartózkodó külföldi állampolgárok katasztrófavédelmi 

lakossági tájékoztatása 

 

Miként a kifejezés nevében szerepel: lakossági tájékoztatás. Tehát e folyamat, tevékenység 

célcsoportja a lakosság. A tevékenység megfogalmazása nem állampolgár-tájékoztatás, 

következésképpen tehát arra az eredményre jutottam, hogy a hazai katasztrófavédelem 

lakossági tájékoztatása alatt nem csupán a magyar állampolgárok felé irányuló kommunikációt 

kell értenünk. 

 Hazánk területén tartózkodó külföldi állampolgárok alatt értem mind a rövidebb, mind 

pedig a huzamosabb időn keresztül Magyarországon tartózkodókat: turistákat, itt élő, dolgozó 

külföldi állampolgárokat, így a nemzetközi szervetek, külképviseletek, gazdálkodó szervezetek 

munkatársait is. 

 Kutatásaim során idegennyelv-választásomat alátámasztja az a tény, hogy az angol 

nyelv a legaktívabban használt az EU-ban. [71] 

 Megállapítom, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet által alkalmazott online 

kommunikációs eszközök mindegyikén célszerű angol nyelvű alapinformációkat elhelyezni a 

következőképpen – ez jelenleg semmilyen formában nem valósul meg. Javaslom a Facebook-, 

az Instagram-, a Twitter-felületeken és a VÉSZ-ben egy, a BM OKF honlapjának majdani angol 

nyelvű felületére tovább mutató konkrét linket, elérést megadni:  

„If you speak English, please visit our website for more information.” 

Ebből következik tehát, hogy mindenképpen javaslom, hogy a honlapon angol nyelvű 

információk is megjelenjenek. Erre vonatkozó konkrét javaslataimat lásd értekezésem 2. 

fejezetében. 

 További, második javaslatom angol nyelvű tájékoztató leaflet-ek, brosúrák készítése. 

Ezen rövid, tömör megfogalmazású, egyoldalas kiadványok szintén QR-kód útján adnának 

további, részletesebb tájékoztatást, amely elvezeti az olvasót a honlap angol nyelvű felületére. 

A tartalom megírásánál célszerű megvizsgálni azt, hogy melyek azok az információk, amelyek 

mind a rövid, mind a hosszabb távon Magyarországon tartózkodó külföldieket érinti, érdekli a 

biztonságuk szempontjából. Vizsgálatom alapján a javasolt tartalmak: 

- a 112-es segélyhívó szám feltüntetése, 
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- mely esetekben hívható, mely esetek igényelnek katasztrófavédelmi beavatkozást (és 

mely esetek a társszervekét), 

- tájékoztatás a minden hónap első hétfőjén tartandó MoLaRi-tesztről, a nem ismeret 

miatt esetlegesen kialakulandó pánik elkerülése érdekében, 

- mi a teendő egy valós, nem gyakorlati riasztás esetén. 

Továbbá szabadidősprogram-ajánlásként javaslom a budapesti Katasztrófavédelem 

Központi Múzeumát és a Tűzoltó Skanzent is hirdetni. 

A rövidebb ideig hazánk területén tartózkodó külföldi állampolgárokhoz, például 

turistákhoz javaslom a leaflet eljuttatását a Magyar Turisztikai Ügynökség, valamint szállodák, 

turisztikai információs irodák megkeresése, velük történő együttműködés útján. 

A huzamosabb ideig Magyarország területén tartózkodó külföldi állampolgárokhoz 

történő disztribúció kapcsán ajánlom a Külgazdasági és Külügyminisztériummal (a 

továbbiakban: KKM) szakmai egyeztetések lefolytatását, valamint nagyobb külföldi vállalatok 

megkeresését. 

A hosszabb ideig Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárokkal kapcsolatban 

végzett kutatásaim során a diplomáciai testületek vonatkozásában megállapítottam, hogy a 

hazánk területén található, más ország területét képező külképviseletre a katasztrófavédelem 

munkatársa, mint hatóság kizárólag a külképviselet vezetője, a nagykövet engedélyével léphet 

be egy esetlegesen kialakult tűz esetén is. „A képviselet helyiségei sérthetetlenek. A fogadó 

állam hatósági közegei a képviselet helyiségébe nem léphetnek be, kivéve, ha ahhoz a képviselet 

vezetője hozzájárult. (…) A képviselet irattárai és okmányai mindenkor sérthetetlenek, bárhol 

is vannak elhelyezve.” [72 pp. 65.] A konzuli képviseletek helyiségeinek jogállása azonban 

abban a tekintetben eltér a diplomáciai képviseletek jogállásától, hogy „tűzvész vagy más 

azonnali védelmi intézkedést követelő elemi csapás esetén vélelmezhető, hogy a konzuli 

képviselet vezetője hozzájárulást adott a fogadó állam hatóságai számára a konzuli képviselet 

helyiségeibe történő belépésre (tűzoltószabály), míg a diplomáciai képviseletek 

sérthetetlensége abszolút.” [72 pp. 66.] Megjegyzem továbbá, hogy a hazai katasztrófavédelem 

feladatkörébe nem tartozik közlekedési baleset esetén információt gyűjteni arról, hogy érintett-

e más ország állampolgára az esetben. 

A KKM külföldi épületeire, hazánk diplomáciai és konzuli, valamint nemzetközi 

szervezetek mellé rendelt állandó képviseleteire a következők érvényesek: „Tűz esetén a 

külképviselet vezetője engedélyezi – a Központtal való egyeztetés lehetőségének mérlegelésével 

– a képviselet helyiségeibe való belépést a tűzoltási tevékenység céljára.” [73:6. §]  
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„Rendkívüli helyzet (természeti katasztrófa, elemi csapás, fegyveres támadás stb.) 

esetén a külképviselet vezetője engedélyezheti, hogy a fogadó állam illetékes hatóságának 

tagjai (pl. tűzoltóság, rendőrség, katonaság) a biztonsági területre léphessenek. Rendkívül 

indokolt esetben biztonsági területre a fogadó állam illetékes hatóságának tagjai részére 

a külképviselet vezető akadályoztatása esetén a helyettese is adhat engedélyt egyszeri, eseti 

belépésre.” [74 pp.6851] 

 

4.2.  Az uniós polgári védelmi mechanizmus kutatási témához kapcsolódó előírásai 

 

Miként azt az értekezésem azon részében is megjegyzem, amelyben a releváns szakirodalmakat 

tekintem át: a katasztrófavédelem, polgári védelem kizárólagos nemzeti hatáskör. Az Európai 

Unió például nem szabályozza, hogy a katasztrófavédelem melyik ágazat, a belügyi vagy 

honvédelmi ágazat része az adott tagállamban, illetve, hogy a tűzoltóság és a polgári védelem 

egységes irányítási rendszerben kell-e, hogy működjön. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 

1313/2013/EU Határozatát (2013. december 17.) bizonyos pontokban módosította tavaly, 

2021-ben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/836 rendelete (2021. május 20.).  

 A rendelet kimondja, hogy kiemelt szerep jut annak, hogy a nyilvánossághoz eljussanak 

az információk a kezdeti reagálási intézkedésekről – a helyi és regionális hatóságok szerepével 

összefüggésben katasztrófamegelőzés és -kezelés tekintetében. A nyilvánosság 

tájékoztatásához kapcsolódóan megfogalmazza továbbá, hogy „az uniós finanszírozás 

címzettjei, valamint a megvalósult segítségnyújtás kedvezményezettjei – különösen az 

intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor – kötelesek elismerni a finanszírozás 

eredetét és gondoskodni annak láthatóságáról, és ennek érdekében következetes, hatékony és 

arányos módon célzott információkat eljuttatni többféle célközönségnek, köztük a médiának és 

a nyilvánosságnak. 

Az e határozat1 alapján nyújtott finanszírozás vagy támogatás számára megfelelő 

láthatóságot kell biztosítani a Bizottság által az egyedi beavatkozásokra kiadott egyedi 

iránymutatásokkal összhangban. A tagállamok biztosítják különösen, hogy az uniós 

mechanizmus keretében finanszírozott műveletekkel kapcsolatos nyilvános kommunikáció: 

a) megfelelő módon hivatkozzon az uniós mechanizmusra, 

                                                 
1 Szerzői megjegyzés: e határozat alatt értendő az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU Határozata 

(2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról 
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b) azonosításra alkalmas képi eszközökkel utaljon az uniós mechanizmus keretében 

finanszírozásban vagy társfinanszírozásban részesített képességekre, 

c) az intézkedések végrehajtása kapcsán használja az Unió emblémáját, 

d) a nemzeti médiában és az érdekeltek felé, valamint saját kommunikációs csatornáin keresztül 

proaktív módon kommunikálja az uniós támogatás részleteit, és 

e) támogassa a Bizottságnak a műveletekkel kapcsolatos kommunikációs tevékenységét.” 

[75:20a. cikk] 

Az Európai Bizottság mindezekben támogatást nyújt a tagállamoknak. 

 A RescEU nevű program tulajdonképpen egy erőforrástartalék-kapacitás az európai 

uniós polgári védelmi mechanizmusban, célja a hatékonyabb katasztrófareagálás 

megteremtése. Kezdetben légi erdőtűz-oltási, sürgősségi egészségügyi orvoscsoportok és 

egészségügyi evakuáció kapacitásokkal jött létre, majd a koronavírus-járvány megjelenése után 

egy újabb, egészségügyi készlet képességgel bővült, amelynek Magyarország is otthont ad. A 

rendelet a RescEU-relevanciában is fogalmaz meg tájékoztatási előírásokat.  

 Kutatásaim során megállapítottam, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmusról 

szóló határozat kimondja, hogy az EU támogatja a tagállamok lakossági tájékoztatási 

tevékenységét összességében, különösen a katasztrófák megelőzése vonatkozásában, a riasztási 

rendszerek megismertetésével összefüggésben, az adott területen felmerülő veszélyeztető 

hatások, kockázatok kommunikálásával kapcsolatban. A lakosság tájékoztatásával összefüggő 

tevékenységekre pénzügyi forrás, támogatás is igényelhető. Javaslom, hogy a BM OKF 

vizsgálja meg ezt a lehetőséget. [76] 

 Hazánk számos alkalommal nyújtott nemzetközi segítséget bajba jutott országoknak. 

Javaslom a BM OKF honlapján található releváns információkat aktualizálni és angol nyelven 

is elérhetővé tenni. 2022. február 20-i vizsgálat alapján megállapítom, hogy évek óta nem 

frissült ez a felület, az utóbbi évek nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásairól nem 

szerepelnek információk. 

 

4.3. Az Európai Unió katasztrófavédelemmel összefüggő lakossági tájékoztatási 

munkája 

A következő három alfejezetben az Európai Unió, a NATO és az ENSZ vonatkozó 

nyilvánossági, lakossági tájékoztatási munkáját vizsgálom. A három nemzetközi szervezet 

választását az tette indokolttá, hogy Magyarország hivatásos katasztrófavédelmi szervezete 

bilaterális és regionális nemzetközi kapcsolatain túl ezen szervezetek releváns egységeivel, 

szakterületeivel működik együtt. 
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Az Európai Unió széles körű, folyamatos nyilvánosságbiztosítási tevékenységet folytat.  

Az Európai Bizottság Európai Polgári Védelmi és Humanitárius Segítségnyújtási 

Műveleteinek Főigazgatósága (angolul Directorate-General for European Civil Protection and 

Humanitarian Aid Operations, a továbbiakban: DG ECHO) 90 fős sajtószolgálattal rendelkezik. 

A DG ECHO a hivatalos honlapon keresztül számos információt oszt meg. Főoldalának 

fő témakörei: 

- az aktuális, folyamatban lévő veszélyhelyzetek, 

- legfrissebb hírek, 

- történetek, 

- a tevékenység bemutatása, 

- események. 

 

A fejléc további fő pontjainak tartalma bemutatja részletesen a DG ECHO-t, a kampányait, 

a tevékenységét, annak területi lebontását, a partnereit, továbbá finanszírozási és értékelési 

információkat is. 

 Elmondható, hogy „minden évben jelentős kommunikációs kampányokat indítanak 

azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet humanitárius segítségnyújtás értékeire, és hogy 

megerősítsék azok megértését és támogatását az EU-polgárok körében. A kampányok szintén 

tájékoztatást nyújtanak a polgároknak az EU polgári védelemben betöltött szerepéről. A 

kampányok kiemelik az Európai Bizottság és annak humanitárius és polgári védelmi partnerei 

közötti együttműködést a krízis által sújtott emberek segítségnyújtása terén világszerte.”2 [77]  

 Kiemelem továbbá azokat az összefoglalókat, amelyeket egy-egy téma köré építenek, 

ilyen készült többek között az erdőtüzekkel kapcsolatban, a RescEU-ról, vagy éppen az EU 

Polgári Védelmi Tudáshálózatáról. 

 A DG ECHO nem csupán az online térben van jelen, nyomtatott kiadványokat is készít. 

Különös hangsúlyt fektet továbbá arra is, hogy a szakterületen tevékenykedők megismerjék a 

közönségkapcsolatok, illetve a sajtóval való együttműködés részleteit is, ezekről szó esik a 

polgári védelmi mechanizmus képzési programjainak különböző kurzusain. Egy ilyen 

nemzetközi szakmai képzésen magam is részt vettem, a kárhelyszíni tájékoztatás gyakorlását 

hasznosnak ítéltem meg. 

  

                                                 
2 A szerző fordítása angol nyelvről. 
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 A honlapon keresztül mindenki részére nyílt elérés biztosított az INFORM 

adatbázishoz, amely humanitárius krízisek és katasztrófavédelem szempontjából releváns 

adatokat jelenít meg. A 26. számú képen bemutatom, mi látható, miután kijelöljük 

Magyarországot az adatbázisban. A menüsorban négy fejezet közül nyílik lehetőség választani: 

- INFORM Risk Index, vagyis INFORM kockázati index, a 26. számú képen ez látszódik, 

- Hazard & Exposure Index, vagyis veszély és expozíciós index, 

- Vulnerability Index, vagyis veszélyeztetettségi index és 

- Lack of Coping Capacity Index, vagyis megküzdési képesség hiánya index. 

Értekezésem megírásának időpontjában a 2022. évi adatok mutatják, hogy a négyből három 

index skálája a nagyon alacsony szintet jelzi. Alacsony szintre a veszély és expozíciós index 

mutat. 

  

 

26. számú kép: Képernyőfotó az INFORM adatbázisról, kijelölve Magyarország. Forrás: [78] A 

képernyőfotót készítette: a szerző. 

 

A 27. számú képen szintén hazánk adatait mutatom be. Látható, hogy a veszélyek 

tekintetében kiemeltek az aszályok, a földrengések, az árvizek és a járványok. Társadalmi-

gazdasági megközelítésben a veszélyeztetettségek között szerepelnek a támogatásfüggőség, a 

fejlettség és hátrányos helyzet indexe, valamint az egyenlőtlenségek. 
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27. számú kép: Képernyőfotó az INFORM adatbázis Magyarországra vonatkozó adatairól. Forrás: [79] A 

képernyőfotót készítette: a szerző. 

Hazánk két év múlva, 2024 júliusában veszi át Belgiumtól a tanácsi elnökséget, s látja majd 

el a feladatokat fél éven keresztül, 2024 decemberéig; ezzel összefüggésben számos, speciális 

lakossági tájékoztatási, kommunikációs feladat várható, már az elnökségi időszakot is 

megelőzően a felkészülés jegyében. 

 

4.4.  A NATO polgári veszélyhelyzet-tervezéssel kapcsolatos lakossági tájékoztatási 

munkája 

 

A NATO-t 1949-ben alapították, hazánk 50 évvel ezt követően, 1999-ben csatlakozott a 

szervezethez. Legfelsőbb politikai döntéshozó testülete az Észak-atlanti Tanács; a polgári 

veszélyhelyzet-tervezés (CEP, angolul civil emergency planning) a Védelempolitikai és -

tervezési részleg (DPPD, angolul Defense Policy and Planning Division) alárendeltségében 

működik. A polgári veszélyhelyzet-tervezéssel a Polgári Veszélyhelyzet-tervezési Bizottság 

(angolul: Civil Emergency Planning Committee, a továbbiakban: CEPC) foglalkozik 

mélyrehatóan az 1950-es évekbeli létrehozása óta, tehát már csatlakozásunk előtt is működő 

testület volt. 

A Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről szóló 29/2015. 

(X. 21.) BM utasításban meghatározottak értelmében „a NATO Polgári Veszélyhelyzeti 

Tervezési Bizottság (CEPC) állandó és plenáris üléseire a nemzeti álláspontot - az érintett 

minisztériumokkal, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az európai uniós és nemzetközi 
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helyettes államtitkárral és a belbiztonsági államtitkárral való egyeztetést követően - a BM 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) alakítja ki.” [80: 5.§]  

A CEPC-be a BM OKF delegál képviselőt, mint polgári veszélyhelyzet-tervezési 

szakdiplomatát. 

A CEPC munkáját különböző tervezői csoportok támogatják: 

- polgári védelmi csoport (angolul: Civil Protection Group, a továbbiakban: CPG), 

- élelmiszerügyi és mezőgazdasági tervezési csoport (angolul: Food and Agriculture 

Planning Group, FAPG), 

- polgári kommunikációs tervezési csoport (angolul: Civil Communications Planning 

Group, CCPG), 

- energia tervezési csoport (angolul: Energy Planning Group, EPG), 

- közös egyészségügyi csoport (angolul: Joint Health Group, JHG), 

- szállítási csoport (angolul: Transport Group, TG). 

 

Hazánk ezen tervezői csoportokba is delegál egy-egy fő szakembert, a CPG-ben a BM OKF 

munkatársa képviseli a magyar álláspontot. 

A nyilvánosság biztosítása során mindvégig figyelemmel kell lenni a biztonsági 

szempontokra – miként igaz ez a kutatási témám egészére vonatkozóan is – tehát nem minden 

információ nyilvános. 

A NATO szerteágazó lakossági tájékoztatási feladatot végez a polgári veszélyhelyzet-

tervezéssel összefüggésben, ennek keretén belül különösen: 

- hivatalos honlapján külön pontokban foglalkozik a polgári veszélyhelyzet-tervezési 

témákkal, a rezilienciával, a válságkezeléssel, a polgári felkészültséggel, 

- gyakorlatok alkalmával, adott esetben úgynevezett médiatúrákat szervez a sajtó 

képviselői részére. 

Jens Stoltenberg, NATO-főtitkár rendszeresen tart sajtótájékoztatókat. A NATO 

rendelkezik továbbá hivatalos Facebook-oldallal, YouTube-csatornával, Twitter-, LinkedIn, 

Flickr- és Instagram-fiókkal. A sajtóiroda 12 fős. A szervezet kiadott, és a honlapján 

megjelentet egy sajtó kézikönyvet is, ezt mutatja a 28. számú kép. A kiadványban ismertetik az 

elérhetőségeket, a központ területén a parkolási rendszabályokat, a sajtóakkreditációval 

kapcsolatos tudnivalókat, a főhadiszállás nyilvános terének (public square) térképét, az itt 

található étkezési lehetőségek helyszíneit, Wi-Fi eléréssel kapcsolatos információkat és a 

biztonsági tudnivalókat. A kézikönyv kiváló példa a nyilvánosság biztosításának, a sajtó 

munkatársai munkájának támogatására. 
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28. számú kép: A NATO Központ kézikönyve a sajtó munkatársai részére, képernyőkép. Forrás: [81] A 

képernyőfotót készítette: a szerző. 

 

Az Észak-atlanti Szövetség állam- és kormányfői 2021. június közepén tartott brüsszeli 

találkozójukon fogadták el a megerősített reziliencia kötelezettségvállalást. A 11 pontból álló 

dokumentum 9. pontja kimondja, hogy a Szövetség erősíteni fogja a nyilvános kommunikációt 

az ellenálló-képesség megerősítése céljából. [82] 

Kiemelem továbbá a NATO által a polgári felkészültség támogatása érdekében megalkotott 

Budapest Guidelines III., azaz magyarul Budapest Iránymutatás III. című kiadványt, amely egy 

közel 50 oldalas gyakorlati útmutató a nyilvánosság tájékoztatásához krízis, válság idején. A 

szakmai tájékoztató kitér az 



117 
 

- információ és kommunikáció fontosságára krízis idején, 

- a felkészülési, a reagálási és a helyreállítási időszak kommunikációjára, 

- a sajtóval való kapcsolatokra, 

- a közösségi médiára, 

- a kommunikációra kémiai-, biológiai-, radiológiai- és nukleáris-válság esetén, továbbá 

- a határokon átnyúló információs kérdésekre. 

 

A kiadványt a NATO CEPC polgári védelmi csoportja fogadta el budapesti találkozóján 1999-

ben, majd 7 évvel később, 2006-ban a szakemberek felülvizsgálták az útmutatót. [83] 

 

4.5.  Az ENSZ katasztrófakockázat-csökkentéssel összefüggő lakossági tájékoztatási 

munkája 

 

A BM OKF tevékenysége során az EU-n és a NATO-n kívül további nemzetközi szervezettel, 

az Egyesült Nemzetek Szervezetével is szorosan együttműködik, különösen a Humanitárius 

Ügyek Koordinációs Hivatalával (angolul United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs, a továbbiakban: UN OCHA), amely nem kizárólag a humanitárius, de a 

katasztrófavédelmi tevékenységet is felügyeli, koordinálja. 

 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv további szoros nemzetközi partnere az ENSZ 

Katasztrófakockázat-csökkentési Hivatala (angolul United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction, a továbbiakban: UNDRR).  

Az ENSZ tagállamai 2015 márciusában a japán Sendai-ban fogadták el a Hyogo 

cselekvési keretrendszert követően azt a szisztémát, amely célul tűzte ki a 

katasztrófakockázatok csökkentését. Az úgynevezett Sendai Keretrendszer a 2015-2030. 

közötti időszakot érinti, hét célt és négy prioritást határoz meg. A keretrendszerről a 

nyilvánosságot is tájékoztatta, illetve tájékoztatja jelenleg is a szervezet, ezen belül számos, 

közérthető és hasznos információ található a UNDRR honlapján is. [84] 
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29. számú kép: A Sendai Keretrendszer hét célja. Forrás: [85] A képernyőfotót készítette: a szerző. 

 

Kutatásom során megállapítottam, hogy a dokumentum a lakosság tájékoztatásával is 

foglalkozik:  

- a katasztrófakockázatok megértésével foglalkozó prioritás kimondja, hogy nemzeti és 

helyi szinten is fontos “a nemzeti stratégiák előmozdítása a lakosság oktatása és a 

tudatosság erősítése érdekében a katasztrófakockázat csökkentésével összefüggésben, 

beleértve a katasztrófakockázattal kapcsolatos tájékoztatást és ismereteket, kampányok, 

a közösségi média és közösségek útján, figyelembe véve a specifikus célcsoportokat és 

azok igényeit” 3 [86, pp. 15], 

- a döntéshozók szerepével összefüggésben olvasható, hogy „az államoknak 

ösztönözniük kell az alábbi cselekvéseket valamennyi köz- és privátérdekelt fél részéről, 

hogy (…) 

o a média aktív és inkluzív szerepet vállaljon helyi, nemzeti, regionális és globális 

szinten a közvélemény tudatosságának és megértésének növelésében, és 

terjesszen pontos és nem-érzékeny katasztrófakockázatra, veszélyre és 

katasztrófákra vonatkozó információkat, beleértve a kisebb katasztrófákra 

vonatkozó információkat, egyszerű, átlátható, könnyen érthető és hozzáférhető 

módon, szoros együttműködésben a nemzeti hatóságokkal, 

o konkrét katasztrófakockázat-csökkentési kommunikációs politikákat fogadjanak 

el, 

                                                 
3 A szerző fordítása angolról. 
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o adott esetben támogassák a korai előrejelző rendszereket és életmentő védelmi 

intézkedéseket, 

o ösztönözzék a megelőzés kultúráját és a közösségek erőteljes bevonását a 

felvilágosító, oktatási kampányokba és nyilvános konzultációkba a társadalom 

minden szintjén, összhangban a nemzeti gyakorlattal.”4 [86, pp. 23] 

 

A HUNOR5 és a HUSZÁR6 mentőszervezet, valamint közvetve az önkéntes 

mentőszervezetek is ENSZ-irányelvek szerint látják el tevékenységüket, ezek az úgynevezett 

INSARAG-irányelvek (angolul: International Search and Rescue Advisory Group, magyarul: 

Nemzetközi Kutató-Mentő Tanácsadó Csoport). 

 

 

30. számú kép: Képernyőkép egy, a UN OCHA honlapján publikált infógrafikáról. Forrás: [87] A 

képernyőfotót készítette: a szerző. 

 

 

                                                 
4 A szerző fordítása angolról. 
5 Hungarian National Organisation For Rescue Services, Magyar Nemzeti Mentőszervezet 
6 Hungarian National Integrated Organisation For Rescue Services, Magyar Nemzeti Integrált Mentőszervezet 
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 A UN OCHA az ENSZ, továbbá önálló hivatalos honlapján, valamint a Facebook-on, 

Instagramon, LinkedIn-en, Twitteren keresztül is tájékoztatja a nyilvánosságot. A UN OCHA 

honlap sajtóközpont menüpontja híreket, sajtóközleményeket, nyilatkozatokat, jelentéseket, 

multimédiás megjelenéseket tartalmaz [88]. Külön említésre érdemesek a feltüntetett 

infógrafikák. Ezen vizuális tájékoztatási módszer hazai bevezetését is javaslom. Az 

infógrafikákkal értekezésem 2. fejezetében szintén foglalkoztam. 

 

4.6.  Európai jó gyakorlatok a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás és 

lakosságfelkészítés tükrében 

 

Tudományos kutatásaim során vizsgált nemzetközi példákat értekezésem korábbi pontjaiban is 

bemutattam, az alábbiakban pedig részletesen ismertetem a kutatásaim alatt elemzett európai jó 

gyakorlatokat a kutatási témámmal összefüggésben. 

Elsőként az értekezésemben korábban megnevezett németországi Szövetségi 

Lakosságvédelmi és Katasztrófavédelmi Hivatal (Bundesamt für Bevölerungsschutz und 

Katastrophenhilfe, a továbbiakban: BBK) honlapját mutatom be.7 A weboldalt 

akadálymentesített felületei kapcsán említettem jó példaként jelen írásom 2. fejezetében. 

Szakmai megítélésem alapján azonban további részelemei kapcsán is jó európai példaként 

működik a honlap, hiszen: 

- felhasználóbarát, 

- könnyű rajta eligazodni, megtalálni a főbb menüpontokat, 

- a tartalom megjelenítését nem jellemzi túlzsúfoltság, 

- a szöveges tartalom és a képi megjelenítés egyensúlyban van, 

- a nyelvezet közérthető, 

- a vonatkozó előírásokat teljesíti; akadálymentesség, adatvédelem, impresszum 

tekintetében. 

A BBK Németország központi szerve a polgári védelem területén. A 2004 óta működő 

hivatal polgári védelmi feladatai az alábbiak: 

- önvédelem (mint öngondoskodás), 

- a lakosság riasztása, 

- óvóhelyekkel kapcsolatos ügyek, 

- tartózkodási szabályozás, például evakuálással összefüggésben, 

                                                 
7 A honlap német nyelvű tartalmait az értekezéshez a szerző fordította magyar nyelvre. 
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- katasztrófavédelem, törvényi részfeladat-pontosítással, 

- egészségvédelmi intézkedések, 

- a kulturális javak védelmét szolgáló intézkedések. [89] 

Ezek pontos, részletes szabályozását a Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe 

des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG) a polgári védelmi és 

katasztrófavédelmi törvény írja elő. 

A honlap főbb pontjait, amelyek a nyitóoldalról elérhetőek az értekezésem 5. számú 

táblázatában prezentálom. A táblázatban a főmenüpontokon belül elérhető almenüket is 

ismertetem. 

5. számú táblázat: A BBK hivatalos oldalának fő- és almenüi. Fordította és készítette: a szerző.  

Forrás: [37] 
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További 

információk 

 Klímaváltozás  Lakosságvédelem 

Magazin 

Footer  Nemzeti 

kapcsolattartó 

pont – Sendai 

Keretrendszer 

  

  Kulturális javak 

védelme 

  

  Az önkéntesség 

támogatása 

  

  Egészségügyi 

lakosságvédelem 

  

  Válságkezelés   

  Utógondozás, 

áldozatok és 

hozzátartozóik 

segítése 

  

 

Megállapítom, hogy a honlap tartalmai a lakossághoz szólnak, hasznos és aktuális 

információkat adnak a katasztrófákra való felkészülésről, az ellenük való védekezés 

részleteiről, közérthetően, jól illusztráltan, a keresést és a megértést támogató felosztásokban. 

A BBK hivatalos oldala jó példával szolgál. Hazai megvalósításra javaslom egyrészt az 

áttekinthetőséggel kapcsolatban, különösen pedig a „Figyelmeztetés és óvintézkedés” 

menüponttal összefüggésben.  

Ez alapján magyarországi alkalmazásként javaslom megjeleníteni a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek honlapján is, hogy 

- melyek az otthoni élelmiszertartalék fontos elemei, 

- melyek az otthoni gyógyszertartalék fontos elemei. A tartalom előállítását 

együttműködésben javaslom a mindenkori felelős minisztériummal, 

- melyek a legfontosabb higiéniás lépések, katasztrófahelyzet esetén is. A tartalom 

előállítását együttműködésben javaslom az Emberi Erőforrások Minisztériumával, 

- melyek azok a hivatalos dokumentumok, amelyekre veszély esetén is szükség lehet, 

- melyek azok a hivatalos dokumentumok, amelyek papír alapú, vagy elektronikus 

másolatának beszerzése javasolt. 
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Szintén javaslom, hogy a magyarországi hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatalos 

honlapjain legyen elérhető egy checklist, hasonlóan a BBK-oldalon találhatóhoz. Ezen a 

lakosság ellenőrizni tudja, hogy minden szükséges dolgot összekészített-e a menekülő 

csomagba, illetve otthoni tartalékként. A BBK-oldalon elérhető ellenőrző lista részletes. 

Ismerteti, melyek az élelemtartalék elemei, ezekből mennyi szükséges a tíznapos készlethez. A 

checklist-en lehetőség van ellenőrizni többek között azt is, hogy rendelkezünk-e otthon 

energiakiesés esetére gyertyákkal, elemekkel, elemlámpával. 

A veszélyhelyzeti applikációk kiemelten támogatják a lakosság katasztrófavédelmi 

tájékoztatását és felkészítését. Hozzájárulhatnak továbbá a sikeresebb védekezéshez, a károk 

csökkentéséhez is. A Sandy hurrikán 10 évvel ezelőtt óriási pusztítást végzett a Karib-térség és 

Kanada között. A 2012. október vége és november eleje között lesújtó természeti jelenség 

jóllehet nagyobb erősségű volt mint a 2005-ös Katrina hurrikán, mégis kevesebb áldozatot 

követelt. „Ennek oka (habár ez a hurrikán kiterjedtségében nagyobb volt a Katrinánál) a 

kormányzati szervek és a védekezésben részt vevő szervek preventív és beavatkozási 

operatív intézkedéseiben keresendő. Fontos tényező, hogy a közösségi oldalakat, mobil 

applikációkat is bevetették a hatékony védekezés érdekében. Bebizonyosodott, hogy a 

rendkívüli eseményeknél jelentkező tömeges segélykéréseket nem tudja fogadni és 

feldolgozni az arra hivatott szervezet segélyfogadó rendszere. A lakosság alternatívákat 

keresett (például közösségi médiát, interaktív térképeket, mobil applikációkat stb.). A 

Katrina hurrikán idején a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatása gyenge szervezettségű volt, 

de a 2011-es Irene hurrikánnál már jól alkalmazták a lakosság megfelelő idejű 

tájékoztatását. A Sandy hurrikán esetében már megfelelő szintű volt a 

tájékoztatás, jól működött a veszélyhelyzeti kommunikáció. A közösségi médiát is be- 

vonták, a Facebook-on önálló oldalt kapott a Sandy hurrikán, melynek közel kétszázezer 

kedvelője volt (minőségi mutató).” [65 pp. 113] 

A BBK honlapon is hirdetett, „németországi NINA – Die Warn-App des BBK, vagyis a 

Szövetségi Lakosság- és Katasztrófavédelmi Hivatal – figyelmeztető applikációjának 

felhasználói a letöltést követően többek között időjárási és árvízi információkat kapnak, 

továbbá általános veszélyhelyzeti tippeket, amelyekkel másokat és saját magukat védeni tudják 

a veszélyektől. A németországi alkalmazást 2019 decemberéig több mint egymillióan töltötték 

le. Az applikáció az árvizekkel kapcsolatban olyan pontokat tartalmaz, amelyek leírják, 

hogyan cselekedjünk helyesen árvíz során, illetve hogyan tudunk azokra jól felkészülni. 

A NINA-n, vagyis a Veszélyhelyzeti információs és hírapplikáción a lakosság 
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védelmét szolgáló fontos figyelmeztetések olvashatók. A NINA technikai kiinduló- 

pontja a szövetségi moduláris figyelmeztető rendszer (MoWaS), amelyet a Szövetségi 

Lakosság- és Katasztrófavédelmi Hivatal működtet a polgári védelmi figyelmeztetések 

érdekében.” [90 pp. 185-186] A 2015 májusában indított, díjmentesen letölthető alkalmazás 

iOS operációs rendszerű eszközökön 12.0-ás verziótól, Androidon pedig 6.0-s verziótól 

működik. A publikációm 2020. évi közlése óta eltelt időszak alatt az alkalmazás letöltőinek a 

száma megsokszorozódott, 2022 februárjában immár mintegy 10 millió letöltéssel rendelkezik. 

[91]  

Kutatásom során megállapítottam, hogy hasznos egy olyan katasztrófavédelmi 

applikáció, amely nem csupán az éppen aktuális beavatkozásokról ad számot, de 

lakosságfelkészítő célja is van. 

Az applikációk vonatkozásában kiemelem továbbá a szintén németországi Katwarn 

nevű alkalmazás két különleges funkcióját, amelyek szerint: 

1) Ez az első nemzetközi hálózattal rendelkező veszélyjelző, katasztrófavédelmi 

alkalmazás. A rendszerbe csatlakozó országok saját Katwarn létrehozását 

kezdeményezhetik, amely bekapcsolódik a hálózatba. Az alkalmazás 2017 óta 

többnyelvű, szintén azóta tagja a nemzetközi körnek Ausztria is az Osztrák 

Belügyminisztérium útján. 

2) A Katwarnon keresztül küldött üzenetek SMS-en és e-mail-en keresztül is kérhetők, 

így a fontos információk azok részére is garantálható, akik nem rendelkeznek okos 

készülékkel. 

 

31. számú kép: A Katwarn katasztrófavédelmi applikáció osztrák két angol nyelvű, különböző méretű és 

tartalmú tájékoztató brosúrája. A fotót készítette: a szerző. 
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Miként a NINA és a Katwarn, úgy a svájci AlertSwiss applikáció is nyújt további 

hasznos információkat a veszélyhelyzetekkel kapcsolatban, így például a követendő 

magatartási szabályokról veszély esetén és a felkészüléssel összefüggő tudnivalókról. Ezen 

alkalmazást azért emelem ki értekezésemben, mivel ez nem csupán a Svájcban hivatalos 

francia, német és olasz nyelveken, de angolul is tájékoztat. A Svájcban szintén hivatalos 

rétorománul viszont nem, holott ezt a nyelvet az alpesi országban mintegy félszázezren 

beszélik. Az AlertSwiss honlapja szintén rendelkezik jelnyelvi információkat megosztó 

felülettel. [92] 

Az AlertSwiss személyre szabható, hiszen lehetőség nyílik saját veszélyhelyzeti terv 

készítésére is. Az egyedi veszélyhelyzeti terv egyik pontja, hasonlóan a BBK honlaphoz, 

tartalmaz egy checklist-et, amelyben a készítők előre megadták, mit szükséges tartalmaznia 

kitelepítés, lakóhely veszélyhelyzeti elhagyása során a menekülő csomagnak, és az érintettek 

ezen tudják nyomon követni azt, hogy minden fontos eszközt összekészítettek-e, például 

személyes iratokat, gyógyszereket, vagy a gyermekjátékokat. A gyermekekre abból a 

szempontól is gondolnak a készítők, vagyis a Szövetségi Polgári Védelmi Hivatal, a kantonok 

és partnerszervezetek, hogy a fontos elérhetőségek között a gyermekek iskolájának 

telefonszámát is javasolják beírni a tervbe. 

 

 A gyermekek katasztrófavédelmi felkészítését célzó intézményeket lehetőségem nyílt 

meglátogatni Lengyelországban a doktori iskolai tanulmányaim, kutatásaim idején. A 2017. évi 

szakmai út alkalmával olyan intézményekbe látogattam el, amelyek a hazai lakosságfelkészítés 

aktualizálásához, fejlesztéséhez számos jó gyakorlattal szolgálnak. Ott tartózkodásom során a 

V4 országok további képviselőivel is alkalmam volt egyeztetni arról, hogy miként működik 

hazájukban a lakosság katasztrófavédelmi felkészítése, milyen feladataik vannak a lakosság ez 

irányú tájékoztatásával. Tapasztalataimat alább ismertetem, további fotókat a két 

lengyelországi intézményről pedig az értekezésem 3. számú mellékletében mutatok be – a 

terjedelmi szempontok figyelembevételével. 

Rakoniewice településen a tűzoltómúzeumban egy lakosságfelkészítő, illetve 

oktatóterem is helyet kapott. A helyiségben az erdő- és lakástüzeket bemutató kiállítás, illetve 

videó tekinthető meg, továbbá egy műszaki mentést imitáló jelenet. Az erdőtűzről szóló videó 

végén füst tölti meg a nézőteret, így még erőteljesebb az üzenet hatása. 

 



126 
 

 

32. számú kép: Füst tölti meg a nézőteret a rakoniewice-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő teremben. 

A fotót készítette: a szerző. 

 

A lakosságfelkészítő és oktatóteremben kipróbálható az is, hogy mit lát egy 

megkülönböztető jelzéssel közlekedő gépjárművezető káreseményhez vonulás közben a 

forgalomban, így hívják fel a figyelmet arra, hogy mi a helyes rend, eljárás, ha ilyen járművel 

találkozunk a közúti közlekedésben. A lakosság számára készült helyiségben megtekinthető 

továbbá egy bemutatkozó videó is, amelyben többek között gyermekek mondják el, hogyan 

látják ők a tűzoltókat. A múzeumról további információk érhetőek el a http://cmp-muzeum.pl/ 

weboldalon. 

 A szintén lengyelországi Toruń város egyik tűzoltólaktanyájával közös területen a 

gyermekek részére alakítottak ki oktatási termet, ahol minden alkalommal egy pedagógus 

végzettséggel vagy képesítéssel rendelkező szolgálatban lévő tűzoltó tart előadást a kicsiknek. 

Mielőtt a helyiségbe lépnek a gyerekek, jelmez-tűzoltókabátot és -sisakot húznak. A teremben 

megtekintenek egy rajzfilmet, meghallgatják, hogy hogyan szól egy tűzjelző, megismerkednek 

a menekülési irányt jelző táblákkal. A teremben található továbbá egy faajtó, hasonló mint 

amilyen sok lakásban megtalálható. A tűzoltó ezen mutatja meg a gyermekeknek azt, hogy 

mennyire átforrósodhat az ajtó egy tűzeset során – így tanítják őket arra, hogy ahhoz ne 

nyúljanak hozzá ilyen esetekben. Még több élményt gyűjthetnek a látogatók azáltal, hogy fotót 

is készíthetnek arról, mintha ők maguk is tűzoltók lennének. 

 

http://cmp-muzeum.pl/
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33. számú kép: A toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem bejárata. A fotót készítette: a szerző. 

 

A látogatók színes oklevelet kapnak a látogatás végén. Az oktatóterem mind a pedagógusok, 

mind pedig a gyermekek körében népszerű. 

A Lengyelországban megtekintett ezen oktatótermek lehetőséget teremtenek a valós 

események szimulálására is, kiváló helyszínnek bizonyultak a gyermekek katasztrófavédelmi 

oktatására.  

Javaslom látványos, a kor elvárásainak megfelelő katasztrófavédelmi 

lakosságfelkészítő, bemutató- és oktatótermek kialakítását hazánkban is. Célszerű lenne, 

amennyiben valamennyi területi szerv rendelkezne ilyen helyiségekkel. Effajta megvalósítás 

esetén jóval több állampolgárhoz kerülne közelebb a szervezet tevékenysége, a megelőzés 

fontossága és a baj esetén szükséges teendők megismerése, mintha csupán egyetlen, például a 

fővárosban létrehozott terem állna rendelkezésre. Javaslom, hogy a termek akadálymentes 

módon is legyenek megközelíthetők, továbbá a feliratok Braille-írással is elérhetők. 

Mind a bemutató-, mind pedig az oktatótermeket úgy szükséges kialakítani, hogy 

gyermekek számára is érdekes, figyelemfelkelő legyen. Az oktatótermek látogatása 

integrálható a hazai oktatási rendszerbe, javaslatom szerint tanóra keretén belül történő 

látogatás mellett mind az általános-, mind pedig a középiskolai korosztály részére. 
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34. számú kép: Gyermekek számára készült katasztrófavédelmi felkészítő kiadvány. A fotót készítette: a 

szerző. 

 

A gyermekek számára közös, polgári védelmi és tűzoltósági felkészítő kiadványok 

készülnek Lengyelországban, amelyek segítségével játékos módon, rejtvényekkel, színezőkkel, 

különböző feladatok útján sajátíthatják el az olyan hasznos információkat, mint például, hogy 

mik a segélyhívó számok, vagy, hogy tűz esetén helyezzünk a szánk elé nedves ruhadarabot a 

füst ellen. 

 

Értekezésem nemzetközi színtérről vizsgált, külföldi jó példákat ismertető részében 

bemutatok továbbá egy, a katasztrófák elleni védekezésben résztvevők számára készített svéd 

kiadványt. A kisméretű lap a tenyérben is elfér. A segédlet nem kifejezetten, direkt módon a 

lakosság tájékoztatása, vagy felkészítése céljából készült, azonban bemutatom kutatásom ezen 

eredményét is, mivel a kiadvány hatékonyan járul hozzá mindezek támogatásához. 
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35. számú kép: Az MSB kiadványa a sajtónyilatkozat-tételek támogatására. A fotót készítette: a szerző. 

 

 A lapokat a Myndigheten för samhällsskydd och beredskapt, vagyis a Svéd Polgári 

Veszélyhelyzeti Ügynökség (a továbbiakban: MSB) készítette. Az angol nyelvű kiadvány 

mindkét oldalán olvasható szöveg: a zöld színnel jelölt oldalon azok az információk 

szerepelnek, amelyeket javasolnak, a piros színű oldalon pedig azok, amelyeket nem javasolnak 

egy-egy sajtónyilatkozat során. Ezeket az értekezés 6. számú táblázatában magyar nyelven 

ismertetem. A segédlet célja a katasztrófák elleni védekezésben résztvevőket a 

sajtónyilatkozatok kapcsán támogatni. A lapokon feltüntették az MSB angol nyelvű 

honlapjának elérhetőségét is. 
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Mit tegyünk, amikor a sajtó 

képviselőjével beszélünk 

Mit ne tegyünk, amikor a sajtó 

képviselőjével beszélünk 

Ne siessünk Ne hazudjunk, találgassunk vagy 

spekuláljunk 

Gondolkodjunk, mielőtt válaszolunk Ne legyünk dühösek a riporterre 

Maradjunk a saját szakterületünk és 

szakértelmünk szintjén 

Ne stresszeljünk a helyzet vagy a riporter 

miatt 

Mondjuk meg, ha nem tudunk, nem 

adhatunk választ 

Ne használjunk szakértői nyelvezetet, 

szakzsargont  

Ragaszkodjunk a tényekhez Ne beszéljünk bizalmas információkról 

Feltételezzük, hogy mindenről felvétel 

készül 

Ne használjuk a „no comment”, „nincs 

hozzáfűznivaló” kifejezést 

Legyünk határozottak, tisztességesek és 

őszinték 

Ne beszéljünk a szakterületünkön kívül eső 

témákról 

6. számú táblázat: Az MSB lapján (35. számú kép) szereplő információk. Fordította és készítette: a szerző. 

Az MSB-honlapon a svéden kívül további nyolc nyelven elérhetőek el információk, így 

például északi- és déli számi, meänkieli, jiddis és finn nyelveken. Valamennyi, így a mintegy 

önálló oldalként funkcionáló angol nyelvű felület is akadálymentesített. Egy bizonyos 

szövegrész kijelölését követően lehetőség nyílik arra, hogy a rendszer felolvassa azt, ezt 

szemlélteti a 36. számú kép. 

 

36. számú kép: Az MSB angol nyelvű oldala a rendszerfunkciókkal. [93] A képernyőképet készítette: a 

szerző. 
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Ezen túl két támogató háttérprogram is életbe léptethető: az egyik egy angol-svéd szótár, a 

másik pedig egy olyan fordítóeszköz, amelyből az olvasó kiválaszthatja azt, hogy mely további 

nyelvre szeretné lefordítani a megjelölt szövegrészt, 19 nyelv közül lehet választani. Mindez 

szintén az értekezés 36. számú képén mutatott módon, egyetlen kattintás útján érhető el. A 

választható nyelvek: 

- az arab, 

- a brazil portugál 

- a dán, 

- az angol, 

- a finn, 

- a francia, 

- a görög, 

- a holland 

- az olasz, 

- a japán 

- a kínai (mandarin nyelv), 

- a koreai, 

- a lett, 

- a norvég, 

- a lengyel, 

- a portugál, 

- a spanyol, 

- a török és 

- a német nyelv. 

Az akadálymentesség jegyében az MSB-videók jelnyelvi tolmácsolással is szerepelnek a 

hivatalos szervezet honlapján. [93] E helyen is javaslom a magyar hivatalos katasztrófavédelmi 

honlapok akadálymentesítésének fokozását. 

Megállapítható, hogy a Svéd Polgári Veszélyhelyzeti Ügynökség célja, hogy hivatalos 

internetes oldalán keresztül minél szélesebb körben tudja tájékoztatni az érdeklődőket. 
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4.7.  Részkövetkeztetések 

A nemzetközi kitekintés során bemutattam a hazánk területén tartózkodó külföldi 

állampolgárok tájékoztatásával összefüggő kutatásaim eredményeit, kapcsolódó 

jogszabályokat, továbbá konkrét fejlesztési javaslatokat fogalmaztam meg. 

Megállapítható, hogy a hazánk területén tartózkodó külföldi állampolgárok 

katasztrófavédelmi tájékoztatását fejleszteni szükséges. Jelenleg a külföldiek nem képezik a 

szervezet nyilvános kommunikációjának célcsoportját. A projekt hatékonyan megvalósítható 

együttműködésben más érintett, hivatalos szervezetekkel. 

A kutatásaim alapján szintén megállapítható, hogy a katasztrófavédelmi szervezet 

jelenleg nem oszt meg angol nyelven információkat a lakossági tájékoztató tevékenysége során. 

Ez fejleszthető a hivatásos katasztrófavédelmi szerv honlapján angol nyelvű információk 

megjelenítésével, továbbá erre mutató linkek elhelyezésével a további hivatalos online 

kommunikációs, közösségimédia-felületeken.  

Az angol nyelvű tájékoztatás további erősítése érdekében célszerű lenne angol nyelvű 

leaflet-ek, brosúrák készítése is. Az ezzel összefüggésben tett konkrét témajavaslatokat az 

értekezés 4. fejezete tartalmazza. 

 Az uniós polgári védelmi mechanizmus kutatási témához kapcsolódó előírásainak 

vizsgálata alapján megállapítható, hogy a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos 

tevékenységekre pénzügyi forrás, támogatás is igényelhető. Következésképpen javaslatot 

fogalmaztam meg arra vonatkozóan, hogy a BM OKF vizsgálja meg ezt a lehetőséget. 

A BM OKF egy, a hazánk területén kívül bekövetkezett katasztrófa felszámolásához, 

illetve a mentési munkák támogatásához szükséges információkat, erőket, eszközöket 

szolgáltathat. Ez az adott állam előzetes segítségkérése alapján valósulhat meg. Amennyiben 

hazánk területén belül történik katasztrófa, akkor a BM OKF biztosítja az érkező 

segélyszállítmányok hazai fogadását, a logisztikai feladatokat. [94] A BM OKF honlapján a 

releváns nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásokkal kapcsolatos információk aktualizálást 

igényelnek, továbbá javasoltam a nemzetközi információáramlás támogatási céljából ezeket 

angol nyelven is megjeleníteni. 

 Az Európai Unió, a NATO és az ENSZ vonatkozó nyilvánossági, lakossági tájékoztatási 

munkájának vizsgálata alapján megállapítható, hogy mindhárom vizsgált nemzetközi szervezet 

jelentős hangsúlyt fektet a nyilvánosság folyamatos, szakszerű tájékoztatásra. 

Európai jó gyakorlatokat kutattam a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás és 

lakosságfelkészítés tükrében. Kutatásaimat személyes, gyakorlati, helyszíni ismeretszerzéssel 
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is kiegészítettem. Az értekezés terjedelme keretet ad, így jelen írásomban nem tértem ki 

Európán túli, sőt valamennyi európai ország releváns gyakorlatának vizsgálatára sem. 

Megállapítható, hogy a vizsgált és bemutatott lengyel, német, osztrák, svájci és svéd példák 

remek lehetőségeket rejtenek magukban a lakosság hatékonyabb katasztrófavédelmi 

felkészítésére és tájékoztatására hazánkban. Ezek alapján következtetésképpen javaslatot tettem 

katasztrófavédelmi oktatótermek kialakítására Magyarországon, célként valamennyi megyében 

egyet. Javaslatom értelmében fontos lenne, ha a termek megfelelnek a kor elvárásainak, továbbá 

akadálymentesítettek és a szövegeket Braille-írással is feltüntetik. 

A vizsgált nemzetközi példák alapján további következtetések vonhatók le. Ezek alapján 

szintén megerősítem a már megfogalmazott, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatalos 

honlapjainak akadálymentesítésére irányuló javaslataimat.  

A bemutatott jó gyakorlatok akár kisebb financiális ráfordítással is megvalósíthatók 

hazánkban is. Ezek tájékoztatásban, illetve felkészítésben betöltött szerepe magas értéket 

képviselne. Megállapítható, hogy számos olyan innováció lát napvilágot hazánk határain túl, 

amelyek alkalmazása nagyban segítheti a katasztrófavédelmi kommunikációt, a lakosság 

effektívebb felkészítését az úgynevezett katasztrófaelhárítási ciklus valamennyi szakaszában. 

Az új lehetőségek hazai bevezetésén túl a már meglévő kommunikációs eszközök fejlesztése 

szintén eredményesebbé teheti a lakosság katasztrófavédelmi tájékoztatását, illetve 

felkészítését. 

ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1) A tudományos vizsgálódásom, kérdőíves kutatásom, statisztikai adatok rávilágítottak 

arra, hogy hazánk hivatásos katasztrófavédelmi szervezete jelentős munkát végez a 

lakosság tájékoztatásával összefüggésben, azonban olyan fejlesztési lehetőségeket is 

kutattam, majd azokat megvizsgáltam, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak a feladat 

sikeresebb ellátásához, a lakosság felkészültségéhez, szélesebb körű tájékoztatásához – 

a biztonság érdekében. 

 

2) Kutatásaim alapján további fejlesztési lehetőségeket fogalmaztam meg. Ezeket 

értekezésem 1. fejezetében ismertettem részletesen, továbbá nóvumként kidolgoztam 

egy projektet, az úgynevezett „Katasztrófavédelmi kisokos” programot. 
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3) A hatékonyabb tájékoztatási feladatellátás érdekében szükséges a szervezeti szereplők 

releváns feladatainak összefüggéseit megismerni. Kimondtam az integrált 

katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás fogalmát. 

 

4) Kutatásaim során megállapítottam, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által 

alkalmazott online eszközök számos további lehetőséget rejtenek magukban, ezek 

alapján szintén konkrét javaslatokat tettem, úgy, mint az angol nyelvű tájékoztatás 

fontosságának felismerése, ennek elindítása, podcast műsor életre hívása, 

akadálymentesítés fejlesztése. A VÉSZ tekintetében megállapítottam, hogy az 

applikáció olyan irányú fejlesztése célszerű, hogy az adott katasztrófa, eseménytípus 

leírása mellett szerepeljen a releváns követendő magatartási szabály is. 

 

5) Az utóbbi idők tendenciája azt mutatja, hogy nagyobb hangsúly került a képi 

tartalmakra a szövegek kárára. Annak érdekében, hogy a szervezet aktívabban éljen a 

vizuális tartalmak nyújtotta lehetőségekkel, ezáltal szélesebb réteghez jussanak el 

információi, azonban a tartalom, az üzenet se sérüljön, infógrafikák készítését javaslom, 

továbbá ebbe illeszkedik a „Katasztrófavédelmi kisokos”, útmutató program is. 

 

6) Kutatásom során megállapítottam, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet a 

kommunikációs tevékenysége során túlnyomó részben a szervezet tevékenységét 

mutatja be, azonban a lakosság felkészítésével kapcsolatban kevesebb információt 

biztosít, például a honlap kialakítása is ezt tükrözi. 

 

7) A kérdőív elemzése rámutatott arra, hogy az emberek ismerik részben a 

katasztrófavédelmet, a feladatokat, a tájékoztató tevékenységét, ám a megkérdezettek 

válaszai alapján is rejt magában további fejlesztési lehetőségeket, mind az online, mind 

pedig a „klasszikus” területen. 

 

8) Megvizsgáltam a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás lélektani jellegeit, 

tudományos kutatásaim ezen eredményei is támogatják a hatékonyabb 

lakosságfelkészítést. A félelem, a pánik, a stressz, a veszélyhelyzeti magatartások, a 

meggyőzés és a hitelesség pszichológiai vonatkozású vizsgálata szorosan összefügg a 

katasztrófavédelmi nyilvánossági munkával.  
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A tanulás téma vizsgálatának célja, hogy megismerjük azt, hogyan lehet hatékonyabb a 

tájékoztatási és felkészítési munka, miként érhető el a hasznos információk biztosabb 

rögzülése. 

 

9) Az újfajta megközelítés, vagyis a témakörök, az azok közötti összefüggések ilyen irányú 

és mélységű vizsgálata jelentős eredmény, amely további, új elméleti-kutatási és 

gyakorlati-megvalósítási eredményeket tesz lehetővé, elérhetővé. 

 

10) A nemzetközi kitekintés során megállapítottam, hogy a hazánk területén tartózkodó 

külföldi állampolgárok katasztrófavédelmi tájékoztatását fejleszteni, alapvetően 

kiépíteni szükséges, együttműködésben más, érintett, hivatalos szervezetekkel. 

 

11) A külföldi jó gyakorlatokat megismerni minden területen hasznos és célszerű. 

Bemutattam lengyel, német, osztrák, svájci és svéd példákat. 

 

12) A fejlesztési javaslatok pénzügyi hátteréhez kapcsolódóan elmondható, hogy 

javaslataim között szerepel olyan, amelynek van és olyan is, amelynek nincs anyagi 

vonzata.  Megállapítottam, hogy a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos 

tevékenységekre pénzügyi forrás, támogatás is igényelhető európai uniós keretek 

között. 

 

13) Kutatásom útján hiánypótló tudományos eredmények születtek a katasztrófavédelmi 

lakossági tájékoztatás, valamint a katasztrófavédelem – lakossági tájékoztatás – 

lakosságfelkészítés – kommunikáció – pszichológia témakörök kapcsolatáról, hiszen a 

kutatásomat megelőzően többen is vizsgálták már ezeket, azonban kizárólag részben 

vagy csupán érintőlegesen. 

 

14) Kutatásaim alapján olyan új eredményeket értem el, továbbá számos konkrét fejlesztési 

lehetőséget neveztem meg, amelyek megvalósítása jelentősen hozzájárul a lakosság 

effektívebb tájékoztatásához és felkészítéséhez, a biztonság megteremtéséhez, illetve 

fenntartásához. A kutatások alapján megállapított tudományos eredményeim, a 

vizsgálatokra alapozott konkrét fejlesztési javaslataim megvalósítása jelentős 

mértékben hozzájárulnak a katasztrófák elleni hatékonyabb védekezéshez, a lakosság 

effektívebb releváns tájékozottságához és felkészültségéhez, összességében a 

biztonsághoz. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1) A magyarországi hivatásos katasztrófavédelmi szervezet lakossági tájékoztatással 

foglalkozó szervezetei tevekénységének rendszertani elemzésére alapozva definiáltam 

az integrált katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás fogalmát, amelyre építve 

empirikus kérdőíves felmérés útján – a lakosság tájékozottságának növelése érdekében 

– kidolgoztam a „Katasztrófavédelmi kisokos” elnevezésű program 

szempontrendszerét. 

2) A katasztrófavédelmi honlapok akadálymentesítését érintő jogi szabályozás vizsgálata 

alapján – a lakosság szélesebb körű tájékoztatásának biztosítása érdekében – konkrét 

műszaki és eljárási javaslatokat tettem a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet angol 

nyelvű tájékoztatásának fejlesztésére, a „veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás” 

megnevezésű VÉSZ programnak a lakosság magatartási szabályait bemutató 

kiegészítésére, valamint a katasztrófavédelmi podcast műsor kialakítására és az 

infógrafikák publikálására. 

3) A katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás és felkészítés pszichológiai kapcsolódási 

pontjainak vizsgálata alapján – a hatékonyabb katasztrófavédelmi lakossági 

veszélyhelyzeti tájékoztatási tevékenység érdekében – igazoltam, hogy  

a. a psziché releváns jellemzőinek ismerete által veszély esetén a félelem és a pánik 

csökkenthető megelőző katasztrófavédelmi felkészítéssel, továbbá  

b. az attitűd formálása támogathatja a biztonság szélesebb körű elérését, amelyet 

elősegíthet az általam felhasználni javasolt célcsoport-analízis módszertan.  

Megállapításaimra alapozva a dezinformáció pszichológiai aspektusainak elemzésével 

kapcsolatosan pedig bizonyítottam, hogy a meggyőzés, a konformitás, a hitelesség és a 

bizalom kérdésköre szorosan kapcsolódik a lakossági veszélyhelyzeti tájékoztatás 

témaköréhez. 

4) A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet lakossági tájékoztatási tevékenységének a 

nemzetközi „jó gyakorlattal” történő összevetése alapján feltártam a kapcsolódó 

módszertani és műszaki fejlesztési lehetőségeket, amelyek a honlapokra, az 

applikációkra és a területi kialakítású – akadálymentesített módon létrehozandó, 

Braille-írás alkalmazásával is ellátott – lakosságfelkészítő oktatótermek kialakítására 

irányultak. Kutatómunkám eredményeként hatékonyabb lakossági veszélyhelyzeti 

tájékoztatás valósulhat meg. 
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AZ ÉRTEKEZÉS AJÁNLÁSAI 

 

Kutatásaim és értekezésem témájának fókuszában a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 

lakossági tájékoztatási tevékenysége áll.  

Vizsgáltam és bemutattam a vonatkozó jogszabályi környezetet, tanulmányoztam és 

prezentáltam a kapcsolódó szakirodalmakat, továbbá kutattam és ismertettem a jelenlegi 

gyakorlati megvalósítást, majd számos konkrét fejlesztési javaslatot fogalmaztam meg. 

 A kutatásaim kiterjedtek a kapcsolódó pszichológiai aspektusok vizsgálatára, 

elemzésére, illetve napjaink, a kutatási témához kapcsolódó nemzetközi gyakorlatának 

megismerésére is. 

Célom volt a kutatásaimmal és azok publikálásával olyan új eszközök, módszerek 

megnevezése, amelyek bevezetése a lakosság hiteles katasztrófavédelmi információkkal 

történő ellátását hivatott szolgálni. Ezen fejlesztések megvalósítása a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervezet vonatkozó szakmai tevékenységének modernizációját is 

támogatják. 

Mindezek alapján az alábbi ajánlásokat fogalmazom meg. Javaslom értekezésem 

megismerését tehát 

- valamennyi, a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatásban és lakosságfelkészítésben 

jogszabályi előírás alapján részt vevő személy számára:  

o a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,  

o a rend- és 

o a honvédelmi szervek érintett állománya,  

o önkéntesek,  

o polgármesterek,  

o jegyzők,  

o releváns gazdálkodó szervek érintett munkatársai, 

- rendvédelmi szervek tájékoztatási, felkészítési feladatokat ellátó állománytagjai 

számára, 

- a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet nemzetközi kapcsolataiért felelős 

szakterületének, 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatói és 

hallgatói számára,  

- oktatási intézmények azon oktatói részére, akik a kommunikáció, a PR, public relations, 

vagyis közönségkapcsolatok területével foglalkoznak, 
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- oktatási intézmények azon oktatói részére, akik a katasztrófapszichológia területével 

foglalkoznak, 

- általános és középiskolai pedagógusoknak, 

- a katasztrófavédelem társszerveinél tájékoztatási, felkészítési feladatokat ellátó 

munkatársainak, valamint 

- azon szakembereknek, akik a katasztrófavédelem és/vagy kommunikáció, a PR, 

területén tudományos kutatási munkát végeznek, illetve tervezik ennek megkezdését. 
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

 

Kutatásaim során a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet lakossági tájékoztatást vizsgáltam, 

vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályokat és szakirodalmak tanulmányoztam. A kutatások 

során megállapítottak alapján számos gyakorlati fejlesztési javaslatot fogalmaztam meg. 

Kifejezetten célom volt, hogy elméleti kutatásaimat gyakorlati megismeréssel is bővítsem. 

Jelen doktori értekezésemben mindezeket prezentálom, így a kutatásaim eredményei széles 

körben felhasználhatók a valós életben. 

- Tudományos kutatási eredményeimmel együtt több alkalommal is konkrét 

megvalósítási javaslatokat fogalmaztam meg, ilyen többek között  

 

o a „Katasztrófavédelmi kisokos” elnevezésű program létrehozására, 

o a honlapok és  

o a VÉSZ, illetve  

o a további, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által működtetett online 

közösségi hivatalos oldalak, úgy mint a Facebook, az Instagram, a 

Twitter, a YouTube-profilok fejlesztésére tett tényleges javaslatok. 

- Értekezésem 3. fejezetében a kapcsolódó pszichológiai aspektusokat vizsgáltam. A 

megállapított eredmények gyakorlati felhasználhatósága magas szintű, költségvonzata 

abban az esetben jelentkezik, amennyiben a célcsoport megismerésére kérdőíves 

kutatást vesz igénybe a szervezet. Az eredmények tekintetében történő fejlesztés nem 

feltétlenül jár külön pénzügyi kiadással. 

- Értekezésem 4. fejezetében, amelyben nemzetközi kitekintést tettem, bemutattam 

azokat a lengyelországi, a lakosság felkészítését célzó intézményeket, amelyeket 

személyesen látogattam meg 2017-ben. Konkrét javaslatokat fogalmaztam meg a hazai 

implementáció kapcsán. 

- Annak érdekében, hogy a hazánk területén tartózkodó külföldi állampolgárok is hiteles 

katasztrófavédelmi információkkal rendelkezzenek, például a turisták – az esetleges 

pánik elkerülése érdekében – is tisztában legyenek a magyarországi szirénapróbák 

időpontjával, konkrét javaslatokat tettem angol nyelvű katasztrófavédelmi tájékoztatás 

megvalósítására. Ezen kutatási eredmény gyakorlati felhasználhatóságát szintén 

kiemelem. 
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- Kutatási eredményeim gyakorlati megvalósításai magas hozzáadott értékkel 

rendelkeznének a biztonság megteremtése, fenntartása szolgálatában, 

megvalósításuknak bizonyos esetekben vannak financiális vonzatai, például a 

lakosságfelkészítő termek kialakítása és a VÉSZ fejlesztése esetében. A 

„Katasztrófavédelmi kisokos” programmal kapcsolatban alapvetően nyomdai költségek 

jelentkeznek a gyakorlati felhasználás, megvalósítás során. 
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2. számú melléklet: Rövidítések jegyzéke 

3. számú melléklet: Fényképek gyűjteménye 

4. számú melléklet: Fogalomtérképek 

5. számú melléklet: Fogalomjegyzék 

6. számú melléklet: A kutatási téma szempontjából releváns jogi és belső szabályzók 

7. számú melléklet: Ábrák, diagramok, képek és táblázatok jegyzéke 

8. számú melléklet: Az értekezés kohéziós táblázata 

 

1. számú melléklet – A kutatáshoz készített kérdőív 

 

Kedves Látogató! 

 

Doktori disszertációmhoz felmérést készítek a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben. 

Kérem, hogy az alábbi, 18 kérdést tartalmazó anonim kérdőív megválaszolásával segítse 

kutatásomat.  

A kérdőív 2021. április 18-ig érhető el. 

 

Köszönettel: 

Barta Ágnes 

 

1. Kérem, válassza ki, hogy mikor született! 

 

1920-1939. között 

1940-1959. között 

1960-1983. között 

1984-1994. között 

1995-2009. között 

 

2. Az Ön lakóhelye… 
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Főváros 

Város 

Község, kisebb település 

 

3. Milyen gyakran olvas híreket, néz vagy hallgat híradásokat? 

 

Naponta többször 

Naponta egy alkalommal 

Heti egyszer vagy ritkábban 

Soha 

 

4. Honnan értesül leggyakrabban a hírekről? Többet is jelölhet. 

 

Internetes híroldal 

Televízió 

Nyomtatott újság 

Rádió 

 

5. A katasztrófavédelem több csatornán keresztül is tájékoztatja a lakosságot. 

Kérem, jelölje meg, hogy Ön melyiken keresztül értesül a leggyakrabban a 

katasztrófavédelem híreiről. Többet is jelölhet. 

 

Honlap 

Hivatalos Facebook-oldal 

Hivatalos Twitter-fiók 

VÉSZ applikáció 

Sajtónyilatkozatok 

Hivatalos Youtube-csatorna 

Hivatalos Instagram-fiók 

 

6. Ismeri Ön a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (vagy a megyei 

igazgatóságok, szervezetek) hivatalos honlapját? 
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Igen, gyakran figyelem az ott közzétett információkat. 

Igen, de csak ritkán látogatom. 

Nem. 

 

7. Ismeri Ön a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-

oldalát? 

 

Igen, gyakran figyelem az ott közzétett információkat. 

Igen, de csak ritkán látogatom. 

Nem. 

 

8. Ismeri Ön a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Twitter-

fiókját? 

 

Igen, gyakran figyelem az ott közzétett információkat. 

Igen, de csak ritkán látogatom. 

Nem. 

 

9. Ismeri Ön a VÉSZ alkalmazást? 

 

Igen, és használom is. 

Igen, de nem használom. 

Nem. 

 

10. Ismeri Ön a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Instagram-

fiókját? 

 

Igen, és gyakran figyelem az ott közzétett tartalmakat. 

Igen, de csak ritkán látogatom. 

Nem. 

 

11. Ismeri Ön a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Youtube-

csatornáját? 
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Igen, és gyakran figyelem az ott közzétett videókat. 

Igen, de csak ritkán látogatom. 

Nem. 

 

12. Véleménye szerint mely információk kommunikálása kiemelten fontos az alábbiak 

közül a lakosság tájékoztatása során? Többet is jelölhet. 

 

Aktuális hazai katasztrófavédelmi beavatkozások. 

Lakosságfelkészítéssel összefüggő tartalmak (például mi a teendő veszély idején vagy, hogy 

mit tehetünk, hogy megelőzzük a bajt). 

Katasztrófavédelmi szervezeti hírek (például elismerések vagy születésnapi ajándéktárgyak 

átadása a munkatársaknak). 

Könnyedebb hangvételű hírek (például tűzoltóesküvőről szólóak). 

Egyéb: 

 

13. A katasztrófavédelem zöldszámot indított 2013 júniusában, az árvízi helyzettel 

összefüggésben. Véleménye szerint mekkora szerepe van egy belföldről ingyenesen 

hívható telefonszám működésének a lakosság tájékoztatásában egy veszélyhelyzet 

során? (1-kicsi, 5-nagy) 

 

○ 1  

○ 2  

○ 3  

○ 4  

○ 5 

 

14. Véleménye szerint a fotók, valamint videófelvételek támogatják-e a lakosság 

hiteles információkkal való tájékoztatását? 

 

Igen. 

Nem. 

Nem tudom. 
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15. Véleménye szerint mikortól célszerű megkezdeni a katasztrófavédelmi 

lakosságfelkészítést? 

 

Óvodában. 

Általános iskolában. 

Középiskolában. 

Felnőtt korban. 

Nincs szükség a veszélyekre való felkészítésre. 

 

16. Részt vesz-e jelenleg/részt vett-e korábban katasztrófavédelmi (polgári védelmi, 

tűzvédelmi) felkészítésben? Többet is jelölhet. 

 

Igen, nyomtatott kiadványra emlékszem (például tűzoltós kifestő füzet, munkafüzet). 

Igen, részt vettem ifjúsági versenyen. 

Igen, meglátogattunk egy tűzoltóságot/tűzoltók jöttek az óvodába, iskolába felkészítést tartani. 

Igen, a közösségi szolgálatomat a katasztrófavédelemnél töltöttem. 

Igen, tagja voltam/vagyok polgári védelmi szervezetnek, önkéntes mentőszervezetnek. 

Nem/Nem emlékszem. 

Egyéb, éspedig: 

 

17. Véleménye szerint szükségesek-e változtatások, fejlesztések a katasztrófavédelem 

kommunikációs, lakosságtájékoztató tevékenysége kapcsán? Ha igen, kérem, 

fejtse ki, akár csak címszavakban is! Ha nem, kérem, ezt a mezőt hagyja üresen! 

 

 

18. Véleménye szerint szükségesek-e változtatások, fejlesztések a katasztrófavédelem 

lakosságfelkészítő tevékenysége kapcsán? Ha igen, kérem, fejtse ki, akár csak 

címszavakban is! Ha nem, kérem, ezt a mezőt hagyja üresen! 
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2. számú melléklet – Rövidítések jegyzéke 

 

BBK Szövetségi Lakosságvédelmi és Katasztrófavédelmi Hivatal (németül: 

Bundesamt für Bevölerungsschutz und Katastrophenhilfe) 

BM OKF  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

CEP  Polgári veszélyhelyzet-tervezés (angolul: Civil Emergency Planning) 

CEPC Polgári Veszélyhelyzet-tervezési Bizottság (angolul: Civil Emergency Planning 

Committee) 

CPG Polgári védelmi csoport (angolul: Civil Protection Group) 

DG ECHO Európai Bizottság Európai Polgári Védelmi és Humanitárius Segítségnyújtási 

Műveleteinek Főigazgatósága (angolul: Directorate-General for European Civil 

Protection and Humanitarian Aid Operations) 

ENSZ  Egyesült Nemzetek Szervezete (United Nations) 

EU Európai Unió 

HKR Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 

Kat.tv.  2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról 

LTRR Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer 

MoLaRi  Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer 

MPVSZ Magyar Polgári Védelmi Szövetség 

MSB Svéd Polgári Veszélyhelyzeti Ügynökség (svédül: Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) 

NATO Észak-atlanti Szerződés Szervezete (angolul: North Atlantic Treaty 

Organisation) 

NMHH Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

OTB  Országos Tűzmegelőzési Bizottság 

RSOE  Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Egyesület 

SÓZ  Sürgős Óvintézkedések Zónája 

SzMSz  5/2020. (XI.13.) számú BM OKF utasítás a BM OKF Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

UNDRR Az Egyesült Nemzetek Katasztrófakockázat-csökkentési Hivatala (angolul: 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction) 

VÉSZ Veszélyhelyzeti Értesítés Szolgáltatás elnevezésű alkalmazás/applikáció 
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3. számú melléklet – Fényképek gyűjteménye 

 

Az alábbi felvételek publikálása további hazai fejlesztési lehetőségek megvalósításához 

szolgáltathatnak ötleteket. A képeket terjedelmi szempontok figyelembevételével az 

értekezésem mellékletében közlöm. 

  

 
37. számú kép Rakoniewice-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Kiégett nappali szoba részlete. A 

fotót készítette: a szerző. 

 
38. számú kép Rakoniewice-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Kiégett gyermekszoba részlete. A 

fotót készítette: a szerző. 
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39. számú kép Rakoniewice-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Közlekedési baleset, műszaki 

mentés bemutatása. A fotót készítette: a szerző. 

 
40. számú kép Rakoniewice-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Szimulátor annak szemléltetésére, 

hogy mit lát egy megkülönböztető jelzéssel közlekedő gépjárművezető egy káreseményhez vonulás közben a 

forgalomban. A fotót készítette: a szerző. 
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41. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – A gyermekek a teremben 

tűzoltójelmezben tanulnak. A fotót készítette: a szerző. 

 

 
42. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – A tanulók megismerkednek az otthoni 

veszélyforrásokkal: gyertya okozta tűz. A fotót készítette: a szerző. 
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43. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – A tanulók megismerkednek az otthoni 

veszélyforrásokkal: ruhán felejtett forró vasaló okozta tűz. A fotót készítette: a szerző. 

 

 
44. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Jelzőtáblák megismerése: merre 

meneküljenek, hol kell gyülekezni, ha baj van, hol található porral oltó készülék. A fotót készítette: a szerző. 
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45. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – A tűzoltók világa, hogyan indul a segítség 

baj esetén. A fotót készítette: a szerző. 

 
46. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Fotófal. A megszerzett hasznos tudáson 

túl képi emléket is tudnak magukkal vinni a látogatók. A fotót készítette: a szerző. 
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4. számú melléklet – Fogalomtérképek 

 

Értekezésem két kiemelt témakörének precíz és tudományos kutatásához, a lakossági 

tájékoztatással és a lakosságfelkészítéssel összefüggő szakirodalmak megismerésének 

előkészítéséhez, az összefüggések hatékonyabb átlátását elősegítendő az alábbi két 

fogalomtérképet készítettem. 

 Az értekezésben a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatást vizsgáltam, különös 

hangsúllyal a lakosság felkészítését célzó információmegosztásra. 

 

 

 



167 
 

5. számú melléklet – Fogalomjegyzék 

 

Kat.tv. értelmező rendelkezések című pontja alapján: 

 

Dominóhatás: a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben bekövetkező olyan baleset, 

amely a közelben lévő más, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre átterjedve a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek valószínűségét és lehetőségét megnöveli vagy a 

bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményeit súlyosbítja. 

 

Katasztrófa: a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el nem érő 

mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a 

lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy 

mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények 

felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő 

védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok 

és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi 

segítség igénybevételét igényli. 

 

Katasztrófavédelem: a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, 

összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, 

adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának 

megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító 

hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, az alapvető életfeltételek 

biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek 

megteremtését szolgálják. 

 

Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül vagy meghatározott körülmények között 

jelentkező egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége. 

 

Külső védelmi terv: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem 

környezetében élő lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk 

enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a 

vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv, amely a települési veszélyelhárítási terv része. 
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Lakossági riasztó rendszer: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, illetve a 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei kezelésében lévő lakossági riasztó, riasztó-

tájékoztató, viharjelző rendszerek és ezek működésével szorosan összefüggő eszközök, 

berendezések összessége, amely lehet: 

a) lakossági riasztó végpont: a lakosság légi- és katasztrófariasztására szolgáló olyan 

berendezés, amely alkalmas a külön jogszabályokban előírt hangképek (légi-, katasztrófa-, 

riadó feloldása, morgató jelzés) lesugárzására. 

b) lakossági riasztó-tájékoztató végpont: a lakosság légi- és katasztrófariasztására szolgáló 

olyan berendezés, amely alkalmas a lakossági riasztó végponttal szemben támasztott 

követelményeken túlmenően élőbeszéd vagy előre tárolt üzenet lesugárzására is. 

c) viharjelző végpont: a lakosság tájékoztatását szolgáló (a vihar veszélyét előre jelző) olyan 

eszköz, amely a külön jogszabályban meghatározott riasztási szintnek megfelelő vizuális jelzés 

leadására alkalmas. 

d) speciális végpont: minden olyan eszköz, berendezés, amely az a)-c) pontokban felsorolt 

eszközök működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges (vezérlő központ, 

átjátszó állomás, monitoring végpont, adatátviteli központ). 

Megelőzés: minden olyan tevékenység vagy előírás alkalmazása, amely a katasztrófát előidéző 

okokat megszünteti vagy minimálisra csökkenti, a károsító hatás valószínűségét a lehető 

legkisebbre korlátozza. 

Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás: külföldi államoknak az EU-hoz, az ENSZ-hez, a 

NATO-hoz vagy közvetlenül a Kormányhoz intézett, illetve regionális vagy határ menti 

egyezmények alapján kibocsátott nemzetközi segítség kérése nyomán a mentéshez és a 

katasztrófa következményeinek a felszámolásához szükséges anyagok és információk átadása, 

illetve kiküldött eszközök és mentő csapatok biztosítása. 

Önkéntes mentőszervezet: különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, speciális 

technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, 

felszámolására, katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére 

önkéntesen létrehozott civil szerveződés. 

Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja 

katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben 

maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és 

a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében. 
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Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján 

az e törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári 

védelmi feladatokat lát el. 

 

234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet értelmező rendelkezések pontja alapján: 

 

Beavatkozás: a katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak felszámolására irányuló szervezett, 

tervszerű megelőző, védekező, segítségnyújtó és kárfelszámoló tevékenység. 

 

Kitelepítés: a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak veszélyeztetett területről 

történő - a veszélyelhárítási tervben meghatározottak szerinti - kivonása és befogadóhelyen 

történő átmeneti jellegű elhelyezése. 

 

Kritikus infrastruktúra: Magyarországon található azon eszközök, rendszerek vagy ezek részei, 

amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, az 

egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez, valamint 

amelyek megzavarása vagy megsemmisítése, e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt 

jelentős következményekkel járna. 

 

Veszélyhelyzeti tájékoztatás: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által végzett tájékoztató 

tevékenység az érintettek számára, a katasztrófariasztást követően. 

 

Szerző által alkotott fogalmak: 

 

Integrált katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás: Folyamat, amelyben valamennyi, a 

hivatásos katasztrófavédelmi szervezet lakossági tájékoztatásban részt vevő egysége feladatot 

lát el.  Az egységeknek összehangoltan, kooperációban, egységesen kell végezniük a 

nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos feladataikat. 

 

Katasztrófavédelmi kisokos program: a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet programja, 

amelynek célja a lakosság aktívabb felkészítése minden olyan, a nyilvánosságot érintő 

témakörrel kapcsolatban, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladat- és hatáskörébe 

tartozik. A program különös hangsúlyt fektet a vizuális elemekre. 
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6. számú melléklet – A kutatási téma szempontjából releváns jogi és belső szabályzók 

 

A kutatási téma szempontjából releváns nemzetközi jogi szabályzók és hivatalos 

dokumentumok: 

 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/836 rendelete (2021. május 20.) az 

uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat 

módosításáról, 

 

- A Bizottság közleménye. Az EU katasztrófakezelésének megerősítése: RescEU – 

szolidaritás és felelősségvállalás, 

 

- A Bizottság (EU) 2021/1956 végrehajtási határozata (2021. november 10.) az uniós 

polgári védelmi tudáshálózat létrehozásáról és szervezetéről, 

 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU Határozata (2013. december 17.) 

az uniós polgári védelmi mechanizmusról. 

 

- A Régiók Bizottsága véleménye – a 2015 utáni hyogói cselekvési keret: 

kockázatkezelés az ellenállóképesség kiépítéséért, 

 

- Hyogói Cselekvési Keretrendszer a nemzetek és a közösségek katasztrófákkal 

szembeni ellenállóképességének kiépítésére 2005-2015, 

 

- Sendai Keretrendszer a katasztrófakockázatok csökkentésére 2015-2030, 

 

- Aarhusi Egyezmény. 
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A kutatási téma szempontjából releváns hazai jogi szabályzók: 

 

Törvények: 

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), 

 

- 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról, 

hatályba lép 2023. július 1-jén, 

 

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról, 

 

- 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, 

 

- 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, 

 

- 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 

szabályairól, 

 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 

 

- 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való 

hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 

igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én 

elfogadott Egyezmény kihirdetéséről. 

 

Kormányrendeletek: 

- 217/2020. (V.21.) Kormányrendelet a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó 

elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

központi szerve közötti együttműködés rendjéről, 

 

- 5/2020. (I.31.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról, 
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- 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról, 

 

- 290/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 

valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 

CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

 

- 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

végrehajtásáról. 

 

Kormányhatározat: 

- 1384/2014. (VII. 17.) Kormányhatározat Magyarország nemzeti 

katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről szóló 

jelentésről. 

 

BM rendelet: 

- 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, 

valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) 

BM rendelet módosításáról, 

 

- 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. 

 

BM utasítás: 

- 16/2020. (VIII. 5.) BM utasítás a lakosság SMS alapú riasztásának és 

veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjéről. 

 

NMHH rendelet: 

- 3/2013. (I.11.) NMHH rendelet a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 

ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók 

kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról. 
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Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020. 

 

Nemzeti Digitalizációs Stratégia tervezet 2021-2030. 

 

 

A kutatási téma szempontjából releváns, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv belső 

szabályzói: 

 

- 7/2012. számú főigazgatói intézkedés a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi 

szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a 

pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokról, 

 

- 35/2012. számú főigazgatói intézkedés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

működési rendjének szabályozására katasztrófaveszély, veszélyhelyzet, 

helyreállítás és újjáépítés idején, 

 

- 67/2012. számú főigazgatói intézkedés a Katasztrófavédelem Központi Zenekara 

működéséről és igénybevételének rendjéről, 

 

- 92/2012. számú főigazgatói intézkedés a Katasztrófavédelem arculatáról, 

 

- 127/2012. számú főigazgató intézkedés a katasztrófavédelem központi, területi és 

helyi szerveit érintő iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzmegelőzési hatósági és 

szakhatósági tevékenység végzéséről, 

 

- 1/2013. számú főigazgatói parancs a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság között megkötött 

együttműködési megállapodásban foglalt katasztrófavédelmi feladatok 

végrehajtására, 

 

- 9/2013. számú főigazgatói intézkedés a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű 

felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint 

munkaokmányaikról, 
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- 44/2013. számú főigazgatói intézkedés a katasztrófaveszély megállapításának és 

megszüntetésének, valamint közzétételének rendjéről, 

 

- 74/2013. számú főigazgatói intézkedés a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 

működésének szabályozásáról, 

 

- 1/2015. számú főigazgatói intézkedés a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság Monitoring és Lakossági Riasztó rendszerének alkalmazásával, 

telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok meghatározásáról, 

 

- 7/2015. (XI.19.) BM OKF utasítás a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének 

katasztrófavédelmi megszervezéséről, 

 

- 1/2020. számú kommunikációs szolgálatvezetői intézkedés a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálat Ügyrendjének 

kiadásáról, 

 

- 25/2020. számú főigazgatói intézkedés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

kommunikációs tevékenységének rendjéről, 

 

- 38/2020. számú főigazgatói intézkedés a riasztási és veszélyhelyzeti 

lakosságtájékoztató SMS-küldő rendszer működésével kapcsolatos 

katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására, 

 

 

- 33/2021. számú főigazgatói intézkedés a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság üzemeltetésében lévő Paks és 30 km-es körzetében telepített 

lakossági riasztó-tájékoztató rendszer, valamint a MoLaRi rendszer riasztó-

tájékoztató alrendszerén 2022. évben végrehajtandó sziréna próbákról. 
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7. számú melléklet – Ábrák, diagramok, képek és táblázatok jegyzéke 

 

Ábrák 

 

1. számú ábra Az értekezésben kutatott témakörök kapcsolódásának szemléltetése. 

Készítette: a szerző. 

2. számú ábra A hivatásos katasztrófavédelmi szerv struktúrája azon egységekkel, 

amelyek részt vesznek a lakosság tájékoztatásában, az integrált katasztrófavédelmi 

lakossági tájékoztatásban. Készítette: a szerző. 

3. számú ábra Szirénajelek a jogszabályi előírások szerint.  

4. számú ábra A legnépszerűbb közösségi-hálózatok világszerte 2022 januárjában, 

rangsorolva az aktív felhasználók száma szerint.  

5. számú ábra Az Instagram-felhasználók megoszlása világszerte 2021 októberében, 

kor és nem szerint.  

 

Diagramok 

 

A diagramok forrása: a Google releváns programja. 

 

1. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 1. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

2. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 2. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

3. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 3. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

4. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 4. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

5. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 5. kérdésére érkezett 

válaszokról. 
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6. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 6. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

7. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 7. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

8. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 8. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

9. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 9. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

10. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 10. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

11. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 11. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

12. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 12. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

13. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 13. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

14. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 14. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

15. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 15. kérdésére érkezett 

válaszokról. 

16. számú diagram A „Felmérés a katasztrófavédelem lakossági tájékoztató és 

lakosságfelkészítő munkájával összefüggésben” című kérdőív 16. kérdésére érkezett 

válaszokról. 
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Képek 

 

1. számú kép Az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet ünnepélyes 

megalakulása 2012. január 2-án.  

2. számú kép Arculati elem: a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet színes logója, 

körben a „Magyarország szolgálatban a biztonságért” jelmondattal.  

3. számú kép Mit kell tenni abban az esetben, ha veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

baleset történik? Forrás: A Kőbányai Védelmi Bizottság tájékoztató anyaga. 

Hűtőmágnes.  

4. számú kép Polgári védelmi sziréna épület tetején.  

5. számú kép MoLaRi-sziréna.  

6. számú kép Részlet a lakossági tájékoztató naptárból (2012.). Kék színnel, szöveggel 

jelölten a morgató szirénapróba napja.  

7. számú kép Katasztrófavédelmi kisokos – Mi a teendő árvíz idején.  

8. számú kép Katasztrófavédelmi kisokos – Hogyan előzhetem meg a lakástüzet?  

9. számú kép Katasztrófavédelmi kisokos – Mi a teendő vegyi baleset esetén?  

10. számú kép Katasztrófavédelmi kisokos – Hogyan előzhető meg a szabadtéri tűz?  

11. számú kép Katasztrófavédelmi kisokos – Mi a teendő vihar esetén?  

12. számú kép Katasztrófavédelmi kisokos – Mi a teendő földrengés esetén?  

13. számú kép Katasztrófavédelmi kisokos – Mit tartalmazzon a veszélyhelyzeti 

csomag?  

14. számú kép Katasztrófavédelmi kisokos – Ismeri a szirénajeleket?  

15. számú kép Katasztrófavédelmi kisokos – Milyen a biztonságos lépcsőház?  

16. számú kép Katasztrófavédelmi kisokos – First Monday of the month – Siren test. 

Angol nyelvű felhívás a MoLaRi-próbákra.  

17. számú kép Képernyőfotó a BM OKF honlap nyitóoldaláról. A képernyőfelvételt 

készítette: a szerző.  

18. számú kép Képernyőfelvétel a németországi Szövetségi Lakosságvédelmi és 

Katasztrófavédelmi Hivatal honlapjáról.  

19. számú kép Képernyőfelvétel VÉSZ-hírről. Forrás: VÉSZ applikáció.  

20. számú kép Árvízi fotóalbumok (2013.).  

21. számú kép Képernyőfotó a katasztrófavédelem hivatalos YouTube-csatornájának 

névjegyéről.  
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22. számú kép Képernyőfelvétel a BM OKF Médiaszer regisztrációs felületéről. Forrás: 

BM OKF Médiaszerver.  

23. számú kép Szemléltető kép az amygdala elhelyezkedéséről, méretéről az agyban.  

24. számú kép MoLaRi-sziréna. Ennek a szirénának a közelében több általános iskola is 

található.  

25. számú kép A Katasztrófavédelem szakmai folyóirat online kiadása. A képernyőfotót 

készítette: a szerző.  

26. számú kép Képernyőfotó az INFORM adatbázisról, kijelölve Magyarország. Forrás: 

[78]  

27. számú kép Képernyőfotó az INFORM adatbázis Magyarországra vonatkozó 

adatairól.  

28. számú kép A NATO Központ kézikönyve a sajtó munkatársai részére, képernyőkép.  

29. számú kép A Sendai Keretrendszer hét célja.  

30. számú kép Képernyőkép egy, a UN OCHA honlapján publikált infógrafikáról.  

31. számú kép A Katwarn katasztrófavédelmi applikáció osztrák két angol nyelvű, 

különböző méretű és tartalmú tájékoztató brosúrája.  

32. számú kép Füst tölti meg a nézőteret a rakoniewice-i katasztrófavédelmi 

lakosságfelkészítő teremben.  

33. számú kép A toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem bejárata.  

34. számú kép Gyermekek számára készült katasztrófavédelmi felkészítő kiadvány.  

35. számú kép Az MSB kiadványa a sajtónyilatkozat-tételek támogatására.  

36. számú kép Az MSB angol nyelvű oldala a rendszerfunkciókkal.  

37. számú kép Rakoniewice-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Kiégett 

nappali szoba részlete.  

38. számú kép Rakoniewice-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Kiégett 

gyermekszoba részlete.  

39. számú kép Rakoniewice-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – 

Közlekedési baleset, műszaki mentés bemutatása.  

40. számú kép Rakoniewice-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Szimulátor 

annak szemléltetésére, hogy mit lát egy megkülönböztető jelzéssel közlekedő 

gépjárművezető egy káreseményhez vonulás közben a forgalomban.  

41. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – A gyermekek a 

teremben tűzoltójelmezben tanulnak.  
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42. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – A tanulók 

megismerkednek az otthoni veszélyforrásokkal: gyertya okozta tűz.  

43. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – A tanulók 

megismerkednek az otthoni veszélyforrásokkal: ruhán felejtett forró vasaló okozta tűz.  

44. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Jelzőtáblák 

megismerése: merre meneküljenek, hol kell gyülekezni, ha baj van, hol található porral 

oltó készülék.  

45. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – A tűzoltók világa, 

hogyan indul a segítség baj esetén.  

46. számú kép Toruń-i katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő terem – Fotófal. A 

megszerzett hasznos tudáson túl képi emléket is tudnak magukkal vinni a látogatók.  

 

Táblázatok 

1. számú táblázat Az LTRR 2022. évi próbái.  

2. számú táblázat Az egyén veszélyhelyzeti reakciói.  

3. számú táblázat Médiahatások a hatások és az érvényesülés módja alapján.  

4. számú táblázat A Lasswell-féle kommunikációs modell.  

5. számú táblázat A BBK hivatalos oldalának fő- és almenüi.  

6. számú táblázat Az MSB lapján szereplő információk.  

7. számú táblázat Tudományos konferenciák.  

8. számú táblázat Az értekezés kohéziós táblázata I-IV. rész.  
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8. számú melléklet – Az értekezés kohéziós táblázata 

 

Az értekezés összegzett következtetéseit kohéziós táblázatban is ismertetem. Ezekben tömören összefoglalom a kutatásom, tudományos munkám 

egyenszilárdsága szempontjából az értekezés adott részeiben részletesen megfogalmazottakat. 

8. számú táblázat Az értekezés kohéziós táblázata I. rész. Készítette: A szerző. 

 

Tudományos probléma Hipotézisek Kutatási célok Új tudományos eredmények 

1. fejezet 

Hazai és nemzetközi 

szakirodalmak tanulmányozása 

során, a tudományos probléma 

megfogalmazásához, a kutatásom 

alapgondolatához az a 

megfigyelésem vezetett, amely 

szerint ezt a témakört, így ezeket 

az újdonságokat is kevesen 

vizsgálták eddig ilyen szempontok 

szerint tudományos munkákban. 

Felvetésem alapján a megfelelő 

tájékoztatási tevékenység 

jelentősen támogathatja a 

katasztrófák megelőzését, az 

ellenük való védekezés és a 

helyreállítás, illetve újjáépítés 

sikerét is. Vélelmezem, hogy a 

hivatásos katasztrófavédelmi 

szervezet által végzett lakossági 

tájékoztatási tevékenység 

fejlesztési lehetőségeket rejt 

magában, amelyek megvalósítása 

hozzájárulhat a szervezet 

sikeresebb feladatellátásához. 

Célom a választott témával 

összefüggésben további fejlesztési 

lehetőségek kutatása, kidolgozása, 

illetve bemutatása a doktori 

értekezésemben. Olyan 

potenciáloké, amelyek még 

hatékonyabbá teszik a lakosság 

tájékoztatását és felkészítését a 

magyarországi hivatásos 

katasztrófavédelem hatáskörébe 

tartozó témákkal összefüggésben. 

Célom megvizsgálni a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv 

lakossági tájékoztatásban részt 

vevő egységeit. 

A magyarországi hivatásos 

katasztrófavédelmi szervezet 

lakossági tájékoztatással 

foglalkozó szervezetei 

tevekénységének rendszertani 

elemzésére alapozva definiáltam 

az integrált katasztrófavédelmi 

lakossági tájékoztatás fogalmát, 

amelyre építve empirikus 

kérdőíves felmérés útján – a 

lakosság tájékozottságának 

növelése érdekében – kidolgoztam 

a „Katasztrófavédelmi kisokos” 

elnevezésű program 

szempontrendszerét. 
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8. számú táblázat Az értekezés kohéziós táblázata II. rész. Készítette: A szerző. 

 

Tudományos probléma Hipotézisek Kutatási célok Új tudományos eredmények 

2. fejezet 

Hazánkban egyre szélesebb körű 

az online katasztrófavédelmi 

lakossági tájékoztatás és -

felkészítés, azonban még nincs 

minden olyan technikai-műszaki 

lehetőség gyakorlati 

alkalmazásban, amelyek ezeket a 

tevékenységeket még sikeresebbé 

tehetik. 

Feltételezésem szerint a 

katasztrófavédelmi lakossági 

tájékoztatási tevékenység során 

kezelt online eszközök 

alkalmazása fejleszthető, rejtenek 

magukban további lehetőségeket. 

Vélelmezem, hogy a fejlesztések 

által hatékonyabban járulhatnak 

hozzá a nyilvánosság 

információkkal történő 

ellátásához. 

Megvizsgálom, hogy az új online 

kommunikációs módszerek, 

csatornák fejlesztése, 

alkalmazása, valamint a már 

meglévők folyamatos 

aktualizálása, továbbfejlesztése 

elengedhetetlen-e annak 

érdekében, hogy a lakosság 

megfelelő, hiteles tájékoztatásban 

részesüljön. Akár egy-egy adott 

veszély előtt, közben, illetve 

közvetlenül utána is. Kutatok és 

bemutatok olyan módszereket, 

illetve lehetőségeket, amelyek 

támogatják a lakosság hiteles 

információkkal történő ellátását, 

előmozdítják s támogatják a 

katasztrófavédelem lakossági 

tájékoztatásának a hatékonyságát. 

Mindezek útján szolgálva az 

emberi élet védelmét és a 

vagyonbiztonságot. 

A katasztrófavédelmi honlapok 

akadálymentesítését érintő jogi 

szabályozás vizsgálata alapján – a 

lakosság szélesebb körű 

tájékoztatásának biztosítása 

érdekében – konkrét műszaki és 

eljárási javaslatokat tettem a 

hivatásos katasztrófavédelmi 

szervezet angol nyelvű 

tájékoztatásának fejlesztésére, a 

„veszélyhelyzeti értesítési 

szolgáltatás” megnevezésű VÉSZ 

programnak a lakosság magatartási 

szabályait bemutató kiegészítésére, 

valamint a katasztrófavédelmi 

podcast műsor kialakítására és az 

infógrafikák publikálására. 
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8. számú táblázat Az értekezés kohéziós táblázata III. rész. Készítette: A szerző. 

Tudományos probléma Hipotézisek Kutatási célok Új tudományos eredmények 

3. fejezet 

Kutatásom megkezdése előtt 

felmerült bennem az a kérdés, 

miért viselkedünk úgy, ahogy. 

Miért viselkedünk úgy, ahogy a 

veszélyekkel összefüggésben, 

legyen szó akár azok lehetséges 

megelőzéséről, vagy egy már 

kialakult baj esetén. Ha ezt 

megismerjük, kutathatóvá válik az 

is, hogy ez befolyásolható, 

módosítható-e. Amennyiben igen, 

alkalmas eszköz-e minderre a 

tájékoztatás? A témák ilyen szintű 

kapcsolódását nem kutatták 

korábban, ezt tudományos 

problémaként nevezem meg. 

Feltételezem, hogy a 

katasztrófavédelmi lakossági 

tájékoztatás során figyelembe kell 

venni a releváns pszichológiai 

aspektusokat is. Feltételezem, 

hogy a lélektan, mint tudományág 

számos olyan kapcsolódási ponttal 

bír a nyilvánossági munkával, 

amelyek ismerete nagymértékben 

hozzájárul a hatékonyabb 

katasztrófavédelmi lakossági 

tájékoztatáshoz, -felkészítéshez, 

összességében a biztonság 

szavatolásával. Feltételezem, 

hogy szükségszerű a pszichológiai 

kapcsolódások szem előtt tartása 

annak érdekében, hogy a szervezet 

üzenetei még hatékonyabban 

jussanak el az emberekhez. 

Célom kitérni a 

katasztrófavédelmi témájú, a 

lakosság felé történő 

kommunikáció, illetve 

felkészítés pszichológiai 

aspektusait is megvizsgálni. 

Célom vizsgálni a félelem, a 

pánik, a stressz, a tanulás, a 

meggyőzés, a hitelesség és a 

dezinformáció, az álhírek 

pszichológiai kérdésköreit. 

A katasztrófavédelmi lakossági 

tájékoztatás és felkészítés 

pszichológiai kapcsolódási pontjainak 

vizsgálata alapján – a hatékonyabb 

katasztrófavédelmi lakossági 

veszélyhelyzeti tájékoztatási 

tevékenység érdekében – igazoltam, 

hogy  

a. a psziché releváns jellemzőinek 

ismerete által veszély esetén a félelem 

és a pánik csökkenthető megelőző 

katasztrófavédelmi felkészítéssel, 

továbbá  

b. az attitűd formálása 

támogathatja a biztonság szélesebb 

körű elérését, amelyet elősegíthet az 

általam felhasználni javasolt 

célcsoport-analízis módszertan. 

Megállapításaimra alapozva a 

dezinformáció pszichológiai 

aspektusainak elemzésével 

kapcsolatosan pedig bizonyítottam, 

hogy a meggyőzés, a konformitás, a 

hitelesség és a bizalom kérdésköre 

szorosan kapcsolódik a lakossági 

veszélyhelyzeti tájékoztatás 

témaköréhez. 
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8. számú táblázat Az értekezés kohéziós táblázata IV. rész. Készítette: A szerző. 

Tudományos probléma Hipotézisek Kutatási célok Új tudományos eredmények 

4. fejezet 

Magyarországon hatékony ugyan 

a katasztrófavédelmi lakossági 

tájékoztatás és -felkészítés, 

azonban még nincs minden olyan 

technikai-műszaki, módszertani, 

eljárásbeli lehetőség gyakorlati 

alkalmazásban, amelyek mindezt 

még sikeresebbé tehetik, növelve 

és hatékonyan fenntartva ezzel is 

Magyarország biztonságát, 

támogatólag hozzájárulva a 

globális biztonsághoz. 

Vélelmezem, hogy több olyan 

műszaki innováció, módszer is 

született napjainkban nemzetközi 

vonatkozásban, amelyek hazai 

alkalmazása, illetve az új 

módszerek bevezetése nagyban 

támogatja a sikeresebb 

magyarországi 

katasztrófavédelmi lakossági 

tájékoztatást és 

lakosságfelkészítést. 

Nemzetközi vonatkozásban a 

célom nem csupán jogszabályok 

és külföldi szakirodalmak 

kutatása, de az értekezésemben 

nagy hangsúlyt fektetek olyan, 

más országokban már sikeresen 

alkalmazott tájékoztatási, 

felkészítési eszközök és 

módszerek ismertetésére, amelyek 

hazai bevezetése effektívebbé 

tehetik a biztonság megteremtését 

és fenntartását. Célkitűzés tehát a 

nemzetközi releváns színtér 

legjobb, bevált gyakorlatainak 

hazai implementálásának 

vizsgálata, bemutatása is. További 

célkitűzés a Magyarország 

területén tartózkodó külföldi 

állampolgárok katasztrófavédelmi 

tájékoztatásának vizsgálata, 

vizsgálati eredmények fényében, 

szükség esetén annak 

hatékonyabbá tételére javaslatok 

megfogalmazása. 

A hivatásos katasztrófavédelmi 

szervezet lakossági tájékoztatási 

tevékenységének a nemzetközi 

„jó gyakorlattal” történő 

összevetése alapján feltártam a 

kapcsolódó módszertani és 

műszaki fejlesztési lehetőségeket, 

amelyek a honlapokra, az 

applikációkra és a területi 

kialakítású – akadálymentesített 

módon létrehozandó, Braille-írás 

alkalmazásával is ellátott – 

lakosságfelkészítő oktatótermek 

kialakítására irányultak. 

Kutatómunkám eredményeként 

hatékonyabb lakossági 

veszélyhelyzeti tájékoztatás 

valósulhat meg. 

 


