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DR. HOFFM ANN IM RE – MUKICS DÁNIE L

A 2010. MÁ JUS-JÚNIUS I ÁRVÍZ E L L E NI
V ÉDE KEZÉ S, A HE LYRE ÁLL ÍTÁS ,
V AL AM INT AZ ÁRVÍZVÉDE L M I
BE RUHÁZÁSOK

1. Az árHuLLámoKAT KiváLTó HiDromETEoroLóGiAi
oKoK és foLyAmAToK
2010. május- júniusában szokatlan módon kétszer egymás után vonult át felettünk
nagy csapadékot okozó, lassan mozgó ciklon: „Zsófia” május 15-18., „Angéla” május 31-június 4. között. A két ciklon döntő szerepet játszott a rendkívüli árhullámok
kialakulásában, és a jelentős elöntések, belvizek megjelenésében. A két hónap alatt
országos átlagban 294 mm csapadék hullott.
A május 15. reggeltől május 18. reggelig lehullott csapadék mennyisége a Dunántúlon nagy területen, északkeleten pedig helyenként a 100 mm-t is meghaladta.
A 12 nappal későbbi „Angéla” ciklon főként a Dél-Dunántúlon és a Kárpát-medence
északkeleti részén okozott jelentős (területi átlagban 60-80, lokálisan 90-117 mm)
mennyiségű csapadékot.
A „Zsófia” ciklon hatására a Tisza mellékvizei közül szinte egyszerre kezdett intenzíven áradni a Kraszna, a Szamos, a Bodrog, a Sajó, a Hernád, a Bódva, a Takta,
valamint a Zagyva és a Tarna. Kisebb mértékben, de megindult a vízszintemelkedés
a Körösökön és a Maroson is.
A Duna hazai mellékvizei közül a Bakony északi patakjai áradtak meg hirtelen
(a Cuhai-Bakonyéren egy nap alatt mintegy 2,5 m-t emelkedett Bakonybánkon a
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vízszint), az Ipolyon annak mellékvizei okoztak árhullámot. A Kaposon és több, Mecsekkörnyéki kisvízfolyáson előfordult, hogy egy nap alatt mintegy 3 m-t áradt a víz.
Az árhullámok nagyságára jellemző volt, hogy 10 vízfolyásunk 14 mérőállomásán
mértek rekord vízállást (LNV), és a vízállások még több állomáson közelítették meg
az ott érvényes korábbi LNV-t.
Az „Angéla” ciklon újabb árhullámokat okozott. Mivel a medrek sok helyen még
nem ürültek ki, a második árhullám hatására 8 vízfolyáson most már 17 állomáson
mértek LNV-t meghaladó vízállást (9 állomáson éppen a két héttel korábbi LNV dőlt
meg újra). A Hernádon például három napon belül kétszer is a korábbi LNV-t meghaladó vízállások alakultak ki.
Az árhullám különlegességét mutatja, hogy a Sajó-Hernádról érkező vízhozam
nagyságrendileg hasonló volt a Felső-Tiszáról érkezővel. Hernádon, Hidasnémetinél
909 m3/sec, Gesztelynél 864 m3/sec, a Sajón, Sajószentpéternél pedig 540 m3/sec
vízhozamot mértek. Ekkora vízhozamot a Sajó torkolatánál még nem regisztráltak.
Ennek hatására a Tisza, Tiszapalkonya alatti szakaszán, egészen Kisköréig, a folyó
eddigi második legmagasabb árhulláma alakult ki. A tiszai árhullám ehhez hasonló
felépülését utoljára 1974-ben figyelhettük meg.

2. A KiALAKuLT HELyzET
2010. május 15-től a hazai folyók, patakok vízgyűjtőin, illetve a településeinken
lokálisan lehullott csapadék és a Magyarországot ért rendkívüli időjárás következtében hatalmas károk keletkeztek országszerte, kiemelten Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében.
A lehullott csapadék helyenként már májusban elérte a havi átlagos csapadék
2-3-szorosát, majd ezt követően júniusban újabb jelentős csapadék hullott hazánkra.
Egyes kis vízfolyások átlagos vízhozamuk több százszorosát hozták, míg BorsodAbaúj-Zemplén megyében a Sajó, a Hernád, a Bódva, a Tolcsva, a Szinva, a Ronyva
és a Vadász-patak áradása többször okozott gondot.
Az érintett folyók legnagyobb vízszintet (LNV) meghaladó mértékben áradtak, a saját
LNV-jüket egymás után döntötték meg, az áradások erodálták a védműveket. Nagy
nehézséget okozott, hogy a Hernád mentén nincs kiépített állami védmű. A lassú
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levonulás áztatta a gátakat, több helyen megrongálta azokat, néhány esetben szükség volt a kiáramlott víz visszavezetése érdekében a védművek átvágására is. Jelentős
gondot okoztak a víztározók és halastavak is a telítettség miatt.
Az extrém csapadék az ország területének egyharmadát érintette, ugyanakkor az
árvíz és helyi vízkár elleni védekezés 4 gócterületre összpontosult:
• az észak-magyarországi folyókra (Ipoly, Hernád, Sajó, Bódva, Bodrog),
• a Közép-Alföldre (Zagyva, Tarna),
• a Kapos völgyére, valamint
• a Bakony térségére.
A Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád
megyékben kialakult rendkívüli csapadék, viharkárok, ár- és belvizek miatt a Kormány
a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. § (2) bekezdés g) és j) pontja
szerinti árvízi veszélyhelyzetet hirdetett ki:
• a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló
183/2010. (V.17.) Korm. rendelettel Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területére, ezzel egyidejűleg rendkívüli készültséget rendelt el a Sajó folyó
Sajópüspöki-Ónod, a Bódva folyó Hídvégardó-Boldva, valamint a Hernád folyó Hidanémeti-Sajóhídvég közötti szakaszokra, illetve azok magyarországi vízgyűjtőire,
• 186/2010. (VI. 02.) Korm. rendelettel Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területére,
• a 187/2010. (VI. 02.) Korm. rendelettel Nógrád megye Hasznos, Pásztó települések közigazgatási területére,
• a 188/2010. (VI. 03.) Korm. rendelettel Bőny, Mezőörs, Rétalap (Győr-Moson-Sopron megye), Jászdózsa, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jásztelek, Jászjákóhalma és Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) közigazgatási terültére,
• a 189/2010. (VI. 04.) Korm. rendelettel Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye, Fejér megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes közigazgatási területére.

3. A HivATásos KATAszTrófAvéDELmi szErvEK
fELKészüLésénEK HELyzETE
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) és területi szervei az idei évben is felkészültek
az ár- és belvízi helyzet kezelésére.
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A BM OKF, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI), a rendőrség,
valamint a Magyar Honvédség (MH) szakembereinek részvételével 2010. február
19-én és február 26-án ár- és belvízvédelmi egyeztető megbeszélésre került sor.
Az egyeztetések eredményei:
• A BM OKF javaslatára a miniszter levélben hívta fel az önkormányzati szövetségek,
valamint a potenciálisan veszélyeztetett települések polgármestereinek, rajtuk keresztül a lakosság figyelmét a vízelvezető rendszerek felülvizsgálatára, kitisztítására, a vízkár-elhárítási tervek pontosításának fontosságára, a közmunkaprogramok és a közcélú foglalkoztatottak nyújtotta lehetőségekre;
• A BM OKF és a VKKI előkészítette a közös médiaszereplést, a lakosság hiteles
tájékoztatását;
• a sikeres vízkárelhárítás érdekében előkészítettük a tűzoltó állomány csapaterős
alkalmazását, súlyosbodó helyzetben a KKB felkérése alapján a MH erőinek, eszközeinek, speciális képességinek (helikopter, búvárok) alkalmazását;
• a KKB áprilisi ülésén beszámoltunk az önkormányzati védvonalakon történő
védekezés helyzetéről, ahol indítványoztuk, hogy az árhullámok, belvizek valós
kialakulása miatt jelentkező feladataink finanszírozásához a védekezési fokozattal
arányos költségvetési támogatás kerüljön biztosításra, az éves működési költségvetésen felül. Az elkülönített pénzügyi forrással már a vis maior események
bekövetkezése előtt lehetőség lenne a károk megelőzésére, így gyakorlatilag költségvetési források megtakarítására;
• 2010. március 24-én a BM OKF és a vízügyi szervek közös felkészítést tartottak
az ár- és belvízi védekezésben érintett operatív törzs tagok számára a Nemzeti
Helyzetértékelő Központban;
• felvetettük, hogy az árvíz során a folyók által lehozott PET palackok összegyűjtése
a vízügyi szervek feladataként jelenik meg, holott ez a feladat sokkal szélesebb
kört érint. A probléma turisztikai, környezetvédelmi és természetvédelmi területekre is kihat, fontos lenne, hogy az érintettek közös feladatként kezeljék
a folyók és környezetük tisztántartását, nem magára hagyva a vízügyi szakembereket;
• az ÁNTSZ közreműködésével a felkészülés keretében 1257 fő tetanusz és 1461
fő hastífusz fertőzés elleni aktív immunizálása történt meg a lakosság körében
(önkéntes alapon).
A BM OKF kiemelt jelentőséggel kezelte a vizek kártételei elleni védekezésben
történő közreműködést, melynek során:
• gyakorlati felkészülés befejező aktusaként egy sajtónyilvános technikai szemlét
tartottunk 2010. március 5-én, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Raktár- és
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•

•
•
•

•

Kiképző Bázisán, amelyen ellenőrizzük a rendelkezésre álló technikai eszközöket
és a személyi állományt;
folyamatosan figyelemmel kísértük a vízügyi szervek és az Országos Meteorológiai
Szolgálat által adott előrejelzéseket, hogy időben riaszthassuk a kormányzati koordinációt végző szervezetekben résztvevőket;
felkészültünk a KKB Operatív Törzsének és Veszélyhelyzeti Központjának szükség
szerinti működtetésére;
folyamatosan készen álltunk a nem védekező igazgatóságok állományának
árvízzel fenyegetett területekre történő átvezénylésére;
tekintettel a Tisza vízgyűjtőjén kialakult helyzetre, 2010. április 1-jén felsővezetői
szinten vettünk részt az Ukrán Rendkívüli Helyzetek minisztere, Ukrán Vízügyi Hivatal elnöke, hazánk Környezetvédelmi és Vízügyi minisztere, a Környezetvédelmi
és Vízügyi Központ főigazgatója részvételével a két ország köztársasági elnöke
által kezdeményezett árvízi egyeztetésen;
területi szerveink a felkészülés során:
– pontosították a megyei összesített kitelepítési és befogadási terveiket, a veszélyelhárítási terveket, továbbá a védekezés során alkalmazható technikai eszközök
adatait és nyilvántartásait;
– folyamatos kapcsolatot tartottak a megyei védelmi bizottságokkal, a vízügyi
igazgatóságokkal, az érintett települések polgármestereivel;
– helyszíni szemléket tartottak a veszélyeztetett területeken;
– kiemelt figyelmet fordítottak a lakosság megbízható riasztására, tájékoztatására;
– egyeztettek a bányakapitányságokkal, melynek eredményeként 275 homokbánya biztosította az ár- és belvízi védekezésnél felhasználható töltőanyagok
beszerezhetőségét;
– felmérték a kitelepítés lehetőségeit, egy esetleges ár- és belvízi veszélyhelyzet
esetén közel 4000 befogadó helyen, mintegy 750.000 fő elhelyezése biztosított;
– megszervezték és pontosították a közlekedési társaságokkal (BKV, MÁV, VOLÁN)
a kitelepítési igényeknek megfelelő szállítókapacitás rendelkezésre állását.

4. véGrEHAjToTT fELADAToK, TETT inTézKEDésEK
A május-júniusi árhullám legfontosabb katasztrófavédelmi feladatai a következők voltak:
• az állami védvonalakon a vízügyi szervek segítése, a lakosságvédelem szervezése,
• az önkormányzati védvonalakon a helyi vízkárelhárításhoz lakosságvédelmi és logisztikai támogatás,
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• a kitelepítések és befogadások tervezése, szervezése, illetve közreműködés azok
végrehajtásában,
• részvétel az ÁNTSZ által irányított fertőtlenítések végrehajtásában,
• ivóvíz biztosítása, a lakosság ellátásának megszervezése,
• tűzoltósági műszaki mentések, szivattyúzások,
• polgári védelmi alegységek és speciális mentőcsapatok közreműködése a mentésben,
• intézkedések kiadása az alárendelteknek a feladatok végzésére, a személyi állomány vezénylésére, az anyagi kiszállításokra,
• közreműködés a kárfelmérésben, fertőtlenítésben és a szúnyoggyérítés megszervezésében.
A május-júniusi időszakban a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) operatív Törzse és veszélyhelyzeti Központja 2010. május 15-28. között, valamint
2010. június 1-jén 18.00-tól 2010. június 5-én 13.30-ig a BM OKF-en és ezt
követően a Nemzeti Helyzetértékelő Központban, majd június 10-én 18.00-tól ismét
a BM OKF-en működött.
2010. június 4-én Dr. Bakondi György árvízi védekezésért és helyreállításért felelő
miniszteri biztos, főigazgató vezetésével a BM OKF székhelyén megalakult a rendkívüli árvízvédekezési és Újjáépítési Koordinációs Bizottság.
A KKB munkaszervei között a napi munkakapcsolat és feladategyeztetés mindvégig
folyamatos volt. A KKB VK vezetője az Operatív Törzs és a BM OKF állandó képviselőjeként mindennap részt vett az Országos Műszaki irányító Törzs (OMIT) munkájában,
az Árvízvédekezési Munkabizottság vezetője részére naponta tájékoztatást adott az
Operatív Törzs, a katasztrófavédelmi szervek által végzett lakosságvédelmi tevékenységekről. Folyamatosan egyeztette a vízügyi szervekkel a homokzsákok felhasználását, a kitelepítettek elhelyezését és tájékoztatást kapott a vízügyi védekezés
irányításának helyzetéről.
Területi szerveink munkájának koordinálása, irányítása érdekében a BM OKF
főigazgatója a védekezés során 4 intézkedést adott ki a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek ár- és belvízvédelmi tevékenységének aktuális szabályozására.
Az intézkedés alapján a területi szervek a védekezési munkálatok eredményes végrehajtása érdekében védekezési, kitelepítési és logisztikai munkacsoportokat hoztak létre, valamint az érintett megyei igazgatóságok állománya megerősítésre került a
BM OKF és más megyei igazgatóságok állományából odavezényelt munkatársakkal.
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A védekezési munkacsoportok koordinálták a védekezésbe beosztott állomány tevékenységének megszervezését (alkalmazás, váltás, pihentetés rendje), a vízügyi igazgatósággal a szükséges munkatevékenység napi egyeztetését, a felterjesztendő
jelentések összeállítását.
A kitelepítési munkacsoportok végezték a veszélyeztetett településeken az érintett
lakosság kitelepítésének és befogadásának, a kitelepítettek mindenoldalú ellátásának koordinálását.
A logisztikai munkacsoport ellátta a védekezésben részt vevő és a kitelepített lakosság élelmezésének, pihentetésének megszervezését, a szükséges eszközök, védőfelszerelések biztosítását.
A települések polgármesterei, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok veszélyhelyzeti központjaival együttműködve a helyi polgári védelmi kirendeltség – és irodavezetők bevonásával pontosították kitelepítési és befogadási terveiket.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az ÉKÖVIZIG igazgatójának szakmai véleménye
alapján készültek fel az önkormányzati védvonalakon az árvízi védekezés megszervezésére.
A védekezés időszakaiban a BM OKF főigazgatója 40 utasítást adott ki a megyei
igazgatóságok és a tűzoltóságok számára a személyi állomány átcsoportosítására és
a rendkívüli készenléti szolgálatra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság döntésének megfelelően a BAZ
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bázisán 2 megyei igazgató és 2 megyei igazgató-helyettes megerősítésével működött a megyei operatív törzs, amellyel a Veszélyhelyzeti Központ és a KKB Operatív Törzs folyamatos kapcsolatot alakított ki.
Az operatív munkát mindkét időszakban segítette a BM OKF-től és a nem veszélyeztetett igazgatóságoktól levezényelt polgári védelmi, mentésszervezési, krízis intervenciós, vis-maior kezelési, kárfelmérési szakállomány is.
Az igazgatók folyamatosan részt vettek a fővárosi, megyei védelmi bizottságok
munkájában, a területi szervekkel koordinálták a helyi szervek munkáját, irányították
a lakosságvédelmi feladatok végrehajtását.
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A rendkívüli időjárás következtében kialakult árvízi helyzet kezelése során több alkalommal ülésezett a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Jász-Nagykun-Szolnok, a GyőrMoson-Sopron és a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság, amely szervek egyrészt
irányították a területi védekezési feladatokat, kezdeményezték a központi erőforrások igénybevételét, és javaslatot tettek a kormányzati szerveknek adott esetben
veszélyhelyzet kihirdetésére, illetve megszüntetésére, másrészt a központi rendelkezések alapján a területi végrehajtás során helyi rendeletekben, határozatokban szabályozták a tevékenység rendjét, a lakosságvédelmi feladatok ellátását, elrendelték
a megalakított polgári védelmi szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezését.
A területi védelemi igazgatási rendszer hatékonyan és eredményesen koordinálta,
vezette a helyi védelmi bizottságok, polgármesterek katasztrófavédelmi feladatainak
végrehajtását. A megalakított polgári védelmi szervezetek fokozott alkalmazási
készenlétbe helyezését a megyei védelmi bizottságok már az első ár- és belvízi
védekezést kitűző üléseiken meghatározták a települések polgármesterei számára.
Úgyszintén intézkedtek, hogy a települési polgári védelmi törzsekben szervezzenek
24 órás ügyeleti szolgálatot. Mindezt erősítette, hogy a kritikus időszakban a vízügy
által legveszélyeztetettebbnek ítélt 26 település polgármestere mellé a BM OKF
a megyei igazgatóságon keresztül polgári védelmi tiszteket vezényelt.

5. A véDEKEzés
5.1. Borsod-Abaúj-zemplén megye
2010. májusában a megyében a helyi patakok áradása zemplénben és a Dél-Borsodi részen is több településen öntötte el az utcákat, lakóépületeket.
Többek között Edelény, Boldva, szendrőlád, szendrő, Tornaszentandrás, Tornabarakony, szalonna, sajóecseg, sajóvámos, sajókeresztúr, szirmabesenyő,
Bőcs, Hernádkak, Hernádnémeti, Gesztely, ócsanálos, Alsózsolca, felsőzsolca, ónod, Tolcsva, vámosújfalu, Györgytarló, vajdácska, viss, sárospatak,
Gelej, Hejőszalonta, Hejőkeresztúr, sajószöged, Kesznyéten, Köröm, Girincs,
Kiscsécs, sajóörös, nagycsécs településeken folytak jelentős védekezési munkálatok.
Kiskinizs, Tornabarakony és Tornaszentandrás települések rövid ideig el voltak
zárva a külvilágtól, azonban a településen lakók ellátása, egészségügyi biztosítása
mindvégig meg volt szervezve.
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2010. május 16-án miskolcon a diósgyőri városrészen a szinva-patak kiöntése
miatt a tízemeletes háztömbök között 40-50 centiméteres vízfolyam hömpölygött.
Miskolcon ivóvíz-korlátozás elrendelése is szükségessé vált. A város polgármestere
„vészhelyzet” kihirdetését kezdeményezte, amely kérés alapján a BAZ MVB-nek a
Kormányhoz címzett támogató állásfoglalása alapozta meg a veszélyhelyzet
megfelelő jogi keretek között történő kihirdetését.
2010. május 17-én szikszón a vadász patak áradása miatt egy jelentős településrész mellett, víz alá került a kórház alsó szintje, ezért a polgármester elrendelte a
patak depóniájának átvágását, valamint a környékbeli közel 1.000 fő kitelepítését.
Ugyanekkor sátoraljaújhelyen a Ronyva patak áradása miatt a több száz veszélybe
került lakóházból kellett megkezdeni a lakosok befogadó helyre történő irányítását,
akik száma csúcsidőben elérte az 1.100 főt.
Kesznyéten településen a víz mintegy 18 lakóházat és 80 főt veszélyeztetett.
A védekezés során önkormányzati utak átvágására került sor, szükségárkok ásása,
homokzsákolás történt.
A Hernád középső-alsó szakaszán Hernádkércs, nagykinizs, Hernádszentandrás, onga-ócsanálos, Gesztely, Hernádkak, Bőcs és ónód térségében védekeztek intenzíven.
A Hernád mentén előkészítésre került a legveszélyeztetettebb helyek kitelepítésének
megtervezése, megszervezése. Kitelepítésre, befogadásra tervezett Kiskinizs (360
fő), Ócsanálos (280 fő), Felsődobsza (450 fő), 8 településre, mint befogadó helyekre
mindösszesen 1090 fővel. A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságról vezényelt
Mozgó Vezetési Pont autóbusz 15 fővel Ócsanáloson biztosította az ottani Operatív
Törzs működését. Ónódnál sokáig kritikus volt a helyzet az elhúzódó rekordmagasságú víz következtében.
A kialakuló helyzettől függően a Hernád völgyében kitelepítésre terveztük még
Hernádkércs (381 fő), Hernádszentandrás (397 fő) Szentistvánbaksa (140 fő),
Nagykinizs (180 fő) lakosságát, 11 befogadóhelyre, mindösszesen 1098 fővel. A kitelepítés végrehajtására e térségben 3 csoportot hoztunk létre.
A Bódván Edelénynél vált legsúlyosabbá a helyzet, a településen megtartott helyi
védelmi bizottsági ülésen értékelték a kialakult helyzetet, a védekezés fő feladatait,
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az elért eredményeket és a kritikus helyeket. A vízügy állásfoglalása szerint a Bódva
folyó töltéseinek szakadása nem volt várható, így a katasztrófavédelemnek a konkrét
kitelepítést nem kellett végrehajtani, de a tervezési feladatokat el kellett végeznie.
Vízügyi elöntési térkép alapján a Megyei Operatív Törzs a lakosság két irányba
történő kitelepítését is megtervezte. Edelénynél több mint 100.000 homokzsák
került beépítésre, a védekezési munkálatokat a rendvédelmi szervek mellett jelentős
számú önkéntes is segítette, az erőfeszítések ellenére az átszivárgó vizek miatt több
mint 80 lakóház került részlegesen víz alá.
Nagy erőfeszítéseket igényelt a Hernád vonalán Ócsanálos, Bőcs, Ónod, Gesztely,
és a Sajó vonalán Sajóecseg folyószakaszán a védművek megerősítése, a logisztikai
anyagok kiszállítása.
A megyében, a májusi veszélyhelyzet után június 1-jén és 2-án lehullott nagymennyiségű csapadék miatt a Sajó és a Hernád folyókon III. fokúra emelték az árvíz védekezési szintjét. A vízügyi szervek prognosztizálták LNV jelentős meghaladását is.
A megyei védelmi bizottság június 2-án reggel ülést tartott és kezdeményezte a miniszterelnöknél a megye közigazgatási területére az árvízi veszélyhelyzet kihirdetését,
továbbá kérte katonai erők (160 fő) igénybevételét is.
A vízügyi szervek helyszínre rendelt 300 dolgozója mellett, a napok óta megfeszítetten védekező helyi erők megerősítésére a BM OKF főigazgatója a tűzoltóságok egy
részének 24/24 órás váltási rendre történő átállásával - egyeztetve a vízügyi igazgatósággal - a Sajó menti védekezéshez sajóecsegre 99 fő tűzoltót vezényelt, majd
a Hernád menti megerősítő munkákhoz 261 fő tűzoltót irányított. A BM OKF főigazgatója kérésére az Országos Rendőr-főkapitány még kirendelt 120 fő rendőrt és 100
fő rendőr-tiszthelyettes iskolást is. 161 fővel a katonaság is ismételten a helyszínre
vezénylésre került a megyei védelmi bizottság elnöke kérésére.
A 2010. június 5-én megtartott rendkívüli kormányülés megállapította, hogy a
Hernád és a sajó mentén az Lnv-t jelentősen meghaladó vízállások miatt
kritikussá vált a helyzet, ezért döntést hozott arra, hogy a védekezésben addig is
résztvevő szolgálatok további jelentős erőket csoportosítsanak át a térségbe.
A Hernád kiépített védvonalának megemelésére elrendelték a rendőrség, a
Magyar Honvédség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a polgári védelem további erőinek riasztását, helyszínre átcsoportosítását összesen 6256 fővel. Feladatuk alapvetően a védekezési munkák
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ellátása, gátszakadás esetén vagy tervezett kiürítésnél a lakosság kitelepítésének
elősegítése volt.
A KKB Árvízvédekezési Munkabizottsága folyamatosan elemezte-értékelte a kialakult
árvízi helyzetet és az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997.
(IV.18.) Korm. rendelet, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény
42. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján elkészítette
gátszakadás esetére azon települések listáját, melyeket részben vagy egészben elönthet a víz.
Az elárasztási térképek és a lista alapján a megyei operatív törzs megtervezte a
lakosság kitelepítését a Hernád folyó mentén 11 településen (Vizsoly, Hernádcéce,
Encs, Gibárt, Felsődobsza, Hernádkércs, Szentistvánbaksa, Kiskinizs, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti) összesen 11.918 főt, valamint 4 Bódva menti településen.
A BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az illetékes önkormányzatokkal
együttműködve pontosította az érintett lakosság létszámát, ellátását, a szállítás
megszervezését, gyülekezését, a lakosság riasztását és tájékoztatását. Az érintett
polgármesterek telefonon is értesítésre kerültek, illetve faxon és e-mailban is megkapták az elöntési térképeket. A kitelepítések előkészítése olyan számvetéssel
történt, hogy a vízügy minden egyes település esetleges elöntése előtt legalább
1 órával adjon értesítést az árhullám érkezéséről a katasztrófavédelemnek.
június 3-án a Bódva Edelény térségében a korábbi LNV-t, 286 cm-t meghaladva
letolta a töltésekre épített homokzsák magasítást, így 4 befogadó helyre 2250 fő
részére kellett megszervezni a kitelepítést. A településen összesen 1130 főt kellett
kitelepíteni. A befogadó helyekre a házakból a kitelepítendőket a Vöröskereszt
közreműködésével szállították. A lelki segítségnyújtásban közreműködött a BM OKF
Krízisintervenciós Pszichológiai Csoportja, illetve a mentésben a tűzoltóság, a rendőrség, a katasztrófavédelem nagy erőkkel vett részt. A víz alá került házakból az
emberek mentéséhez roham- és gumicsónakokat is felhasználtak.
A vízügyi szervek által a Hernád folyóra 2010. június 4-én 16.00-kor előre jelzett és
az árhullám 5-én éjféltől történő beérkezésekor valamennyi megerősítési szakaszon
a szükséges töltésmagasítások elkészültek az árhullám előrehaladásának függvényében, így az újabb árvizet sikerült a gátak között tartani és megmenteni a 11
Hernád menti települést, így a megmentett érték több mint 100 milliárd Ft.
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Június 6-tól folyamatosan végeztük a vízügyi szakmai irányítás mellett a töltések állékonyságát biztosító feladatok koordinálását (erő, eszköz átcsoportosítás, homokzsák kiszállítás), mellyel párhuzamosan készen álltunk az érintett lakosság szükség
szerinti kitelepítésére. A Hernád menti településeken túl megelőző védelmi jelleggel
a vízügy kijelölése alapján megterveztük további 11 Sajó menti és 4 Bódva menti
település elöntési térkép alapján történő kitelepítését.
Edelény mellett még szendrőlád településen kellett 365 főt kitelepíteni. ócsanálosról 213 fő megelőző jelleggel az ongai általános iskolában került elhelyezésre,
míg 60 fő a településen maradt folytatni a védekezést.
felsőzsolcán a Sajó átbukott a gáton, ezért a polgármester elrendelte a település részleges kitelepítését. A mentő erők között polgári védelmi hajós, csónakos egységek, speciális mentők és honvédségi lánctalpas úszójárművek is részt
vettek. A helyszínre vezényeltek még 4 db honvédségi PTSZ. A településről összesen
1306 fő került kitelepítésre, ebből 962 fő Miskolcon került elhelyezésre.
A Sajó és a Hernád összefolyása miatt Ónodon kritikus helyzet alakult ki, Alsózsolcán, Bőcsön, szendrőn, Hernádkakon, Gesztelyen, sajóládon és Hernádnémetiben is óriási erőfeszítéseket kellett tenni a védekezésért.
A megyében számos út volt járhatatlan az áradások miatt, a kritikus időszakban
összesen 17 település (Galács, Abod, Andrástanya, Ládbesenyő, Balajt, Martonyi,
Meszes, Sajógalgóc, Sajóvelezd, Hernádszentandrás, Tornaszentandrás, Tornabarakony, Halmaj, Kiskinizs, Nagykinizs, Hernádkércs, Felsődobsza) volt elzárva a külvilágtól, de az alapvető életfeltételek mindvégig biztosítottak voltak.
Több településen, köztük Léh, Kupa, szögliget, sajóvámos, fesőzsolca, Alsódobsza, Újcsanálos és Edelény településeken zacskós és lajtoskocsis ivóvízellátás
bevezetésére került sor. szikszó, Alsóvadász, Aszaló, Homrogd, Abaújszolnok,
Detek, Berek településeken is vízkorlátozás elrendelésére volt szükség.
A Sajó mentén sajóecseg, sajóhídvég, sajólád, sajókeresztúr, sajópálfala,
sajósenye, sajóvámos, szirmabesenyő településeken az épületek homokzsákkal
való bevédését és kiépített védművek megerősítését, magasítását végezték.
A megyében az áradó szinva patak ismételten veszélyeztette miskolc-Diósgyőr
településrészt, Miskolc térségében Arnót, Bőcs, Harsány és mályi településeken
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is folytattak homokzsákos védekezést és szivattyúzást. A vízellátó rendszer pótlására
a Fővárosból víztisztító berendezés került leszállításra.
A ronyva patak Sátoraljaújhelynél ismét 150 házat veszélyeztetett. Az egyik általános iskola tornatermében 150 fő befogadásra alkalmas körlet került kialakításra.

5.2. főváros
A májusi árvízi védekezés során a fővárosi Polgári védelmi igazgatóság folyamatosan üzemeltette a katasztrófavédelem központi raktárbázisát, valamint készenlétbe helyezte a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet (FKRMSZ)
speciális alegységeit. 2010. május 16-20-ig az FKRMSZ víztisztító és ivóvízellátó részlege 11 fővel miskolcon víztisztítást és csomagolást végzett, a tisztított víz
kiszállítása mindvégig folyamatos volt az ellátás nélkül maradt lakosság részére.
Júniusban a Fővárosban a Duna vízgyűjtőjén prognosztizált jelentős mennyiségű
csapadék következtében rendkívüli védelmi bizottsági ülés megtartására került sor.
A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Operatív Törzse július 4-én megkezdte
működését. A budai és a pesti alsó rakpart egyes részeinek lezárása mellett sor került
a III. kerületi lakosok tájékoztatására, valamint a Margitsziget bevédésére is.

5.3. Baranya megye
A megyében Pécsről, sásdról, Hetvehelyről, Lapáncsáról és vásárosdombóról
kellett több lakót kiköltöztetni a patakok áradása miatt. A megyében 3 település,
Alsómocsolád, Tarrós és vázsnok volt elzárva a külvilágtól, megközelítésük traktorokkal, illetve tűzoltó és honvédségi gépjárművekkel volt megszervezve. Védekezés
folyt Harkány, Gilvánfa, szentegát és Pellérd településeken is. Szentegát
térségében az Almás patak töltésének átvágására is sor került. A majláthpusztai
és a Kisszentmárton településre vezető bekötőúton vízátfolyás miatt sebességkorlátozás volt érvényben.
Júniusban a megyében 17 településen folytattak védekezést. A legkritikusabb helyzet sásdon alakult ki a Baranya-csatorna áradása miatt. A Vízügyi Igazgatóság
hozzájárulásával a polgármester és a helyi VÉB döntését követően egy 10 méteres
szakaszon sor került a gát átvágására, s a vizet egy közel 100 hektáros területre
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kiengedve próbálták meg csökkenteni a csatorna vízszintjét, hogy a várost megvédjék a gátszakadás okozta elöntéstől. fazekasboda településen a Karasica vízfolyás
kritikus szintre emelkedett. A település fölött 14 db halastó ill., víztározó található.
A településhez legközelebbi tó a védőgát koronáját kb. 10 helyen meghágta, a töltés
magasítására nem volt lehetőség. Gátszakadás esetére a veszélyeztetett 10 lakóházból megtervezésre került a lakók kitelepítése. A megyében majs, szederkény,
nagyharsány és Alsószentmárton településeken is szükség volt kitelepítésre.
5.4. fejér megye
A megyében vértesacsán, fehérvárcsurgón sárkeresztúron, Bodajkon, Bakonycsernyén, Gyúrón, zámolyon, csákváron, Bicskén, sárkeresztesen,
válon, Baracskán és ráckeresztúron folytak védekezési munkálatok. Szabadbattyánnál löszfal csúszás következett be. A megyében összesen 74 főt kellett
kitelepíteni. A Bakonyt több alkalommal érte nagy mennyiségű csapadék, így egyes
települések útjait egymás után többször is beborította a sár. Legtöbbet az elborító
sártól Bakonycsernye szenvedett, illetve Igar településen még május 30-án is 25 főt
kellett kitelepíteni a felhőszakadás miatt.
5.5. Győr-moson-sopron megye
A megyében a cuhai-Bakony-ér áradása okozott gondokat, mezőörs településen
a polgármester, katasztrófavédelmi és vízügyi szakemberek irányításával 250 fő
önkéntes bevonásával 2000 db homokzsákból nyúlgátat építtetett. Az áradás Bőnyt
is veszélyeztette, ahol ideiglenes védmű kiépítésére került sor. A megyében a kitelepítettek száma összesen 163 fő volt.
Júniusban a Cuha-Bakony-ér májusi áradásához hasonló újabb nagy árhullám ismét
kockázatot jelentett Bőny és Mezőörs településekre. Bőny településen az odavezényelt tűzoltók és a 60 fős honvédségi erő mellett 47 fős települési polgári
védelmi szervezet is segítette a védekezést. A falu 120 lakóháza és telke került víz
alá, ezért a településről összesen 230 fő került kitelepítésre.
A szükséges védekezés érdekében a BM OKF elrendelte a megye tűzoltóságainak
24/24 órás váltásos rendjét, melynek alapján naponta 30-30 fő tűzoltó tudott
közreműködni Bőny település bevédésében és a Mezőőrsnél kialakított védelmi rendszer fenntartásában.
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5.6. Heves megye
A megye területén közel 60 településen került sor vízkár-elhárítási feladatokra.
A megyében vámosgyörk, Adács, Heréd és Hatvan települések voltak közvetlenül veszélyeztetve. Apc, Hatvan, szücsi, zagyvaszántó és Bélapátfalva településeken végeztek belvízvédelmi munkálatokat. Egerben május 29-én kitelepítést
kellett végrehajtani, illetve soron kívül 50.000 db homokzsákot a BM OKF-ről kiszállítani a környező települések megsegítésére.
Júniusban a megyében 74 településen folyt árvízzel kapcsolatos védekezési
tevékenység. A megyében 3 településről (Eger, Fesőtárkány és Ecséd) összesen 25
fő került kitelepítésre, akiknek ellátása mindvégig megoldott volt. A rendkívüli időjárás leginkább Hatvan, Heréd, Atkár, Bélapátfalva, Egercsehi, Vámosgyörk, Lőrinci,
Csány, Heves, Eger, Adács, Nagyvisnyó településeket érintette.

5.7. jász-nagykun-szolnok megye
A megyében a víz lakóházakat veszélyeztetett jászladányban, jászteleken, jászdózsán, jászalsószentgyörgyön, jászárokszálláson, jászberényben, jászfelsőszentgyörgyön és szászbereken. A megyei védelmi bizottság ülésén döntés
született 2 területi polgári védelmi szervezet fokozott, majd teljes alkalmazási készenlétbe helyezéséről. A létrehozott területi rendeltetésű polgári védelmi műszakimentő (árvízvédelmi komplex) csoportok (2x50 fő) jászapáti és a jászberényi
kritikus helyszíneken vettek részt védekezési munkálatokban. A zagyva és az ágó
patak mellett jásztelek településen a Borsóhalmi tározó lakóházakat veszélyeztetett, így az megnyitásra került.
Júniusban a rendkívüli időjárás leginkább jászdózsa, jánoshida, jászalsószentgyörgy, Alattyán, jásztelek, jászjákóhalma és jászberény településeket érintette, a Miskolcra vezényelt tűzoltók menet közben jelentős segítséget nyújtottak
Jászteleknél a helyi védekezésben. A zagyva áradása miatt megnyitásra került a
jászjákóhalmi és a borsóhalmi víztározó, ezért az események kezelése rendkívüli
készültségi fokban folytatódott.
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5.8. Komárom-Esztergom megye
A megyében is kitelepítéseket kellett végrehajtani, a közel 20 veszélyeztetett település közül ács, nagyigmánd, Tárkány, ászár, Bakonybánk, Dömös, Kisbér,
Pilicscsév, Tardos, Bajna, Dunaszentmiklós, szákszend, Tarján és súr települések lakossága volt leginkább veszélyeztetve.
A Duna vízszintjének emelkedése miatt a megyei igazgatóság Komáromba és Esztergomba 10.000-10.000 db homokzsák kiszállítására intézkedett. Súron és Esztergomban megcsúszott a löszfal, melynek következtében összesen 24 ingatlan került
veszélybe. A megyei védelmi bizottság elnöke a Szőny-Almásfüzítő közötti vasúti
töltés megerősítése céljából 200 fő katona kirendelését kérte. Dunaalmáson,
a Duna Által-ér dunai befolyásánál 400 m hosszban megépült a nyúlgát. A BécsBudapest vasútvonal víz felöli oldalán ideiglenes védmű építésére került sor. A folyó
a megyében Dömös és Pilismarót településeket zárta el a külvilágtól.

5.9. nógrád megye
Az ipoly áradása következtében ipolytarnócról és Ludányhalászi településről kellett több lakost kiköltöztetni. Hasznoson a víztározó völgyzáró gátján bordás megtámasztást kellett alkalmazni, szerencsére lakosságvédelmi intézkedésekre nem volt
szükség. szécsényben a szentlélek-patak gátja átszakadt, ennek következtében
a település több utcáját elöntötte a víz, a kárelhárítás során a településen 1500 db
homokzsák került beépítésre. Bátonyterenyén a Maconkai víztározó túltöltöttsége
miatt megszervezték 150 fő kitelepítését, de a kitelepítésre végül nem került sor.
Júniusban a megyében a heves esőzések következtében a helyi védelmi bizottság
június 1-jén tartott ülésén a hasznosi víztározó túlcsordulási helyzete miatt javasolta Hasznos és Pásztó egy részének kitelepítését, mely javaslattal a Megyei Védelmi
Bizottság egyetértett és a területre kérte a veszélyhelyzet kihirdetését. A kitelepítés
országos koordinációjával a Bm oKf főigazgatója lett megbízva, aki Pásztón
a helyszínen részt vett az MVB és a HVB ülésén, konzultált a testületek elnökeivel,
a katasztrófavédelmi és rendőrségi szervekkel, javaslatot tett a lakossági tájékoztató
szövegezésére, a kitelepítés ütemére, korrigálására.
A kitelepítésben a rendőrség 133 fővel, a mentőszolgálat 10 gépjárművel, a DélNógrádi Kft. 4 műszaki munkagéppel vett részt. Megerősítésképpen a BM OKF
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helyszínre rendelte 20 fő polgári védelmi tiszttel a fővárosi polgári védelmi igazgatót
és a katasztrófa krízisintervenciós csoportját 7 fővel. Budapestről kiszállításra került
soron kívül 20.000 db homokzsák és 500 db fektető anyag is.
A megyei igazgatóság pontosította a kitelepítési terveket, a befogadó helyeket
folyamatosan készenlétben tartotta. A kitelepítésben Hasznos településről 1.100 fő,
Pásztóról 1206 fő, összesen 2306 fő volt érintett, akik közül 183 fő élt a közösségi
befogadó helyek lehetőségével. A többi lakost rokonoknál helyezkedtek el vagy lakásaikban maradtak.
Az Ipoly mentén Hont, ipolytarnóc és Ludányhalászi településeket veszélyeztette
a víz. szécsényben a Szentlélek patak 20 lakóházat öntött el.
5.10. Pest megye
A megye területén Pilisszentkereszt, csobánka, Pomáz településeknél a Derapatak áradása házakat veszélyeztetett. Az értékek, állatok mentése, illetve a lakosság
tájékoztatása folyamatos volt. Kemence, szentendre, Abony, Tápióbicske,
szentlőrinckáta, Tóalmás, farmos, Tápiógyörgye, Tápiószecső településeken
folyt védekezés. Hévízgyörkön a megépített nyúlgátat a vízügyi szakember engedélye alapján átvágták és a Galga patak megemelkedett vízszintjét sikerült
csökkenteni. A védekezés során közel 5.000 db homokzsák került beépítésre.
zebegényben a löszfal omlása miatt kellett a lakókat kiköltöztetni otthonukból.
A május 25-én nagykovácsiban lehullott nagy mennyiségű csapadék kerteket,
pincéket öntött el, az Ördögárok patakot jelentősen felduzzasztotta. A Tisza kastélynál az uszadékot a tűzoltók eltávolították, a pincékből, garázsokból a vizet kiszivattyúzták. Kimenekítésre, kitelepítésre nem volt szükség. A lezúduló csapadék miatt
május 30-án Érd, Törökbálint, Budaörs településeken kellett ismét védekezni.
5.11. somogy megye
A megyében többek között jután, somogyszentpál, Taszár, Baté, Kaposhomok,
Kaposkeresztúr, Babócsa és siófok településeken folytak védekezési munkálatok.
Drávaszentesen a halastó gátszakadása miatt a levezető patak töltésmagasítására
került sor. A Kaposvárt átszelő Kapos folyón a polgári védelem, a helyi erők és a honvédség védekezése eredményes volt. Fonyód – Siófok közötti nemzetközi vasútvonalon fakidőlés miatt a vasúti forgalom szünetelt. Több településen volt áramszünet.
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5.12. szabolcs-szatmár-Bereg megye
A megyében 14 település volt belvíz által veszélyeztetve. Szükség volt a Lónyai
árvízkapu megnyitására, hogy a belvizek kifelé folyjanak a főcsatornából a
Tiszába. A megyében védekezési munkálatokra nem volt szükség, a vezényelt
állomány (1 fő katasztrófavédelmi szakember, 99 HÖT) Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében teljesített szolgálatot. Rozsály településen a hatékony híradó összeköttetés érdekében egy mobil rádióerősítő került telepítésre.

5.13. Tolna megye
A megyében csikóstőttös, Bonyhád, regöly, Tamási, mórágy és Döbrököz
települések voltak közvetlenül veszélyeztetve. Csikóstőttösről 47 embert kellett
kitelepíteni.

5.14. veszprém megye
A megyében a heves esőzés következtében megduzzadt séd patak több települést,
köztük Bánd, Herend, Bakonybél, Bakonykoppány, Tapolca, zirc, Ősi, Hajmáskér, somlóvásárhely, Kisberzseny, városlőd és Pápa településeket veszélyeztette. A veszélyeztetett településrészek töltésmagasításos és szivattyús védelme
mellett Tüskevár határában, a Torna patak településsel ellentétes oldalát a vízügyi
szakemberekkel egyeztetett módon gátvágással a szántóföldre eresztették. Több
településrészen (Várpalota, Tés, Öskü, Csehbánya) áramkimaradásokat is tapasztaltak a szakemberek. Herenden és farkasgyepűn lajtos kocsival biztosították az
ivóvízellátást. A május 25-én este lehullott csapadék és jég csehbányán,
városlődön, Kislődön, Úrkúton és Ajkán okozott károkat és fennakadásokat.
A megyében a kitelepítettek száma összesen 70 fő volt.

v. Az ár – és belvíz elleni védekezés logisztikai biztosítása
Az ország egészében az ár- és belvizek bevédésére 14,3 millió homokzsák került
beépítésre, ebből a BM OKF készleteiből 5,7 millió. Borsod megyében 6,6 millió
db került felhasználásra, ebből 3,4 millió a BM OKF készleteiből. A védekezéshez a
katasztrófavédelem készleteiből közel 106 ezer fáklya, 2940 db csizmás
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védőnadrág, 32 ezer négyzetméternyi védőfólia és közel 3000 készlet fektetőanyag is biztosításra került.
A BM OKF nagy gondot fordított a kellő idejű, azonnali kiszállításra és az anyagok
megfelelő lépcsőzésére. A miskolci ivóvízgondok enyhítésére a fővárosi polgári
védelem víztisztító központot működtetett a helyszínen.

6. nEmzETKÖzi sEGíTséGnyÚjTás
és méDiATEvéKEnyséG
Az Európai Uniótól polgári védelmi mechanizmusától a korábbi 2 milliós kérésen
felül újabb 3 millió db homokzsákot kértünk, tekintettel a felmerülő jelentős
igényre.
Az EU Monitoring és Információs Központján (EU MIC) keresztül 1.638.000 db
homokzsákot, a NATO Euro-Atlanti Katasztrófa-reagálási Koordinációs Központján
(NATO EADRCC) keresztül pedig 1.220.000 db homokzsákot, továbbá a bilaterális
együttműködés keretében Romániától 300.000 db homokzsákot kaptunk.
Csehország 100.000 db, Horvátország 100.000 db, Hollandia 100.000 db, Románia
500.000 db, Szlovénia 50.000 db, Norvégia 323.000 db, Németország 750.000 db,
Bulgária 15.000 db, Svájc 500.000 db, Moldávia 120.000 db, Ukrajna 600.000 db
homokzsákot ajánlott fel, így összesen 3.158.000 db homokzsák volt biztosított
a védekezéshez külföldről.
A média érdeklődése az ár- és belvíz elleni védekezés eseményei iránt mindvégig
fokozott volt, a tájékoztatások, nyilatkozatok megtétele a Kommunikációs Államtitkársággal, a Belügyminisztériummal, illetve a vízügyi tárcával egyeztetett terv
alapján valósult meg.
A BM OKF a BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon telepítette a „zöld”
e-mail címet, amely fogadta a személyi - és tárgyi térítésmentes felajánlásokat
az árvíz által sújtott települések megsegítése érdekében.
Kiemelt szempontként valósult meg a lakosság reális tájékoztatása és a pánikhangulat kialakulásának megelőzése. Korrektek voltak a helyi médiák tájékoztatásai és
a helyszíni védekezésben résztvevők megnyilvánulásai is.
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7. A véDEKEzés ÖsszEGzésE
Országosan összesen 842 településen, ebből BAZ megyében 208 település,
valamint 6 fővárosi kerületben került sor védekezésre.
A védekezésben résztvevő erők létszáma csúcsidőszakban (2010. június 5-én)
megközelítette a 25000 főt, ebből BAz megyében 21156 fő volt (vízügyi szervek,
katasztrófavédelem és speciális mentők, tűzoltók, rendőrség, honvédség, pénzügyőrség, büntetés-végrehajtás, megalakított polgári védelmi szervezet, lakosság –
köztük társadalmi szervezetek, szövetségek, önkéntesek).
A kitelepítések és befogadások megtervezése, megszervezése folyamatos volt.
A vízügyi előrejelzések alapján a veszélyeztetett lakosság kitelepítésre került, a befogadási helyeken az elhelyezés, az egészségügyi és élelmezési ellátás biztosított volt.
A kitelepítettek száma 2010. június 8-án 5259 fővel érte el a maximumot, ebből
BAZ megyében 4222 főnek kellett otthonát elhagyni.
Az árvízi védekezés intenzív szakaszának befejeztével a feladatok súlypontja a települések belterületén visszamaradt nagy mennyiségű pangó vizek kiszivattyúzására, az elárasztott területek fertőtlenítésére, a keletkezett károk felmérésére,
valamint a szúnyoggyérítésre helyeződött át.
A BM OKF az árhullámok levonulását követően kárfelmérő munkacsoportot hozott létre és vezényelt Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. A 20 katasztrófavédelmi
szakemberből, valamint az önkormányzatok és az építész kamara képviselőiből álló
25 közös munkacsoport feladata egyrészt a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Kormányrendelet alapján benyújtott
igényekhez kapcsolódóan a védekezési költségek szükségességének igazolása,
másrészt a magántulajdonú lakóingatlanokban bekövetkezett károk előzetes
összesítése volt. A munkacsoportok által elvégzett egyedi kárfelmérések száma
meghaladta a 4000-et.
A kialakult árvízi helyzet felszámolása során szerzett tapasztalatok alapján a BM OKF
javaslatot készített a kormányzat részére, hogy olyan módon kerüljön módosításra
a fenti Korm. rendelet, aminek eredményeként a rovar és kártevő irtás költségei,
valamint az állati tetemek megsemmisítésével kapcsolatos költségek is elszámolhatók
legyenek.
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Összegezve elmondható, hogy kormányzati irányítással, a Kormányzati Koordinációs Bizottság és munkaszerveinek közreműködésével a vízügyi szervek, önkormányzatok, a katasztrófavédelmi és más rendvédelmi szervek, ágazatok, a Magyar
Honvédség, a civil és karitatív szervezetek, a gazdálkodó egységek és az önkéntes
állampolgárok sokasága részvételével kiemelkedően eredményes és hatékony árvízi
védekezés valósult meg. Jelentős gondokat okoztak a helyi vízkárok és a felsőzsolcai
vízelöntés, melyeknél az operatív beavatkozás kellő erőkkel azonnal megtörtént.
A vízügyi szervek által legkritikusabbnak jelzett 26 települést sikerült bevédeni, a
résztvevők magas szintű együttműködésével, közreműködésével, közülük Edelénynél
a gátszakadás okozott jelentős lakosságvédelmi kimenekítési és elhelyezési feladatot.
Nagy hangsúlyt kapott a lakosság védelme, kitelepítésének, kimenekítésének megszervezése, adott esetben végrehajtása. Az együttműködés a védekező szervezetek
és ágazatok között kiváló volt.

8. KárfELmérés és KormányzATi DÖnTés
A HELyrEáLLíTásróL
Az árvízi védekezés intenzív szakaszának befejeztével a feladatok a keletkezett károk
felmérésére irányultak. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az árhullámok levonulását követően kárfelmérő munkacsoportokat hozott létre és vezényelt
Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. A munkacsoportok 105 településen több mint
5680 lakóépület vonatkozásában becsülték meg az árvíz okozta károkat.
A 2010. június 30-ai ülésén, az érintett térség szociális és foglalkoztatottsági helyzetét mérlegelve, döntött a Kormány a kárenyhítésről, hogy önként vállalt kötelezettségként a helyi önkormányzatokon keresztül támogatást nyújt a megsemmisült
vagy helyre nem állítható módon károsodott lakóingatlanokban élő károsultak fedélhez juttatásához, a káreseményt megelőző állapotok visszaállításához. A 2010. évi
május-júniusi árvízi helyreállítás az elmúlt évek központilag finanszírozott helyreállítási tevékenységéhez hasonlóan a települési önkormányzatok útján történt.

23

F Ó K U S Z B A N

9. A HELyrEáLLíTás joGszABáLyi HáTTErE
A 2010. májusától bekövetkezett rendkívüli időjárás következtében károsodott
magántulajdonú lakóingatlanok kárenyhítését a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában felmerült védekezési költségekről és károk
enyhítéséről szóló 1148/2010 (VII. 8.) Korm. határozat szabályozta.
A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek által érintett BorsodAbaúj-Zemplén megyei önkormányzatok tevékenységének támogatásáról szóló 5/2010.
(VII. 28.) BM-KIM együttes utasítás feladatokat határozott meg az Észak-magyarországi
Regionális Államigazgatási Hivatal vezetője, a BM OKF főigazgatója, a területrendezési
és építési ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint az országos rendőrfőkapitány
részére. Utasította az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal
vezetőjét, hogy működjön együtt az érintett önkormányzatokkal, személyes megjelenésével segítse elő az önkormányzatok munkáját, működjön közre az önkormányzati
rendeletek és egyéb döntések meghozatalában. A hivatalvezető működjön közre az
érintett lakosság tájékoztatásában, az építési ügyekért felelős helyettes államtitkár
segítségével szorgalmazza az építésügyi hatósági ügyek soron kívüli intézését.
Az Utasításnak megfelelően a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
főigazgatójának gondoskodnia kellett arról, hogy az érintett megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ismereteivel segítse az államigazgatási hivatal vezetőjét, továbbá az országos rendőrfőkapitánynak kiemelt figyelmet kellett fordítania az
érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések közbiztonságának fenntartására.
A végrehajtott feladatokról – a Kormány tájékoztatása érdekében – az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének, az érintett szervek
közreműködésével közös jelentést kellett készítenie, melyet minden csütörtökön,
a BM OKF útján kellett felterjesztenie a belügyminiszter, valamint a közigazgatási és
igazságügyi miniszter részére.

10. A HELyrEáLLíTás foLyAmATA
Minden érintett önkormányzatnak saját feladata volt, hogy megalkossa a megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok támogatására a központi támogatás felhasználásáról szóló önkormányzati rendeletét. A rendeletek megalkotását
követően az önkormányzat támogatási megállapodást kötött a károsultakkal,
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amiben a károsult nyilatkozott az általa választott kárenyhítési módozatról, amely
lehetett használt lakóház vásárlása, vagy új lakóingatlan építése. A központi költségvetésből finanszírozott támogatási összeg megsemmisült lakóingatlanonként
maximálisan 9 millió Ft volt.
Minden önkormányzat támogatási keretösszeget kapott az államtól, melynek
mértéke a megsemmisült lakóházak száma 9 millió Ft-tal felszorozva. Az önkormányzatok intézték a kivitelezési munkálatokat, az építőanyag vásárlást és a lakásvásárlási szerződések megkötését. Az önkormányzatoknak számlákkal, adás-vételi
szerződésekkel tételesen el kellett számolniuk a Magyar Államkincstár felé. A megmaradt, fel nem használt pénzösszeget a Magyar Államkincstár útján vissza kellett
juttatni az államnak. A kárenyhítés végső határideje 2010. október 31-e volt.
Összességében 8 megye 49 településén 271 ingatlan tulajdonosa részesült állami
támogatásban. 81 esetben új ingatlan építését választották a károsultak, 190 esetben használt lakóház vásárlásával valósult meg kárenyhítésük. A központi kárenyhítés során 1 Mrd 780 millió 585 ezer Ft támogatás kiutalása történt meg. A 2010.
május-június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetek során károsodott
magántulajdonú lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítése 2010. október végére
lezárult, a károsultak elemi lakhatási feltételei biztosítottak.

11. Az áLLAmi KárEnyHíTésBEn nEm részEsüLŐK TámoGATásA
Csak azon károsultak részesülhettek állami kárenyhítésben, akiknek lakóházuk
összedőlt, vagy helyre nem állítható mértékben károsodott. Voltak olyan ingatlanok
is, amelyek csekélyebb, még helyreállítható mértékben károsodtak, ezen lakóházak
tulajdonosainak kárenyhítésére kötött együttműködési megállapodást a belügyminiszter a főbb karitatív szervekkel, úgymint:
• Magyar Vöröskereszt
• Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
• Katolikus Karitász
• Baptista Szeretetszolgálat
A karitatív szervezetek milliárdos nagyságrendű összegekkel támogatták a károsultak
életvitelének normalizálását, a károk helyreállítását.
A karitatív szervezetek támogatása az önkormányzatok közreműködésével jutott el
a károsultakhoz.
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12. árvízvéDELmi BEruHázásoK
A 2010. május-júniusi árvizek során károsodott és újjáépített települések átfogó
árvízvédelmének megteremtése érdekében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az év
elején a Kormány ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 2010. évi pusztítás újbóli elkerülése végett a Kormány árvízkárok megelőzését szolgáló beruházásokról döntött
a 1028/2011 Korm. rendeletével. A döntés célja az volt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében megindítja azon árvízvédelmi beruházásokat, amelyek a lakosság életét,
anyagi javainak védelmét szolgálják.
Ezek a megvalósult, és szeptember 30-áig átadott
árvízvédelmi beruházások a következők:
• négy záportározó épült Hídvégardó, Bódvaszilas, Szendrőlád és Edelény településeken,
• három szükségtározó létesült Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas településeken
a Bódva mentén,
• Felsőzsolcát különböző technológiákkal épült körtöltések védik, Ónod és Nagycsécs települések védelmét is önkormányzati körtöltés szolgálja,
• mederkotrásokra került sor a Sajó, a Bódva és a Hernád több szakaszán,
• a Kormány ugyancsak döntött 98 legveszélyeztetettebb település vízkár-elhárítási
tervének elkészítéséről. Az árvízi védekezés hatékonyságának egyik legmeghatározóbb eleme a szakmailag kifogástalan vízkár-elhárítási terv. Az elkészült terveket az AQUAPROFIT Zrt. szeptember 29-én leadta a nyomdába, kiosztásuk az
érintett települések részére folyamatos.
A négy záportározó elsődleges feladata a hirtelen, lokálisan lehulló jelentős mennyiségű csapadék visszatartása.
A három szükségtározó funkciója, hogy az árhullám csúcsát egy adott pillanatban
– a tározó megnyitásával – ki tudják vezetni, ezzel a folyó alsóbb szakaszán csökkentsék a védművek és a védekező erők terhelését.
A megvalósult beruházások a lakosság körében pozitív hatást keltenek, a jövőben
keletkező árvízi hatások mérsékeltebbek és kezelhetőbbek lesznek. A lakosságvédelmi feladatok ellátását, tervezését és oktatását a BM OKF a kialakult helyzet, és
a Magyar Országgyűlés által elfogadott, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény figyelembe
vételével hajtja végre.
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fELHAsznáLT iroDALom:
• 1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA;
• A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény;
• A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény;
• A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény;
• A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet;
• 1/2010.(VI.4.) BM utasítás Dr. Bakondi György miniszteri biztossá való kinevezésről;
• 183/2010.(V.17.); 185/2010.(V.25.); 186/2010.(VI.2.); 187/2010.(VI.2.); 189/2010.(VI.4.);
190/2010.(VI..8.); 191/2010.(VI.9.); 195/2010.(VI.11.); 196/2010.(VI.17.); 197/2010.(VI.17.);
198/2010.(VI.17.) Korm, rendeletek veszélyhelyzet kihirdetéséről és megszüntetéséről;
• 1148/2010.(VII. 8.) Korm. határozat a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában felmerült védekezési költségekről és károk enyhítéséről.
• 5/2010. (VII. 28.) BM-KIM együttes utasítás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatok
tevékenységének támogatásáról;
• 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő kivételes építésügyi szabályokról.
• 228/2010. (VIIII. 13.) Korm. rendelet az építési beruházások egyszerűsítése érdekében egyes
kormányrendeletek módosításáról;
• 1280/2010.(XII.15.) Korm. határozat a Felsőzsolcán és környékén tervezett, árvízkárok
megelőzését szolgáló beruházások megvalósításáról;
• 1/2011.(I.12.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről;
• 1028/2011.(II.22.) Korm. határozat a Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát
hosszútávra megteremtő beruházásokról;
• 15/2011.(II.24.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről;
• 12/2011.(III.9.) OGY határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet
meghosszabbításának engedélyezéséről;
• 27/2011.(III.10.) Korm. rendelet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihírdetett veszélyhelyzet
meghosszabbításáról;
• 1214/2011.(VI.28.) Korm. határozat a Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát
hosszútávra megteremtő beruházásokról szóló 1028/2011.(II.22.) Korm. határozatban rögzített
feladatok forrásainak biztosításáról;
• Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal heti jelentései;
• A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság napi és heti jelentései;
• A Monitoring Bizottság területbejárásain végzett interjúk.
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DR. TÓTH FERE NC – M UKICS DÁNIE L

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDE LM I TÖRVÉ NY
ÁTTE KINTÉSE ÉS AZ ABBÓL F AKADÓ
ÚJ KIHÍVÁSOK

A katasztrófavédelmi törvény 2000. január elsejei hatálybalépése óta megnőtt a
lakosságot, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető természeti, ökológiai
katasztrófák száma, illetve bonyolultabbá váltak a civilizációs veszélyforrások.
A 2010. május-júniusi árvízi tapasztalatok és az októberi kolontári vörösiszapkatasztrófa egyértelműen igazolta, hogy szükség van a katasztrófák elleni védekezés
rendszerének felülvizsgálatára és megújítására. A társadalom jogos elvárása, hogy
a bekövetkezett eseményeket szakszerűen, emberségesen és az adott szituációban
összehangoltan végezzék az erre hivatott szervek.
A tíz ember halálát okozó 123 személy súlyos megsérülésével járó vörösiszapkatasztrófa után a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság összegezte és
feldolgozta a védekezési, helyreállítási tapasztalatokat. A hasonló esetek megelőzése
érdekében már tavaly megkezdték a katasztrófavédelmi törvény új alapokra helyezését, ami a jövő évtől lép életbe. A katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés kialakítása,
a polgári védelem megerősítése, a veszélyhelyzetre vonatkozó irányítási szabályok
átdolgozása, és a lakosság felkészítésének fejlesztése is szerepel.
A lakosság felkészítése kiemelt feladat, az elmúlt időszak árvízi és ipari katasztrófái
rávilágítottak arra, hogy szükség van az önmentési képességek növelésére. Ahhoz,
hogy a lakosság tudatosan észlelje a riasztást és megfelelően tudjon reagálni veszélyhelyzet esetén, fontos, hogy a felkészítés minél szélesebb körű legyen.
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Az ajkai vörösiszap katasztrófa óta többek között a bányászati hulladéktárolók által
veszélyeztetett településeken a korábbi besorolást felváltó, kockázat-elemzéseken
alapuló veszély-elhárítási tervek készülnek. A települések polgári védelmi besorolásának rendszerét megújító szabályozás készült el az új katasztrófavédelmi törvény
alapján, amely kormányrendeletben kerül majd kiadásra. Ennek fő eleme, hogy
a közeljövőben elvégzett, a jelenlegi veszélyeztető hatásoknak megfelelő kockázatértékelésen alapul. A természeti és civilizációs kockázatok felmérését követően az
elégséges védelmi szintet biztosító veszélyhelyzeti tervek készülnek el, amelyek
a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmére vonatkozó forgatókönyvek. Fontos, hogy mindez nem sematizált rendszert jelent, minden egyes
településre el kell végezni a kockázatok felmérését és elemzését a helyi sajátosságoknak megfelelően (figyelembe véve a geográfiai, hidrológiai jellemzőket, a beépítettséget, az ipari környezetet, az infrastruktúrát). Az elégséges védelmi szint
azokat az intézkedéseket jelenti, amelyek a kimutatott lehetséges kockázatokra
adnak választ, a települési veszélyelhárítási tervben. A veszélyelhárítási tervezés
egységes rendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét,
végrehajtását, valamint az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével.
A vörösiszap katasztrófa óta számos új szakmai protokoll is életbe lépett, például az
Országos Bevetés-irányítási Terv, ami a hatékony irányítás megteremtésén túl, egy
esetleges veszélyhelyzet esetén összehangolt riasztásra és gyors reagálásra ad
lehetőséget.
Az Országos Bevetés-irányítási Terv a Magyar Köztársaság területén előforduló
katasztrófahelyzetek kezelése érdekében az érintett szervezetek riasztását (katasztrófavédelem, rendőrség, honvédség, büntetés-végrehajtás, vámhatóság), készenlétbe helyezését, igénybevételük és a tevékenységük mindenoldalú támogatását,
valamint a tervben szereplő alkalmazási helyzetekre történő gyors reagálást biztosítja.
A Terv meghatározza például az árvízi védekezésbe bevont szervezetek készenléti
fokozatait (alapállapot, árvízvédelmi készenléti fokozat, árvízveszély fokozat, árvízvédelmi bevetési készenléti fokozat), illetve négy alkalmazási helyzetre rögzíti a beavatkozó erők bevetés irányítási folyamatát. Szükség esetén a katasztrófavédelem,
a tűzoltóság, a polgári védelmi szervezetbe beosztottak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a rendőrség, valamint a büntetésvégrehajtás erőinek igénybevételével több,
mint 28 ezer fő csoportosítható át.
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Az Országos Bevetés-irányítási Terv alapján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok elkészítették a saját területükre vonatkozó megyei terveket. A megyei tervek
konkrétan tartalmazzák a beavatkozó erők alkalmazásának logisztikai biztosításának
egyes kérdéseit, mint például a találkozási pontokat, az elszállásolás, ellátás helyét
és módját, illetve a rendelkezésre álló eszközöket és darabszámukat.
A megújítási folyamat első lépéseként a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és
fejlesztéséről koncepció készült, amely egy egységes szemléletű szabályozás
előkészítésének kialakítását szolgálja a természeti, ipari és civilizációs veszélyhelyzetek hatékony megelőzése, az azokra történő állami és önkormányzati reagálás
összehangolása érdekében. A koncepció tartalmazta a katasztrófavédelmi szervezetrendszer erősítése, a katasztrófavédelmi intézkedések hatékonyságának fokozása
céljából kidolgozandó jogszabály-módosítások főbb irányait, melyet a Kormány is
tárgyalt.
A törvény elfogadását követően nagy volumenű végrehajtási jogszabály (kormányrendelet és miniszteri rendelet) megalkotására kerül sor, ezek hatályba lépése
a törvény hatályba lépéséhez fog igazodni.
A törvény az Országgyűlés által a 2011. április 18-i ülésnapon elfogadott Alaptörvény
alapján, arra épülve készült. Annak terminológiáját alkalmazza, struktúráját, eljárási
szabályait követi (rendkívüli intézkedések) és az abból következő feladatok végrehajtását szabályozza.
A törvény tehát az új Alaptörvénnyel összhangban a minősített időszakok rendszerének megújításával, illetve bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli
intézkedések megteremtésével garantálja a Magyarország területén élő lakosság
életének, vagyonának biztonságát, valamint biztosítja az ország működőképességének folyamatos fenntartását.
A szükségállapot és a veszélyhelyzet fogalmának az Alaptörvényben történő megjelenítésével párhuzamosan szükség volt a katasztrófavédelmi törvény olyan mértékű
módosítására, amellyel biztosított a bekövetkezett katasztrófa, vagy az azt közvetlenül megelőző katasztrófaveszély esetén a katasztrófavédelmi rendszer megfelelő aktivizálása, illetve a szükséges intézkedések bevezetése.
A változtatások főbb területei az alábbiak szerint foglalhatóak rendszerbe.

30

F Ó K U S Z B A N

i. A vEszéLyEs AnyAGoKKAL KAPcsoLATos
sÚLyos BALEsETEK ELLEni véDELEm ErŐsíTésE
A Kolontárnál bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa is igazolta, hogy az ipari, biológiai, illetve vegyi tevékenységet végző üzemek komoly környezeti katasztrófát
okozhatnak. A balesetek bekövetkezési valószínűségének csökkentése az állami
szerepvállalás fokozásával, a hatósági engedélyezési és ellenőrzési tevékenység kiterjesztésével és racionalizálásával érhető el.
Az elmúlt időszakban több baleset következett be veszélyes anyagokkal foglalkozó,
ún. alsó küszöbérték alatti üzemekben, amelyek nem tartoznak a jelenleg hatályos
(Seveso II. Irányelv) szabályozás alá. Ezért az engedélyezési és ellenőrzési eljárásokat szükséges kiterjeszteni az alsó küszöbérték negyedét elérő veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemekre is.
A törvény az engedélyezések és ellenőrzések kiterjesztéséhez szükséges törvényi
szintű szabályozást tartalmazza, az eljárási részletszabályok – a Seveso engedélyezési
eljáráshoz hasonlóan – kormányrendeleti szinten kerülnek kidolgozásra.
A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemek feletti hatósági felügyelet hatékonyabbá tétele érdekében szükséges
a kisebb súlyú jogsértéseket (pl. belső védelmi terv elkészítésének és gyakoroltatásának, az üzem bejelentkezésének, a biztonsági irányítási rendszer felülvizsgálatának
elmaradását) szankcionáló katasztrófavédelmi bírság bevezetése.
A bírság jogintézményének bevezetése a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
esetében javítja az üzemeltetői kötelezettségek teljesítését és ezzel együtt a hatósági
jogalkalmazás minőségét. Emellett fontos az illegálisan (engedély nélkül) működő
üzem megfelelő szankcionálása is.
A törvény alapján a katasztrófavédelmi bírság legalacsonyabb összege háromszázezer, legmagasabb összege hárommillió forint.
Az elmúlt évben több ipari érdekképviseleti javaslat került egyeztetésre annak
érdekében, hogy az eljárási rendben az adminisztráció és az ügyintézés gördülékenyebb, rugalmasabb legyen. Ennek keretében az olaj- és gázipari, a vegyipari és
a gyógyszeripari üzemek, valamint az üzemeltetői érdekképviseleti szervezetek is támogatták azt az elképzelést, hogy a Seveso II. Irányelv hatálya alá tartozó üzemek
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engedélyezési és hatósági tevékenységét egyszerűsítsék, tehát azt szakhatósági közreműködés nélkül kizárólag a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
központi szerve lássa el, hatékonyabbá téve így az ügyintézést.
A törvény a veszélyes áruszállítással kapcsolatos hatósági hatáskörök átalakításával megteremti annak lehetőségét is, hogy a katasztrófavédelmi hatóság
a veszélyes áruk légi, vízi, és vasúti szállítását is ellenőrizze és szankcionálja, egyidejűleg felhatalmazást ad a részletszabályok (így kü-lönösen az egyes jogsértések
esetén kiszabható bírságösszegek) kormányrendeletben történő kidolgozására.
A törvény az ipari üzemek biztonságos működésének ellenőrzésére iparbiztonsági
hatósági eszköz- és intézményrendszert vezet be a Bm oKf bázisán önálló iparbiztonsági tevékenységet végző szervezet működ-tetésével.
A szervezet nem veszi át az ágazati biztonsági szakterületek (környezetvédelem,
munkaegészségügy, bányafelügyelet, stb.) hatósági tevékenységét, kizárólag a veszélyes tevékenységek katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi felügyeletét teszi hatékonnyá – többek között – az ágazati biztonsági feladatokat ellátó szervezetek
iparbiztonsági ellenőrzéseinek koordinálásával.

ii. A PoLGári véDELEm szErEPénEK ErŐsíTésE
A polgári védelem a hatályos szabályozás szerint a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési rendszer. Tekintettel arra, hogy világméretű
fegyveres konfliktus kialakulásának veszélye az utóbbi években jelentősen csökkent,
a polgári védelmi tevékenység – a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi
javak védelmének – hangsúlya áthelyeződött a békeidőszaki katasztrófák kezelésére.
Az új katasztrófavédelmi törvénybe beépítésre került a polgári védelemről szóló
1996. évi XXXvii. törvény, így a polgári védelem működésével, felépítésével,
szervezeti struktúrájával kapcsolatos szabályok a katasztrófák elleni védekezés
szerves részeként, a modern kor kihívásaihoz igazodva és a koncepció tartalmának
megfelelően kerültek megfogalmazásra.
A polgári védelem szabályainak a katasztrófavédelmi törvényben való megjelenésével párhuzamosan az új honvédelmi törvény teszi egyértelművé, hogy a polgári
védelmi kötelezettség a honvédelmi kötelezettség részeként fog megvalósulni
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fegyveres összeütközések idején. Ennek megfelelően a fegyveres összeütközések
esetén ellátandó polgári védelmi feladatok meghatározása a honvédelmi törvény
szabályozási körébe tartozik.
Az Alaptörvényben a honvédelmi kötelezettség mellett nevesített polgári védelmi
kötelezettség tartalmát is meghatározták – kiegészült a „katasztrófavédelmi feladatok” ellátásával, ily módon mindezzel párhuzamosan a katasztrófavédelmi
törvényben lefektetésre kerülnek e kötelezettség részletes szabályai.
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett szabályozásra kerül a polgári védelmi szervezetek működése is, valamint a polgári védelmi feladat ellátására
önkéntesen jelentkező személyek részvétele. A kötelezettség és az önkéntes részvétel keretszabályait a végrehajtási részletszabályok teszik majd teljessé.
Végrehajtási rendeletben kerülnek majd szabályozásra a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni védekezésben, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő valamennyi önkéntes mentőszervezet tevékenységét, védekezésbe történő bevonását, támogatását és az alkalmazandó költségtérítés, valamint
a társadalmi és karitatív szervezetek védekezésben való közreműködésének
szabályait is.

iii. KATAszTrófAvEszéLyrE, vALAminT
A vEszéLyHELyzETrE vonATKozó irányíTási szABáLyoK
Az elmúlt évek tapasztalatai bizonyítják, hogy a veszélyhelyzet elrendelését igénylő
esemény bekövetkezésének kezdeti szakaszában már szükség volt a katasztrófavédelem rendszerének jelentős mértékű aktivizálására és kormányzati intézkedések
meghozatalára.
A törvény az új alkotmányos szabályozással összhangban – még nem különleges
jogrendként – a veszélyhelyzet megelőzése céljából szükséges intézkedések kapcsán
bevezeti a katasztrófaveszély fogalmát. Katasztrófa veszély esetén az országos
katasztrófavédelmi főigazgató – a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
által előzetesen jóváhagyott központi veszélyelhárítási terv szerint – azonnal
intézkedik az emberi élet, a lét fenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme
érdekében.
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Az Alaptörvényben definiált veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseményeket
a tervezet részletesen, de példálózó módon határozza meg. Ha a veszélyhelyzet több
megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a veszélyhelyzet fennállásáig miniszteri biztost nevezhet ki, akinek feladata az érintett területen a védekezési feladatok
összehangolása.
Az elmúlt évek tapasztalatai bizonyították, hogy veszélyhelyzetben szükség van
a helyszíni irányítási jogkört egy szakmailag felkészült vezetőre ruházni, így a törvény
értelmében veszélyhelyzetben a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását
a településen a polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
vezetője által kijelölt személy veszi át.
A törvény megteremti annak lehetőségét, hogy a Kormány a katasztrófa károsító
hatása által érintett területen is bevezethessen veszélyhelyzetben irányadó rendkívüli
szabályokat.
A védekezési feladatok ellátásának elsőbbsége, valamint a mentendő személyek és
anyagi javak biztonsága érdekében pontosan meghatározásra kerültek a kimenekítés
és a kitelepítés szabályai, a veszélyeztetett terület elhagyásának kötelezettsége,
továbbá a csak engedéllyel történő belépést biztosító rendelkezések.
A magyar katasztrófavédelem egységes rendszerbe foglalása, a lakosság nem fegyveres összeütközések időszakára vonatkozó védelmének, azaz a polgári védelem
letisztult szabályai igénylik a törvényi szintet követő végrehajtási rendeletek kidolgozását.
A kormányrendelet-tervezet bontja ki a nemzeti védekezés rendszerét, a katasztrófákra és elhárításukra történő felkészülési, beavatkozási és helyreállítási periódusok
feladatait.
A rendelet-tervezet a parlament által, elfogadott katasztrófavédelmi törvény felhatalmazó rendelkezései alapján készült, ennek alapján szerkezeti felépítése a következő:
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i. A katasztrófavédelemről szóló
törvény egyes végrehajtási szabályai:
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei kijelölése, valamint a helyi szervek jogállása és kijelölése,
b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni
védekezésben érintett miniszterek és állami szervek megelőzéssel, a felkészüléssel
és a védekezéssel kapcsolatos feladatai, a katasztrófavédelmi kormányzati koordinációs szervre vonatkozó rendelkezések,
c) a védelmi bizottság elnöke, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester és
a polgármester katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő részletes feladatai,
d) a katasztrófasegély nyújtásának szabályai, a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és segítségkérés általános szabályai, az Országgyűlés által az éves költségvetésben a nemzetközi segítségnyújtásra jóváhagyott előirányzat felhasználásának rendje, valamint a védekezésben résztvevők költségei meg térítésének szabályai,

ii. Az országos katasztrófavédelmi szabályzat:
a) a települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai és a védelmi követelmények,
b) a veszélyelhárítási tervezés tartalmi és formai követelményei,
c) a lakosság riasztásának, az egyéni védőeszköz ellátás, a kitelepítés, a kimenekítés
a befogadás és a visszatelepítés szabályai,
d) az önkéntes mentőszervezetek közreműködésének szabályai,
e) a közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok,
f) a gazdasági-anyagi szolgáltatások teljesítésének és a kártalanítással összefüggő
eljárás részletes szabályai,
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g) a katasztrófa károsító hatása által érintett területre, valamint a helyreállításra és
újjáépítésre vonatkozó szabályok,
h) a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához szükséges földmérési és térképészeti
állami alapadatok, illetve termékek, továbbá az ingatlan-nyilvántartási adatok (jogok,
tények) körét, valamint ezek szolgáltatásának részletes szabályai.

A védekezési, beavatkozási és helyreállítási tapasztalatok összegzését követően,
a további hasonló esetek megelőzése érdekében megalkotott új katasztrófavédelmi
törvény és annak elfogadásra váró végrehajtási rendelete megteremti az egységes,
koherens jogszabályi alapot, amely a hatékony irányítás és vezetés megteremtésén
túl a prevenciót kellő prioritásként kezelve a katasztrófavédelem hatósági és szakhatósági jogosítványainak bővítését, valamint a lakosságfelkészítés fejlesztését hivatott megteremteni.

A ciKKHEz fELHAsznáLT forrásoK:
• 1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA;
• Magyarország Alaptörvénye;
• A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény;
• A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény;
• A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény;
• A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény;
• A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény;
• A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet.
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DR. HOFFM ANN IM RE – MUKICS DÁNIE L

A V ÖRÖSISZAP KATASZTRÓF ÁT
KÖVETÔ HE LYRE ÁLL ÍTÁS

1. A vÖrÖsiszAP
A vörösiszap többféle fémvegyület elegye, a timföld (alumínium-oxid) gyártásának
mellékterméke. A timföldet bauxitból állítják elő. A nyersanyagot porrá őrlik, majd
nátrium-hidroxiddal (erős lúg) nagy nyomáson, 150–180°C-on főzik.
A gőz elengedése után a vizes szuszpenziót vízzel kétszeresére hígítják, majd ülepítőbe töltik. A vizes oldatot a kikeverő medencébe juttatják. A vízoldható nátriumaluminátot vízzel hidrolizálják alumínium-hidroxiddá, a keletkező nátrium-hidroxidot
újra felhasználják. Egy tonna timföld előállításakor 1,5-2 tonna vörösiszap keletkezik.
Minden, a vízben nem oldódó komponens visszamarad. Mivel a vas-oxid (ferri-oxid)
vörösesbarna, erősen színező anyag, ezért nevezik a visszamaradó, vízben nem oldható zagyot vörösiszapnak. Ezt ülepítő berendezésben választják le, majd eltávolítják.
Mosóvízzel lehetőleg minél több nátrium-hidroxidot öblítenek ki belőle, hogy a
visszanyert lúgot újra felhasználhassák.
Eredeti nedvességtartalma 40–45%; ebben az állapotában még szivattyúzható; így
locsolják ki a tározó részmedencéibe (az ún. kazettákba).

2. A kialakult helyzet
Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája történt 2010. október 04-én
12.30-kor, amikor egy magántulajdonban lévő vállalat, a Magyar Alumínium Zrt.
(MAL Zrt.) területén a vörösiszap zagytározó X. kazettájának nyugati gátja átszakadt.
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A gátszakadás következtében 1 644 797 m3 vörösiszap és lúgos víz elegye a Tornapatakon keresztül elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. 10 lakos életét vesztette, 286 szorult egészségügyi ellátásra,
közülük 120-an szorultak hosszabb kezelésre. A károsultak összlétszáma elérte
a 731 főt.
A mezőgazdasági területeken 1017 ha-t árasztott el az iszap. A pontosított felmérés
alapján a sérült ingatlanok száma mindösszesen 367 db.
Bontandó ingatlanok: Devecser 270 db, Kolontár 34 db, Somlóvásárhely 2 db.
Helyreállítható ingatlanok: Devecser 21 db, Kolontár 12 db, Somlóvásárhely 20 db.
Az azonnal bevethető katasztrófavédelmi és tűzoltói erőkön kívül a rendőrség,
a honvédség és a mentőszolgálat állománya mentette a bajba jutott lakosságot.
A Kormány a helyzet kezelése és a rendkívüli intézkedések megtétele érdekében
Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Vas megye közigazgatási területére a veszélyhelyzet kihirdetésére és a bevezetendő rendkívüli intézkedésekre vonatkozó jogszabályok1 alapján 2010. október 06-án 15.00 órai hatállyal veszélyhelyzet minősített
időszakot hirdetett ki, melyet Veszprém megyében az Országgyűlés felhatalmazásával a Kormány június 30-ig meghosszabbított. A 2010. október 6-án kihirdetett
veszélyhelyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról szóló kormányrendeleteket a
Kormány 127/2011. (VII. 18.) Korm. rendeletével hatályon kívül helyezte.

3. A HELyzET KEzELésE
3.1. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
védekezési időszaki tevékenysége
Az ipari katasztrófa következményei felszámolásának irányítására a Kormány
késedelem nélkül, tábornoki vezetésű helyszíni operatív törzset hozott létre a
katasztrófavédelem állományából.
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

1
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Az operatív törzs feladata volt a kármentés koordinálása, a társszervek munkájának,
tevékenységének összehangolása, a helyszínre vezényelt polgári védelmi-, tűzoltó-,
rendőr- és honvédségi erők és önkéntesek irányítása, ellenőrzése, védőeszközzel és
felszereléssel történő ellátása, továbbá pihentetésük, étkeztetésük, valamint a felajánlott adományok és önkéntes munkaerő regisztrálása, fogadása. Ez napi szinten
közel ezer ember tevékenységének irányítását, több száz technikai eszköz mozgatását és felügyeletét jelentette.
Ekkor kezdődött meg a sérült ingatlanok számbavétele, az igazságügyi építészeti
szakértői kárérték megállapításai, illetőleg a BM Területrendezési és Építésügyi
Helyettes Államtitkárság által megbízott szakértőkkel az ingatlanok vizsgálata, besorolása bontandó és helyreállítandó kategóriába.
A helyszíni feladatok kezdetben három területre voltak csoportosíthatók:
• a lakott területek megtisztítása;
• a külterületek mentesítése;
• az élővizek vízminőségi kárelhárítása.
A kezdeti védekezést és életmentést követően napirendre kerültek a helyreállítással,
újjáépítéssel kapcsolatos hosszú távú intézkedések is. Az operatív törzs folyamatosan
irányította:
• az utak, járdák egyéb közterületek feltakarítását;
• az előkertek mentesítését;
• az hátsó kertek, udvarok kitakarítását;
• a közlekedő gépkocsik mentesítését;
• az élővizek és ivóvízbázisok, valamint a szállópor koncentrációjának folyamatos
ellenőrzését.
4. A KároK EnyHíTésévEL és A HELyrEáLLíTásoKKAL
KAPcsoLATos TEvéKEnyséG
4.1. Helyreállítás, újjáépítés megkezdése
A kialakult rendkívüli helyzet rendezésére és a helyreállítás jogi alapjainak megteremtésére a Kormány határozatban döntött a lakóingatlanukat elvesztő károsultak
kárenyhítéséről (mind ingatlan, mind ingósági kárenyhítés), valamint Kolontáron és
Devecserben új lakóparkok építéséhez szükséges előkészületek megtételéről. Ennek
érdekében a Kormány meghozta:
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• a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról szóló 1221/2010. (XI. 4.) Korm. határozatot,
• a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóépületben keletkezett további károk enyhítéséről szóló 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozatot,
• a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet következtében keletkezett károk
enyhítése érdekében az új épületek építéséhez szükséges területbiztosításról szóló
1223/2010. (XI. 4.) Korm. határozatot.
• Ezek pénzügyi fedezetét a belügyminiszter által meghozott a Katasztrófa elhárítási
célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet
nyújtotta.
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet állományából november 4-étől Devecserben 44 fővel működött az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ (ÚKKK).
A védekezés és kármentés mellett nagy hangsúlyt kapott a kárenyhítési feladatok
elindítása és az újjáépítés megkezdése, ezért törzs, újjáépítési, jogi, logisztikai és
műveletirányító munkacsoportok kerültek felállításra.
Ezt követően 2011. június 30-ától 2011. október 14-ig terjedő időszakban az Újjáépítési Katasztrófavédelmi Törzs (ÚKT) végezte a kárenyhítéssel, helyreállítással és
újjáépítéssel kapcsolatos irányítási és koordinációs feladatokat. Azóta a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából létrehozott Újjáépítési Operatív Csoport felügyeli az utómunkálatokat.

4.2. Lakóházak építése, szerződések kötése
A károsultak elemi lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében a Kormány
– a károkozó felelősségét nem érintve – a káresemény által érintettek számának
alapján döntött az állami kárenyhítésről és egyben kötelezettséget vállalt a károsultak
irányába.
A helyreállítás és újjáépítés kivitelezését a katasztrófavédelem szervezte és a 2010.
december 3-án megkötött fővállalkozói szerződés alapján a VeszprémBer Zrt.
végezte. A szerződés tárgya a vörösiszap katasztrófa által érintett településeken a
károsult lakóépületek bontása, új lakóépületek és közművek kijelölt lakóterületre
vonatkozó tervezése, engedélyeztetése és kulcsrakész kivitelezése.
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A károsultak többféle kárenyhítési módozat közül választhattak:
• új építésű ingatlan biztosítása,
• használt ingatlan vásárlása,
• a károsodott ingatlan helyreállításához szükséges anyagi javak biztosítása,
• külön (egyedi) kérelem alapján a károk ellenértékének készpénzben történő
kifizetése.
Az ÚKKK jogi munkacsoportja végezte a károsultak nyilatkoztatását az általuk választott kárenyhítési módozatról, valamint készítette elő és kötötte meg velük a kárenyhítési szerződéseket. Az új építést választó károsultak számára több típustervet
ajánlottak fel. Akik használt ingatlant kívántak kárenyhítésként vásárolni, az ország
bármely pontján választhattak eladó ingatlant. Azon károsultak, akik lakhatásukat
más módon, pl. rokonoknál kívánták a továbbiakban biztosítani, kérhették a káruk
készpénzben történő enyhítését.
2010. december 8-án Kolontáron, 2011. február 10-én Devecseren elkezdődtek az
építési munkálatok a lakóparkokban. Mind a devecseri, mind a kolontári lakópark
házai teljes mértékben elkészültek, 2011. július 29-én megtörtént az utolsó újonnan
megépített ház birtokbavétele is.
A megkötött kárenyhítési támogatások alapján összesen:
111 db új építésű ingatlan épült:
• Devecseren 87 db a lakóparkban,
• Devecserben 1 db a lakóparkon kívül,
• Kolontáron 21 db a lakóparkban,
• Somlóvásárhelyen 1 db ház,
• Márkón 1 db ház épült.
129 db használt ingatlant vásárlás történt. 9 Kolontáron, 119 Devecserben,
1 Somlóvásárhelyen
72 db készpénzes megváltás 62 Devecser, 10 Kolontár
53 db helyreállított lakóház 21 Devecser, 12 Kolontár 20 Somlóvásárhely
• 9 esetben történt 4 millió Ft alatti ingatlan kiegészítés;
• 1 telekcsere történt.
2 károsodott lakóház tulajdonosának ügye még folyamatban van lezáratlan hagyatéki eljárás miatt.
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4.3. A sérült ingatlanok bontása
Eddig elbontott épületek:
• Devecserben a bontásra ítélt 270 magántulajdonú lakóingatlanból mind a 270 elbontásra és törmelékük elszállításra került. 15 bontandó vállalkozói ingatlanból
12 került a mostanáig lebontásra.
• Kolontáron mind a 34 db lakóház lebontva.
• Somlóvásárhelyen mind a 2 db lakóház lebontva.
A MAL Zrt. kijelölt tározóiba eddig beszállított bontási törmelék mennyisége
164 123 m3.

4.4. vállalkozásokhoz kapcsolódó kárenyhítési ügyek
• A károsodott vállalkozások tulajdonosaival összesen 51 db kárenyhítési szerződés
kerül megkötésre.
• Az ügyek elhúzódását a károsultak szakértői véleménnyel összefüggő kifogása
miatt, új szakvélemény bekérése indokolja.

4.5. A másodlagos károk kártalanítása
Az úgynevezett másodlagos károk azok, amelyek a mentési, a mentesítési, a bontási
és az újjáépítési munkálatok során alakultak ki. Ezek bejelentése a helyben szokásos
módon történt az érintett önkormányzatoknál. A bejelentett 561 másodlagos károsultból nem jogosult 110 fő kárenyhítésre. Folyamatos a másodlagos károkozással
kapcsolatos szerződéskötés. Eddig 96 szerződés került megkötésre.

4.6. monitoring
4.6.1 Levegő és vízminőség
A katasztrófavédelem koordinálásával a szállópor napi átlagkoncentrációját folyamatosasan, napi mintavételezéssel mérték. A kiértékelt mérési adatokat a helyben
szokásos módon közzé tették.
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Az OMIT Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és az ÁNTSZ szakemberei végezték a vörösiszap-szennyezés által érintett területek vízminőség ellenőrzését. Az ivóvíz mindvégig biztonságosan fogyasztható volt a térségben.
A Torna-patak vizének pH értékét az automata (AVITAR) mérőkonténer óránként
mérte és a mérési adatokat megküldte az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs
Központ e-mail címére. A mért adatok hetente több alkalommal manuálisan ellenőrzésre kerültek a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendelt
Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportja által.

4.6.2 Egészségügy
A Kormányzati Egészségügyi Szűrőközpont hétköznap az előjegyzések alapján,
ütemterv szerint dolgozott. Összesen mintegy 2700 vizsgálatot végeztek el, több
mint 1000 emberen. Az elvégzett vizsgálatok eredménye minden esetben negatív volt.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve rendszeresen lakossági tájékoztatót készített, amelyet a települési önkormányzat helyben
szokásos módon (orvosi rendelők, iskolák, polgármesteri hivatal, DVTV képújság)
tett közzé. A katasztrófavédelem koordinálásával a karitatív szervezetek porálarcot
osztottak, valamint tüdőszűrési lehetőséget biztosítottak a területen élők számára.

4.7. Karitatív, adományozási tevékenység
2010. október 28-án megalakult a Civil Humanitárius Koordinációs Központ (CHKK),
amelynek tagjai a vörösiszap katasztrófa területén dolgozó négy legnagyobb magyar
segélyszervezet - Katolikus Karitász, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány. Az így létrejött Civil
Humanitárius Koordinációs Központ munkájához a későbbiek során csatlakozott
a Magyar Református Szeretetszolgálat is. A CHKK keretében együttműködő
szervezetek koordinálták tevékenységüket, amely kiterjed az élelmiszerek kiosztására, természetbeni adományok, higiéniai és egyéb szerek osztására, élelmezésre,
lakhatás biztosítására, egészségügyi szektorra, önkéntesek munkájának összehangolására, valamint a hosszabbtávú újjáépítési, fejlesztési projektek (pl.: ingóságpótlás)
koordinálására. A CHKK-t alkotó segélyszervezetek hetente munka-megbeszéléseken egyeztették a térségben zajló humanitárius tevékenységek főbb irányvonalait,
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feladatait. Rendszeres és szoros volt az együttműködés a CHKK és a katasztrófavédelem között.
A szervezetek a katasztrófavédelem egységes irányításával segítették a károsult
családok lakhatását, ehhez albérleti hozzájárulást, ingatlan felújítást biztosítottak,
továbbá berendezési tárgyak, konyhai kisgépek beszerzését végezték. Adományokkal segítették a mindennapi gondok megoldását: ruházkodás, élelmezés, tisztálkodás.
Kiemelt fontossággal kezelték a katasztrófával érintett lakosság számára a lelki segítségnyújtást, ezért egyrészt telefonos lelki segély-szolgálatot működtettek, másrészt
a károsult családokat személyesen látogatták végig otthonaikban. Ez irányú
tevékenységükkel a térség jelentősen hozzájárultak az életkörülményeinek normalizálásához.

4.8. mentesítés
Az emberi élet mentését követően a helyszíni tevékenység legfontosabb feladata
a lakott településrészek mentesítése, az iszap és a hordalék feltakarítása, elhordása,
a mentesítés volt.
A bel- és külterületek mentesítését, fertőtlenítését a katasztrófavédelem szervezésében a Mecsekérc Zrt. végezte több munkaterületen (Devecser, Somlóvásárhely,
Somlójenő, Tüskevár, Apácatorna, Kisberzseny, Kamond területeken).
Mindösszesen 267 hektár szennyezett terület mentesítését hajtották végre. Összesen
994 337 köbméternyi szennyezett anyagot és 164 743 köbméternyi bontási
törmeléket szállítottak a lerakóhelyekre.
A katasztrófa egy éves évfordulóján, 2011. október 4-én felavatták Devecserben
a 8 hektáros emlékparkot és a kolontári emlékhelyet. A devecseri emlékparkban
három, egyenként félhektáros vízfelületű látványtavat alakítottak ki, amelyeket
a Malom-árok forrásai és a Torna-patak táplálnak. Az emlékpark többi részén
zöldterület van sétányokkal, kerti padokkal, székekkel.
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5. ÖsszEGzés
A világviszonylatban is egyedülálló katasztrófa során a beavatkozók a rendelkezésre
álló erőikkel, eszközeikkel, a szakterületüknek megfelelően mindent megtettek
a katasztrófa következményeinek enyhítése, felszámolása, az emberi élet, valamint
a természetes és az épített környezet megóvása érdekében.
A katasztrófavédelem végezte a lakóparkok kivitelezési, átadási valamint a bontási
munkálatok irányítását, koordinálását, a további támogatási és vállalkozói kárigényekkel kapcsolatos szerződéskötések előkészítését és az ütemezésnek megfelelően a szerződések megkötését. Mind az építési, mind a bontási munkálatok ütemezetten, a
terv szerint folytak, minden területen a szükséges erők, eszközök biztosítottak voltak.
A katasztrófavédelem vezetése centralizáltan, a kialakult helyzet kezelése érdekében
időben és térben eredményesen működött, úrrá tudott lenni a kialakult nehéz
helyzeten. Megtette mindazon intézkedéseket, amelyek következtében biztosított
volt a lakosság élet- és vagyonbiztonsága, helyreállíthatóvá vált a természetes és az
épített környezet.
A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet többszöri meghosszabbítása, valamint a végrehajtott lakosságvédelmi, továbbá a helyreállítási,
újjáépítési folyamat elősegítését szolgáló intézkedések bevezetése indokolt
és szükséges volt a terület mihamarabbi rehabilitálása érdekében.
Október 11-én Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa látogatást tett Devecserben és Kolontáron, és a vörösiszap utáni kármentési vizsgálata
alapján nagyra értékelte a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet munkáját.
2010-ben látogatást tett az érintett területen Laurent de Pierrefeu EU Monitoring
és Információs Központ (MIC) összekötő tiszt, akinek feladata volt, hogy előkészítse
az ötfős EU-s szakértői csoport érkezését. A belga, francia, svéd, német és osztrák
szakemberekből álló EU szakértői csoport megállapította, hogy a magyar hatóságok
a Marcal folyóban eredményesen szüntették meg a szennyezés továbbterjedését,
az nem került ki a Dunába küszöbértéket meghaladó koncentrációban.
„Magyarország kitűnően kezelte a vörösiszap-katasztrófa utáni helyzetet és azonnal
reagált” – mondta Krisztalina Georgieva, az Európai Bizottság nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős tagja.
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A WHO szakértői a magyar szakemberek mérési eredményeit használták fel, azokat
elfogadták, mivel azokat az európai standardnak megfelelően mérték a magyar
hatóságok. A helyszíni szemlén ugyanarra a következtetésre jutottak, mint a hazai
szakemberek.

6. KÖvETKEzTETésEK:
A fennálló rendszer javítása érdekében a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és
fejlesztéséről szóló koncepciót készített a BM OKF, amely egy egységes szemléletű
szabályozás előkészítésének kialakítását szolgálja a természeti, ipari és civilizációs
veszélyhelyzetek hatékony megelőzése, az azokra történő állami és önkormányzati
reagálás összehangolása érdekében.
A koncepció tartalmazza a katasztrófavédelmi szervezetrendszer erősítése, a katasztrófavédelmi intézkedések hatékonyságának fokozása céljából kidolgozandó
jogszabály-módosítások főbb irányait, melyet a Kormány is megtárgyalt.
A Kormány a 1233/2010. (XI. 15.) Korm. határozatában elrendelte a katasztrófavédelmi rendszer javítására és fejlesztésére kidolgozott szabályozási koncepciónak
az érdekeltekkel - a kormányzati szervekkel, az önkormányzatokkal, az érintett gazdasági társaságokkal, a veszélyeztetett területen élő lakossággal, valamint az országgyűlés illetékességgel rendelkező bizottságaival - való megvitatását.
A Kormány által előírt egyeztetések keretében a Belügyminisztérium egyeztetett
a társtárcákkal, az önkormányzati érdekszövetségekkel, a védelmi bizottságokkal,
a gazdasági társaságokkal, a szakmai és a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,
az országgyűlési biztosokkal, az Országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottságával, illetve a honvédelmi és rendészeti bizottságával. Ezen felül a koncepció
szövegét a BM és az OKF honlapján is közzétéve a lakosság számára véleményadási
lehetőséget biztosított.
A koncepcióban foglaltak megvalósítására, valamint a 2010. évi árvízi védekezés és
a kolontári vörösiszap-katasztrófa tapasztalatait felhasználva kidolgozásra került a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
T/3499 számú törvényjavaslat. Ezt követően a Magyar Közlöny 113. számában megjelent a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény.
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A Magyar Közlöny 131. számában megjelent az Új Kat. Végrehajtási rendelete a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet.

6.1. Az iparbiztonsági hatóság tervezett működése
A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési és a területi szervek katasztrófavédelmi feladatai a jövőben kiterjednek több
eddig nem szabályozott veszélyes tevékenységre (küszöb alatti üzemek, kiemelten
kezelendő létesítmények, veszélyes áru szállítás üzemei létesítményei, stb.) is. A hatósági eljárási rendszer egyszerűsítése érdekében átvételre kerülnek továbbá a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekkel és veszélyes
katonai objektumokkal kapcsolatos szakhatósági hatáskörei is.
A katasztrófavédelmi szervek veszélyes áru közúti szállítási feladatköre a jövőben
kiterjed a vasúti, vízi és légi veszélyes áru szállítmányok hatósági ellenőrzésére és
szankcionálására is.
A törvény és végrehajtási rendeletének elfogadásával létrejött az egységes iparbiztonsági hatósági rendszer és bevezetésre került a szabályozás hatálya alá tartozó
üzemeltetők katasztrófák elleni védekezést támogató katasztrófavédelmi hozzájárulási intézményrendszere.
Az iparbiztonsági felügyeleti tevékenységet végző szervezet (BM OKF)
• katasztrófavédelmi hatósági engedélyezési és ellenőrzési rendszert működtet
a legveszélyesebb üzemek (létesítmények) és tevékenységek esetében,
• biztosítja a védelmi tervezési és irányítási rendszer felügyeletét a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemekben és létesítményekben a balesetek (káresemények) megelőzésére, következményeinek elhárítására és hatásainak csökkentésére,
• valamint – az ágazati hatósági engedélyezési és ellenőrzési hatáskörök elvonása
nélkül – koordinálja az ágazati biztonsági feladatokat ellátó szervezetek iparbiztonsági ellenőrzéseit.
Az Európai Unió jogi szabályozásához hasonlóan magyar jog külön szabályozza
„a bányászati hulladékkezelő létesítményekkel” és a katasztrófavédelmi szabályozás
hatálya alá tartozó „veszélyes ipari üzemekkel” kapcsolatos hatósági engedélyezési
és ellenőrzési tevékenységet.
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A bányászati hulladékkezelő (pl.: vörösiszap-tároló) létesítményre külön szakterületi
szabályozás vonatkozik, ezért az érintett létesítmények nem tartoznak a veszélyes
ipari üzemek (pl.: olaj-, és gázipari, vegyipari, gyógyszeripari üzemek, veszélyes anyag
tárolólétesítmények stb.) körébe.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya 2011. január 1-ét követően
kiterjed a bányászati hulladékokra, amelyen a bányászati tevékenység során
keletkező hulladékokat, valamint a bauxit feldolgozás során keletkező vörösiszapot
kell érteni. A BM OKF területi szervei 2011. április 8-tól – miután a vörösiszap tároló
létesítmények a bányászati hulladékkezeléssel foglalkozó szabályozás hatálya alá
kerültek – szakhatóságként részt vesznek az „A” típusú bányászati hulladékkezelő
létesítmény engedélyezési eljárásaiban, illetve végzik a veszélyeztetett települések
védelmét szolgáló külső vészhelyzeti tervezési és gyakoroltatási feladatokat.
A katasztrófavédelmi szervek a bányászati hulladékkezelő (lerakó) létesítmények
esetében a lakosság védelme érdekében szükséges intézkedéseket – a bányászati
szabályozás keretében – a katasztrófavédelmi szakhatósági és külső vészhelyzeti tervezési jogkörükben foganatosítják és érvényesítik.
fELHAsznáLT iroDALom:
• 245/2010. (X.6.) Korm. rendelet: Veszélyhelyzet kihirdetéséről és ennek során teendő intézkedésekről
• 247/2010. (X.12.) Korm. rendelet: A veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 245/2010. (X.6.) Korm. rendelet módosításáról
• 1213/2010. (X.12.) Korm. határozat: A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Állam felügyelete alá vonása során a Magyar
Állam nevében eljáró kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
• 2010. évi XCIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény
módosításáról (összefügg a MAL állami felügyeletével)
• 251/2010. (X.19.) Korm. rendelet: a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
• 252/2010. (X.21.) Korm. rendelet: A Magyar Kármentő Alapról
• 312/2010. (XII.23.) Korm. rendelet: a Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X.21.) Korm.
rendelet módosításáról
• 1221/2010. (XI.4.) Korm. határozat a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során
keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról
• 1222/2010. (XI.4.) Korm. határozat a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során nem
lakóépületekben keletkezett további károk enyhítéséről
• 1223/2010. (XI.4.) Korm. határozat a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet
következtében keletkezett károk enyhítése érdekében az új épületek építéséhez szükséges
területbiztosításról
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• 32/2010. (XI.25.) VM rendelet a vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és állattartók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról.
• 5/2010. (XII.3.) BM rendelet: A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról
• 10/2010. (XII.16.) NGM rendelet: az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről
• 124/2010. (XII.22.) OGY határozat: A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
• 304/2010. (XII.23.) Korm. rendelet: A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról, továbbá a károsultak támogatásával összefüggő egyéb szabályokról
• 312/2010. (XII.23.) Korm. rendelet: A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X.21.) Korm.
rendelet módosításáról
• 15/2010. (XII.31.) BM rendelet: A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló
5/2010. (XII.3.) BM rendelet módosításáról
• 5/2011. (II.11.) NGM rendelet: Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet, valamint az ajkai térségben
bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében
felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló 10/2010. (XII.16.) NGM rendelet módosításáról
• 1/2011. (II.18.) BM rendelet: ... valamint a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról
szóló 5/2010. (XII.3) BM rendelet módosításáról
• 12/2011. (II.22.) Korm. rendelet: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet módosításáról
• 13/2011. (III.9.) OGY határozat a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
• 1053/2011. (III.22.) Korm. határozat a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során
keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról, valamint a nem lakóépületekben keletkezett
további károk enyhítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról
• 1105/2011. (IV.22.) Korm. határozat a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
• 16/2011. (V.2) BM rendelet a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról
• 1212/2011. (VI.28.) Korm. határozat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó egyes feladatokról
• 94/2011. (VI.28.) Korm. rendelet: egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról (érinti: 245/2010. (X.6.) Korm. rendeletet)
• 55/2011. (VI.29.) OGY határozat a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról
• 56/2011. (VI.29.) OGY határozat a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről,
a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007.(VI.28.) OGY
határozat módosításáról
• 116/2011. (VII.7.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007
(XI.17.) Korm. rendelet módosításáról
• 1/2011. (VII.14.) NFM határozat az Európai Bizottság rendkívüli esemény okozta károk ellentételezéséhez nyújtott támogatásról (az alumíniumüzemben bekövetkezett 2010. októberi
vörösiszap-balesetről) szóló SA.32936 (2011/N) számú határozata meghozatalának időpontjáról
• 127/2011. (VII.18.) Korm. rendelet a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről
és meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

49

F Ó K U S Z B A N

• 1250/2011.(VII.18.) Korm. határozat a MAL Zrt. Magyar Állam felügyelete alá vonása során a
Magyar Állam nevében eljáró kormánybiztos felmentéséről
• 2010. évi CLXXXI. törvény az egyes energetikai témájú törvények, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
• 195/2011. (IX.22.) Korm. rendelet: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.
(XII.20.) Korm. rendelet módosítása
• 11/2011. (IV.7.) NFM rendelet: a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV.3.) GKM
rendelet módosítása!
• Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról
• A Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált
megelőzéséről és csökkentéséről
/Integrated Pollution Prevention and Control/
• 16/2001.(VII.18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről /módosította a 22/2004. (XII.11.)
KvVM rendelet/
• 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről
• Az ÚKKK, ÚKT, ÚOCS napi és heti jelentései
• Az ÁNTSZ heti jelentései
• A Veszprém Megyei Kormányhivatal heti tájékoztatásai
• A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jelentései
• Az OKF főigazgatójának belügyminiszternek készülő heti jelentései
• A BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság heti feljegyzései
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2010. ÉV BEN BEKÖVETKEZE TT
V ÖRÖSISZA P KA TA SZTRÓF A E LL ENI
V ÉDEKEZÉ S EL SÔDL EGES TÛZOLTÓ
BEA VATKOZÓI TEVÉ KENYSÉ G
F ELA DATAI, TAPASZTALATAI

Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája történt 2010. október 04-én,
amikor a Magyar Alumínium Zrt. területén, a vörösiszap zagytározó X. kazettájának
nyugati gátja átszakadt.
A gátszakadás következtében több mint 1,5 millió m3 vörösiszap és lúgos víz elegye
a Torna-patakon keresztül elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. A katasztrófa okán 10 személy életét vesztette, 286 fő egészségügyi ellátásban részesült, közülük 120-an szorultak hosszabb
kezelésre.
Az iszapár Kolontáron 2 utcában 36 ingatlant, Devecseren 19 utcában 286 ingatlant,
Somlóvásárhelyen 2 ingatlant öntött el, mely mindösszesen 324 ingatlant jelent.
A károsultak összlétszáma elérte a 731 főt. A mezőgazdasági területeken
a vörösiszap 1017 ha-t árasztott el, a Torna patak élővilága teljesen kipusztult.
A Kormány a helyzet kezelése és a rendkívüli intézkedések megtétele érdekében
Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Vas megye közigazgatási területére 2010. október
06-án veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyet az Országgyűlés felhatalmazásával
a Kormány június 30-ig hosszabbított meg.
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Az ELsŐDLEGEs BEAvATKozás TűzoLTói TAPAszTALATAi:
Az ajkai hivatásos önkormányzati tűzoltóság híradóügyeletére 2010.10.04. 12:28kor érkezett jelzés a rendőrségtől, miszerint a zagytározó kolontári oldalán nagyon
folyik a víz. Pontosabb információt az esettel kapcsolatosan nem tudtak adni, a
rendőrség ügyeletese egy szolgálatban lévő járőrtől kapta a jelentést, a tőle hallottakat továbbította. Az ajkai híradóügyelet felvette a kapcsolatot az üzem diszpécserével, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a tározóról tervszerű vízleeresztés történik,
nincs probléma. Ennek ellenére a több befutó lakossági segélykérés miatt az ajkai
tűzoltóság szolgálatparancsnoka riasztást rendelt el.
Az előzőek alapján megállapítható, hogy a tűzoltóságnak nem állt rendelkezésre
megfelelő információ arról, hogy mekkora mértékű katasztrófával fognak szembesülni néhány perc múlva, így a szolgálatparancsnok döntése értelmében 2 gépjárművel és 9 fővel kezdték meg a vonulást.
A tűzoltóság egységei a riasztástól számított 8 percen belül a helyszínre
érkezetek, ahol látva a pusztítás mértékét, a legmagasabb v/Kiemelt riasztási
fokozat került elrendelésre.
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Összességében az ajkai hivatásos önkormányzati tűzoltóság 15 fővel, 5 db gépjárművel vonult a helyszínre, valamint intézkedés történt a szabadnapos állomány
berendelésére. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján riasztásra került a
katasztrófavédelem és a tűzoltóság állományából összesen 106 fő és 24 db
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tűzoltójármű, valamint 6 db veszélyhelyzeti felderítő csoport (vfcs) eszközei és állománya. Már felderítés közben tudni lehetett, hogy az életmentés végrehajtásához, valamint a további tűzoltói beavatkozásokhoz leginkább kézi erőkre
lesz szükség, ezért az esemény kapcsán a megyében található önkéntes tűzoltóságok, tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek értesítése is
megtörtént, akik lehetőségeik szerint segítségnyújtásra a helyszínre vonultak.
A riasztás után a tűzoltóság erői megérkeztek a kárhelyszínre ahol azonnal bekapcsolódtak a veszélyeztetett személyek mentésébe, ami Kolontáron mintegy 60 főt,
Devecserben közel 720 főt jelentett.

Az első felderítés által tapasztaltak:
Első helyszín: zagytározó sarka
Az elsőnek érkező ajkai tűzoltók gépjárművükkel közvetlenül a zagytározó mellett
vonultak el. Ameddig a szem ellátott vörös volt minden, a kifolyt anyagtól a talaj
vörös színű lett, felázott, nehezen volt járható. A vasúti sínek megrongálódtak, az
áradat kimosta a töltést, a sínpár a levegőben lógott, a Torna patak medrének teljes
szélességében körülbelül 2 méter magasságban vörösiszap folyt. Azonnali intézkedés
történt a vasúti, valamint közúti forgalom leállítására.
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Második helyszín: Kolontár
Azonnal megállapítható volt, hogy a Kossuth utcát teljesen elárasztotta a vörösiszap,
az iskolában gyerekek rekedtek, valamint a lakóházak teraszáról is érkeztek segélykérések. A felderítés során kiderült, hogy több személy közvetlen életveszélyben van
az elöntött területen. Elsődleges és legfontosabb feladat az életmentés volt, a tűzoltók házról házra járva mentették, illetve kutatták a bajbajutott embereket.
Harmadik helyszín: Devecser
A város alsóbb részén hömpölygött az áradat, a kétségbeesett emberek villanyoszlopokra, fákra, házaik tetejére menekültek. Csakúgy, mint Kolontáron itt is az
életveszélyben lévő személyek mentését kezdték meg a tűzoltók. A később érkező,
Devecserbe irányított egységek szembesültek azzal, hogy a településre csak aránytalanul nagy kerülővel tudnának behajtani, hiszen a 8-as számú főútról a városba
vezető úton is keresztülfolyt az iszapár, így a város határában lévő vasúti átjárónál
álltak meg. Ott ezután már akkora volt az iszap sodrása, hogy gyalogosan próbáltak
tájékozódni a kialakult, első látásra is katasztrofálisnak tűnő helyzetről. Innen csak
erőgép segítségével tudtak bemenni az elárasztott területre. További problémaként jelentkezett, hogy több helyen a villanyoszlopok, villanyórák szikráztak, több
lakóház is kigyulladt, ezért az életmentéssel párhuzamosan tűzoltási feladatokat is
végre kellett hajtani.
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A felderítés megkezdésekor a tűzoltó egységek semmiféle információval nem rendelkeztek arra vonatkozólag, hogy az áradást okozó iszap milyen összetételű és az
azzal való érintkezés milyen veszélyekkel jár. Legfontosabb feladatuk az azonnali
életmentés volt, amit az adott körülményekhez képest a leggyorsabban, saját testi
épségüket sem kímélve hajtottak vére.
A bekövetkezett katasztrófa során közreműködtek a Mentők, a Rendőrség, a Magyar Honvédség egységei, valamint önkéntes és karitatív szervezetek. A jelenlévők
létszáma és az általuk igénybe vett eszközpark nagysága napról napra változott.
A beavatkozó szervek részéről a mentési és mentesítési munkálatokban naponta
átlagosan 400-500 fő vett részt, átlagosan mintegy 70 technikai eszközzel.
(Később, a feladatok hatékonyságának biztosítására volt olyan időszak amikor már
több mint 1100 fő, és közel 300 gépjármű és munkagép vett részt a munkálatokban.) Munkájukat a káreset komplexitásához szükséges szakértelem, a segíteni
akarás, gyorsaság és pontosság jellemezte. A káreset kapcsán nem találkoztunk
olyan személlyel, aki nem akart volna együttműködni, célja nem a sérültek mielőbbi
kimenekítése, ingó és ingatlan vagyonának biztosítása lett volna. Az ideiglenes
„egészségügyi udvar” kijelölése után a mentősök, orvosok és a többi társszervezetek
is egyértelműen tudták, hol vannak a sérültek, hova kell vinni őket és szükség esetén
honnan kell elszállítani. Az elsődleges beavatkozás során, több a helyszínre érkező
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civil munkagép is bevetésre került és nagy segítséget nyújtottak a helyismerettel rendelkező lakosok.

A BEvETETT fELszErELésEK, EszKÖzÖK
ALKALmAssáGA, HATéKonysáGA:
Az életmentést a beavatkozó egységek gyakorlatilag éppen akkor kezdték el
Devecser településen, amikor az árhullám tetőzött, tehát az rendkívül nehézkes volt,
csak magas felépítésű munkagépekkel volt lehetséges. Főleg az idős embereket volt
nehéz meggyőzni, hogy el kell hagyni a házaikat. A mentendő személyeket védeni
kellett a vörösiszaptól, valamint a sodródó tárgyaktól egyaránt. Az egységek minden
esetben igyekeztek a leggyorsabb, legegyszerűbb és legkisebb stresszhatást kiváltó
módot alkalmazni, ez pedig a kézben, illetve háton történő kiemelés volt. Ez a mód
biztonságosan alkalmazható volt az iskolából kimenekítendő gyerekek és a házaikban rekedt felnőttek esetében is. A devecseri kárhelyszínen történt mentés teherautók platóján és markológépek kanalában is. Mindkét módszer hatékonynak bizonyult.
Házak tetejéről Ajka/Létra kosarával is biztonságosan lehetett embereket menteni.
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Az állomány a bevetés teljes időtartama alatt viselte a rendszeresített
védőfelszereléseket. Az első beavatkozás idején – mikor még folyt a vörösiszap –
a házakba behatoló kollégák légzőkészüléket viseltek (az ismeretlen terepviszonyok
okozta elesések, elmerülések esetén sem érintkezett volna az arcuk az anyaggal,
nem nyeltek volna le belőle), és kötélbiztosítással hatoltak be (esetleges elmerülés
esetén vissza tudtuk volna húzni őket).
Bevetési ruha:
Az elsődleges beavatkozás során jól teljesített, azonban még észszerű használat mellett is nyomot hagyott rajta a több napig tartó agresszív lúggal kapcsolatos beavatkozás. Cseréje szükségszerűvé vált.
A különböző típusú védőruhák között nagy különbség, hogy a nadrág alsó részébe
bevarrt rugalmas kialakítású záróbélés egyes típusúnál nem vízzáró, egy másik típusúnál pedig igen, így az nem engedte a csizmába a maró anyagot visszafolyni. (Több
tűzoltó a lábszárán marási sérüléseket szenvedett)
védőcsizma:
Megfelelő védelmet nyújtott, de a külső felülete felhólyagosodott a vörös anyag
hatására, a fűzős csizmák fűzője a lúg hatására elöregedett, elszakadt, később
némely esetben a felsőrész elvált a talptól.
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Gumicsizma:
A rendszeresített és a későbbiekben kiosztásra kerülő gumicsizmák vékony anyagúak
voltak, talp és orr része nem rendelkezett acélbetétes védelemmel.
Halásznadrág:
Talán a legjobban használható felszerelés volt az adott körülmények között, de problémaként jelentkezett, hogy nem minden gépjárműre volt málházva. Használatában
korlátot a mellig érő magassága jelentett, valamint a talp és orr részből hiányzó acélbetét. Szintén problémaként jelentkezett, hogy a ruha nem szellőzik, több órás
viselés következtében a csizmában összegyűlik az izzadtság és viselő lábfeje teljesen
felázik. Az elsődleges beavatkozás során, megfelelő óvintézkedések mellett, szükséges, hasznos és alkalmazható volt.
Trellchem, respirex ruhák:
Teljes mértékű biztonságot nyújtottak. Folyamatos használat mellett a használó
személyének váltása során a mentesítés és átöltözés hosszadalmas volt.
szemüvegek:
A későbbi kármentesítési munkálatok során kerültek használatra, fröccsenő anyag
ellen megfelelő védelmet nyújtottak, kialakításbeli különbségek voltak felfedezhetők,
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(több modellt használtak a beavatkozók), némelyik használat közben bepárásodott,
használatát ez szinte lehetetlenné tette.
Porálarcok:
Viselése ajánlott volt. Használatával kapcsolatban azt figyeltük meg, hogy fizikai
igénybevétel esetén a nehéz légzés miatt a kollégák gyorsabban elfáradnak, többször kellett pihenőt tartani.
Egyszer használatos ruha (Tyvek):
Légáteresztő tulajdonsága miatt – vékony aláöltözettel – hosszabb igénybevétel esetén sem okozott túlzott izzadást, kimerülést. Fröccsenő szennyeződésekkel szemben
megfelelő védelmet biztosított.
Gumikesztyű:
Megfelelő védelmet biztosított.
A tűzoltó erők technikai felszerelései, eszközei a hömpölygő iszapárral szemben nem
voltak igazán alkalmazhatók a katasztrófa első óráiban, a mentés jellemzően külső
eszközök (munkagépek) igénybevételével történt. A személyi védőfelszerelések
korlátozottan nyújtottak védelmet a vörösiszappal szemben, ez több tűzoltó kolléga sérülését is okozta. A beavatkozás folyamán összesen 8 tűzoltó,
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8 rendőr és 1 katona szenvedett első és másodfokú sérüléseket, illetve légúti
károsodást.

EszKÖzÖK
Mentőkötél: szakítószilárdsága megváltozott, a továbbiakban életmentésre nem alkalmazhatóak, cserére szorultak.
Légzők, motoros roncsvágó, feszítővágó: extrém körülmények között is jól alkalmazhatóak voltak, használatuk után alapos tisztítást követően állapotukban változás
nem történt.
Járművek: a tűzoltó járművek alváz, motor és felépítményén található alkatrészekkel
a vörösiszap reakcióba lépett, korrozív tulajdonsága végett a felületkezeléseket több
helyen láthatóan roncsolta. Ez a korrodálás a funkcionális használatot nem befolyásolta, de hosszú távú károsító hatásairól jelenleg csak becsléseink vannak.
Kommunikáció: az V/KIEMELT fokozatnak megfelelő egységek megérkezése után a
megnövekedett forgalmazást az EDR rendszer már nem bírta, sok esetben nem
lehetett elérni vele a hívott felet. Ugyanez volt tapasztalható ideiglenesen a mobiltelefon hálózatoknál is. A hírforgalmazásban fellépő problémákat a később megtelepített EDR átjátszó részben megoldotta.
Az elsődleges beavatkozás kapcsán jelentős problémát okozott a média szakembereinek koordinálása, tájékoztatása, továbbá szinte megoldhatatlan feladatnak látszott a kárhelyről való eltávolítása. Mindenhol jelen voltak, szabadon mozoghattak,
minden udvarban, utcán, védőfelszerelés nélkül. A rendőrség nagyobb erőkkel való
bevetése után látszott realizálódni a helyzet, de továbbra is komoly problémát okozott, hogy a potenciális kárhelynek számító utcákon a médiumok munkatársainak
kárhelyszínen történő mozgása ellenőrizhető legyen.
Annak érdekében, hogy a jövőben a veszélyhelyzetek hatékony felszámolása mellett,
a média is megfelelően tájékoztatva legyen, az elsődleges tűzoltási és műszaki mentési cselekményekkel párhuzamosan meg kell határozni annak rendjét és módját,
idejét és helyét. Külön figyelmet kell fordítani a sajtó munkatársainak mozgására is.
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A HELyszínEn mEGALAKíToTT oPErATív TÖrzs műKÖDésE,
HELyszíni fELADAToK
Az ipari katasztrófa következményei felszámolásának irányítására a Kormány késedelem nélkül, tábornoki vezetésű helyszíni operatív törzset hozott létre a katasztrófavédelem állományából.
Az operatív törzs feladata volt a kármentés koordinálása, a társszervek munkájának, tevékenységének összehangolása, a helyszínre vezényelt polgári védelmi-, tűzoltó-, rendőr- és honvédségi erők és önkéntesek irányítása, ellenőrzése, védőeszközzel és felszereléssel történő ellátása, továbbá pihentetésük, étkeztetésük, valamint a felajánlott adományok, munkaerő regisztrálása és fogadása. Ez napi szinten
közel ezer ember mozgatását és több száz technikai eszköz felügyeletét
jelentette.
A helyszíni feladatok kezdetben három területre voltak csoportosíthatók:
• a lakott területek megtisztítása;
• a külterületek mentesítése;
• az élővizek vízminőségi kárelhárítása.
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Ekkor kezdődött meg a sérült ingatlanok számbavétele, az igazságügyi építészeti
szakértői kárérték megállapításai, illetőleg a BM Településrendezési- építésügyi
helyettes államtitkárság által megbízott szakértőkkel az ingatlanok vizsgálata, besorolása bontandó és helyreállítandó kategóriába. Ezen időszakban kellett intézkedni
a kolontári védőgát megépítése miatt az első 12 kolontári sérült lakóépület kényszerbontásáról is.
A kezdeti védekezést és életmentést követően napirendre kerültek a helyreállítással,
újjáépítéssel kapcsolatos hosszú távú intézkedések is. Az operatív törzs folyamatosan
irányította:
• az utak, járdák egyéb közterületek feltakarítását;
• az előkertek mentesítését;
• az hátsó kertek, udvarok kitakarítását;
• a közlekedő gépkocsik mentesítését;
• az élővizek és ivóvízbázisok, valamint a szállópor koncentrációjának folyamatos
ellenőrzését.
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A KiTELEPíTés, KimEnEKíTés,
vALAminT A BEfoGADás TAPAszTALATAi
Az elöntött területről kimenekítettek elhelyezésére azonnali intézkedés történt,
amelynek eredményeként Kolontáron 40 fő, Devecserben 500 fő befogadására
készültek fel.
Október 9-én egy újabb gátszakadástól tartva szükséges volt Kolontár lakosságának
teljes kitelepítése. Az operatív törzs vezényelte le a település kiürítését, majd a veszély
elmúltával, a helyzet stabilizálását követően a lakosok visszatelepítését. Ugyanakkor
került megtervezésre Devecser városának kitelepítése is győri befogadó-helyekkel
számolva, elsődlegesen vasúton, illetve a Magyar Honvédség helyszínre vezényelt
jelentős szállító kapacitásával és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
mobil riasztó eszközeivel.
Az operatív törzs elkészítette a lakossági tájékoztatókat, amelyben felhívták a figyelmet a magatartási szabályokra, a veszélyhelyzeti csomag tartalmára, a mozgásképtelen személyek bejelentésére, a spontán kitelepülés szabályaira, a kitelepítési útvonalra,
valamint a befogadó helyekre. A település csak Ajka irányába volt elhagyható.
A feladat végrehajtása során rendkívüli esemény nem történt. A hivatásos állomány
szakszerű, fegyelmezett és nyugodt fellépése elősegítette a lakosság együttműködését.
Az érintett térséget a rendőrség lezárta, a forgalmat ellenőrző-áteresztő pontokon keresztül szabályozták, a településekre csak a helyi lakosokat engedték be.
A károsodott ingatlanokból a lakosság jelentős számban rokonokhoz ment, de az
önkormányzatok és a karitatív szervek albérletet és elhelyezést biztosítottak a károsultaknak. Fedél nélkül átmenetileg sem maradt senki. A sérültek ellátását a Mentőszolgálat, illetve az egészségügyi szervek az egészségügyi ellátó ponton, rendelőintézetekben, közeli kórházakban biztosították.
A károsultak élelmezését naponta 3 alkalommal főzőpontok felállításával szervezték,
ezeket kezdetben jelentős részben önkéntes felajánlók működtették.
A védekezés intenzív szakaszának befejeztével a feladatok a keletkezett károk
helyreállítására irányultak.
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ÖsszEfoGLALvA:
A katasztrófa következtében az elvégzendő feladatok komplexitását már az elsődleges beavatkozók is megtapasztalták, hiszen a tűzoltói állomány életmentési, kutatási, tűzoltási és műszaki mentési feladatokat hajtott végre.
A katasztrófa első napján a feladatok között az életveszélyben lévő személyek mentése volt az elsődleges és legfontosabb feladat. A közvetlen veszélyben lévők mentésével párhuzamosan kutatási feladatok is jelentkeztek, hiszen minden egyes
épületet egyesével át kellett vizsgálni annak érdekében, hogy felleljék a bajbajutott
embereket, illetve az eltűntként kezelt személyeket. Az életmentési feladatokon túl
néhány esetben tűzoltási munkálatokat is kellett végezni, ugyanis meg kellett akadályozni, hogy a kialakult villanyóraszekrény tüzek átterjedjenek a lakásokba.
Miután a közvetlen életmentési feladatokkal végeztek az egységek, elkezdődhetett
a sérült ingatlanok statikailag sérült részeinek alátámasztása, vagy biztonsági okokból történő lebontása.
Az iszapár által elsodort és ennek következtében elhunyt személyek felkutatása szintén hosszadalmas, ugyanakkor kiemelt feladatként jelentkezett.
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A feladatok végrehajtása során beavatkozó állomány minden tagja erőn felül
teljesített, néhányan a kimerültség határán voltak, előfordult, hogy egyik kárhelyszínről a másikra vonulás közben az autóban elszundítottak. Balesetvédelmi
szempontból komoly kihívást jelentett a fáradt állomány biztonságos munkavégzésének felügyelete, biztosítása, váltásának megszervezése.
Összességében kijelenthető, hogy mind az elsődleges beavatkozásban, majd az azt
követő mentesítési, helyreállítási munkálatokban résztvevő katasztrófavédelmi és
társszervi személyi állomány helytállása példaértékű volt. A veszélyes anyag
jelenlétében végzett munkálatokat szakszerűen, kitartóan, a kapott utasításokat betartva végezték.
Dr. Bakondi György tű. altábornagy úr a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Díszparancsban hatvan főt állított példaképül a katasztrófavédelem és a tűzoltóság munkatársai elé, akik elsőként, életük kockáztatásával,
testi épségüket nem kímélve mentették a bajba jutottakat.

66

B I Z T O N S Á G,

V É D E L E M,

S T R A T É G I A

LIPTÁK A TTILA – TÓTH DEZSÔ

TÖRTÉNE LM I KIHÍVÁS OK
TÖRTÉNELM I TA PA SZTALATOK
2010. A VIZEK KÁRTÉTEL EINE K É VE
BORS OD-A BA ÚJ-ZEM PLÉ NBE N

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 2010. év a veszélyhelyzetek, természeti katasztrófák éve volt. A megyét érintő káresemények többsége nem új típusú, viszont intenzitást, az okozott károk mértékét figyelembe véve mindenképpen az eddigi legnagyobb kihívást jelentette a védelmi igazgatás számára.
A Bódva-patakon már január elején levonult egy nagyobb árhullám, meglehetősen
szokatlan időben, majd intenzív havazás okozott nehézségeket megyeszerte. Földcsuszamlások, partfalcsúszások veszélyeztettek lakóingatlanokat és közterületeket
egyaránt, az év második felében több földrengés rázta meg a megyeszékhelyet és
környékét, a szélsőséges időjárás következtében pedig folyamatosan érkeztek a
károkról szóló bejelentések, kárigények.
Volt szinte minden, ami a természet miatt a megyében előfordulhat, és azt is kijelenthetjük, hogy az események döntő része a korábban nem tapasztalt méretű
csapadékmennyiségek térbeli és időbeli rossz eloszlása miatt következett be. A köztudatban azonban leginkább a júniusi árvíz maradt meg, mely minden korábbi rekordot megdöntve óriási pusztítást végzett a megyében. Ezzel együtt, a tavalyi évben
a megye 358 településéből 256 volt érintett árvízzel, belvízzel, vagy helyi vízkárral.
A megszerzett tapasztalatok rávilágítottak a védelmi igazgatás gyenge pontjaira, így
sok mindent újra kellett gondolnunk.
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A 2010. évi árvizEK KiALAKuLásA – minDiG voLT rosszABB
A megye természeti adottságai miatt a környező hegyvidéki és a külföldi vízgyűjtőkről érkező hóolvadásokból, nagy esőzésekből keletkező és itt torlódó árhullámok,
nagy kiterjedésű elöntések, árvizek, belvizek, helyi vízkárok ellen gyakran szükséges
védekezni. Azonban a 2010. évi árvizek minden képzeletet felülmúlva, a korábbi
rekordokat több esetben megdöntve hatalmas pusztítást végeztek, nem csak az
épített környezetben, hanem a mezőgazdaságban és a természeti környezetben is.
Az árvíz kialakulásában jelentős szerepet játszott a borsodi folyók vízgyűjtő területén
a megelőző hónapok időjárása.
A téli időszak az átlagosnál csapadékosabb volt. 2009 decemberétől 8 jelentős árhullám vonult le a Sajón, melynek következtében a folyók vízgyűjtői rendkívül telítettek
voltak, és az árvízi szükségtározók befogadóképessége minimálisra csökkent.
A folyók és kis vízfolyások vízállásai folyamatosan nagyvízi tartományban álltak,
a helyzetet pedig tovább rontotta a rendkívül csapadékos május és június.
Már május első felében az ország nagyobb részén – a nyugati és délnyugati területeket kivéve – az átlagot meghaladó csapadék hullott, majd 2010. május 15-18.
között a rendkívül erős és hosszantartó, mediterrán „Zsófia” ciklon pusztított Magyarországon és a Kárpát-medencében, mely viharos szelet és hatalmas mennyiségű
csapadékot hozott magával. Továbbhaladását gátolta egy északkeleti „blokkoló anticiklon“, ezért pusztító erejének legnagyobb részét a Kárpát-medencében fejtette ki.
A májusi havi csapadék rekord mennyiségű volt, bizonyos helyeken elérte a havi
átlag négyszeresét, az egyszerre lehulló csapadék mennyisége a Bodrog és Hernád
vízgyűjtőjén helyenként a 100 mm-t is meghaladta.
A Zsófiát követte a május 31. és június 4. között tomboló mérsékelt övi „Angéla”
ciklon, melynek szintén jelentős csapadéka a már teljesen átnedvesedett talaj miatt
azonnal a folyókba ömlött, rendkívül gyors árhullámot keltve az egyébként is magas
vízállású vízfolyásokon. Az egymásra futó, a korábbi legnagyobb vízszinteket (LNV)
megközelítő, illetve meghaladó árhullámok súlyos árvízi helyzetet okoztak BorsodAbaúj-Zemplén megye folyóin.
A soha nem tapasztalt vízmennyiség még a legfelkészültebb szakemberek számára
is meglepetéseket okozott. Szinte az összes homoklelőhely víz alá került, már-már
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követhetetlenné vált az utak elöntése és rongálódása, ezáltal a települések megközelíthetősége. A kialakult helyzet próbára tette a szakembereket a kimenekítések,
kitelepítések tervezésénél és a befogadó-helyek kialakításánál is, valamint az erőkeszközök eljuttatásának koordinálásában, hiszen az elképzeléseket óráról-órára kellett felülírni.
Már április hónapban is III. fokú árvízvédelmi készültségi szint volt a Sajó teljes szakaszán, a Bódva patakon az addigi legnagyobb vízálláshoz közeli adatokat mértek.
A kis vízfolyások tekintetében a Szinva-, a Tolcsva-, a Szerencs-, a Tarna- és a Jósvapatakokon alakultak ki a legnagyobb vízszintemelkedések. Már ekkor mintegy 40
településen vált szükségessé a védekezés. Több tízezer homokzsák beépítésére került
sor, és több mint ezer fő védekezett a csúcsidőszakban.
2010. május közepén a patakok rendkívüli áradásnak indultak, a folyók az eddigi
legnagyobb vizeket meghaladó vízállásokat produkáltak. A kisvízfolyások közül
a legnagyobb elöntéseket és károkat a Ronyva-, a Vadász- és a Szinva-patak okozta.
A Szinva Miskolc-Felsőhámort, Alsóhámort és a megyeszékhely északi területeit öntötte el, korábban nem tapasztalt módon.
A Vadász-patak Szikszó városának egy jelentős részét egyméteres szintet meghaladóan árasztotta el.
A Ronyva-patak hatalmas pusztítást okozott Sátoraljaújhely belvárosában, ahol több
száz lakóházat, több tucat közintézményt öntött el és közel ezer embert kényszerített lakóhelyének ideiglenes elhagyására.
Folyóink közül a Sajó május 17-én Sajószentpéternél 402 cm-rel tetőzött, 11 cm-rel
meghaladva az eddig mért legnagyobb vízszintet. A Bódva Hidvégardónál ugyancsak
május 17-én 305 cm-rel tetőzött, 24 cm-rel meghaladva az LNV-t. Május 18-án Szendrőnél 5 cm-rel haladta meg az eddigi legnagyobb vízállást. A Hernád május 18-19.
között tetőzött, csak néhány cm-rel maradt el az eddigi legnagyobb vízállástól.
A kialakult hidrometeorológiai helyzetre való tekintettel a Kormány május 17-én 18
órától Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bódva, Sajó és a Hernád folyók által érintett
területeire árvízi veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyet május 25-én 18 óráig fenntartott.
A májusi esőzések következtében felgyülemlett csapadék rendkívül lassan vonult le,
próbára téve a lakosságot, a védműveket, műtárgyakat és a védekező erőket, tech69
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nikákat egyaránt. Erre hullott rá június elején újabb nagy mennyiségű csapadék,
amely ismételten rendkívüli helyzetet eredményezett a megye vízgyűjtő területein
és a védett területeken egyaránt.
Június 5-én a Sajó Sajópüspökinél 416 cm-rel tetőzött, meghaladva az eddigi legnagyobb értéket 14 cm-rel. Sajószentpéternél a folyó 4 cm-rel volt magasabb az
LNV-nél. A Bódva Hidvégardónál és Szendrőnél a májusban beállt rekordot is
megdöntötte, Hidvégardónál 28 cm-rel, Szendrőnél 34 cm-rel. Ez összességében azt
jelenti, hogy a Bódva az évtizedekkel ezelőtt beállított maximális vízállását 2010.
évben fél méterrel haladta meg. A Hernád június 6-án Hidasnémetinél 25 cm-rel,
Gibártnál pedig 13 cm-rel haladta meg az LNV-t. Gesztelynél közel a 2006-oshoz,
az eddigi legnagyobb vízszint jelentkezett.
A júniusra vonatkozó előrejelzések és a leírtak alapján nem volt kétséges, hogy soha
nem tapasztalt nagyságrendűek lesznek a vizek kártételei.
A Kormány 2010. június 2-án 10 órától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki, de már
Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területére. A veszélyhelyzetnek
megfelelően rendkívüli készültséget rendelt el a Sajó 08.06; 08.07; a Hernád 08.08;
08.09; védelmi szakaszaira, valamint a Bódva Hidvégardó-Boldva közötti szakaszára.
A veszélyhelyzet 2010. június 17-én 18 órától került visszavonásra.
A helyzet súlyosságát a következő számadatok hűen tükrözik.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 358 települése közül 256-ot kényszerített védekezésre árvíz vagy helyi vízkár. Mintegy 11.500 magán- és önkormányzati épület volt
veszélyben, és közel 100 ezer ember biztonságát veszélyeztették a megáradt patakok, folyók. A 24 napon keresztül kihirdetett veszélyhelyzetben folyamatosan volt
védekezés, ezen időszak alatt 4643 fő kitelepítése vált szükségessé. Az Igazgatóság
állományának megsegítésére összesen 254 főt rendelt át az OKF Főigazgatója
a katasztrófavédelem központi és területi szerveitől, továbbá a védekezést az önkormányzati és köztestületi tűzoltóságoktól átvezényelt 931 fő segítette. A csúcsidőszakban, a rendvédelmi szervek állományának helyszínre vezénylésével, közel 16
ezren dolgoztak a gátakon. A védelmi céllal megtöltött és felhasznált homokzsákok
száma megközelítette a 3,5 millió darabot.
A vezényelt rendőri és rendvédelmi erők kétségtelenül, több településen hozzájárultak a védekezés eredményességéhez, azonban az útba indítási, élelmezés-ellátási,
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munkavégzési feltételük nem volt megfelelő. Az erőket-eszközöket fogadó megye,
pedig képtelen volt az azonnali, mindenoldalú ellátás biztosítására. Az ellátás biztosítását a későbbiekben is akadályozták objektív nehézségek (szállítási, felvonulási
útvonalak tönkremenetele). Az újonnan elkészült Bevetésirányítási Terv döntően
megoldásokat jelent az akkor felmerülő problémákra, de az említett objektív
tényezőket továbbra sem lehet kizárni, így hasonló esetben továbbra is akadhatnak
előre nem látható nehézségek. A rendőrségi erőket azonban csak végső esetben
szabad a védekezési munkákba bevonni, hisz veszélyhelyzetben bőven akadnak
rendfenntartási, forgalomirányítási, területzárási, hátrahagyott anyagi javak védelmével kapcsolatos feladatok.
Az árvíz következtében a megyében 3500 ház sérült meg, 284 ház dőlt össze vagy
vált lakhatatlanná, mely kialakult helyzet felszámolásaként 31 településen 81 új ház
épült fel, illetve 156 házat vásároltak a károsult tulajdonosok. A vizek kártételeivel
érintett települések önkormányzatai, összesen 605 vis maior igényt jelentettek be.
A helyszíni szemlék határidőre történő elvégzése érdekében az ország más részeiből
vezényelt állomány nyújtott segítséget.
TAPAszTALAToK – BŐvEn vAn TEnnivALónK,
széGyEnKEzésrE nincs móD, iDŐ és szüKséG
A védekezésben a legkritikusabb időszak kezdetén akadtak szervezési problémák,
ezáltal akadozva működő volt. Ebben szerepet játszott a szakemberek fáradtsága,
a korábbi, még teljesen le sem vonult árvíz által okozott pusztítások helyreállításának
elmaradása (fizikai okok), valamint a készletek kimerítése és feltöltetlensége. Mindezek mellett sajnos ki kell mondani, hogy a megye védelmi igazgatása sem mindig
állt a helyzet magaslatán, a döntési pozícióban lévő egyes települési és megyei
vezetők hullámzó teljesítménye nem volt elégséges a sikerhez.
Komoly probléma, hogy a települések jelentős részének a védelmi készültségi szintje
elégtelen volt. A felhívások ellenére, nem rendelkeztek induló védelmi készletekkel,
több helyen hiányoztak, vagy nem voltak naprakészek az árvízi, lakosságvédelmi,
vízkár-elhárítási tervek, a polgármesterek és jegyzők nem kellően felkészülten várták
az eseményeket. Ezt a helyzetet tovább rontotta az egyre erősödő lakossági
elégedetlenség is, amely egy-egy településen a tettlegességig fajult. Volt ahol önjelölt
lakosok magukat vezetőnek „kine-vezve” átvették a parancsnokságot a mikrokörnyezetükben, nem hallgatva a szakemberekre kezdték meg a védekezést, ami több
esetben tovább növelte az amúgy is nagy veszélyt.
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Jellemző volt az a magatartásforma is, amely során a bajban lévő lakosság passzivitásban nyilvánult meg, így nem voltak hajlandók elhagyni otthonaikat, indokolatlanul lekötve ezzel a beavatkozó erők egy részét, amelyre máshol bizonyosan
nagyobb szükség lett volna.
A nem kellő hozzáállás eredményeként a védekezésben sem vett részt mindenki,
a megoldást kívülállóként szemlélve másoktól várták, elégedetlenségüknek sokszor
indulatosan hangot adva.
A veszélyhelyzetek eredményes felszámolásában meghatározó a vezetés-irányítás
szerepe, de kiemelt jelentősséggel bír a védekező erők és a védekezési eszközök
gyors és szakszerű alkalmazhatósága. Ebben a tekintetben aggályaink vannak.
A közerő és az önkéntesek tekintetében gyakran a felelősségérzettel van baj. A honvédségi erők megbízhatóak, de alkalmazásuk körülményes és lassú. A fővédvonalakon a vízügyi erők és eszközök gyakran kevésnek bizonyulnak. Az önkormányzati
védművek tekintetében ugyanez mondható el, az önkormányzatok lehetőségeiről
szintén, főleg az elöregedett, kis létszámú települések esetében. Nehezen érthető a
vízfolyások kül- és belterületi szakaszainak felosztása állami és önkormányzati védvonalakra. Elvész az irányítás, a koordináció, sejtszerű, átgondolatlan, önkényes és
számos kockázattal járó védekezést folytathatnak az önkormányzatok, amennyiben megfelelő helyismerettel rendelkező vízügyi szakember nem irányítja őket.
Abból pedig roppant kevés van, hiszen a leépítések miatti humán erőforrás hiány
talán ezt a szervezetet sújtja a leginkább.
A helyi védekezés nehézségei mellett jelentkeznek az elrendelt lakhely elhagyási,
kiürítési, befogadási lakosságvédelmi feladatok is. Azok megtervezése és a
védekezéshez szükséges anyagok, eszközök helyszínre juttatása a szinte állandóan
romló földrajzi viszonyok miatt nagyon komoly szervezési feladatot jelentett, és
türelemmel végzett együttműködést követelt meg az érintett szervezetek részéről.
Ide kapcsolódik az az általánosnak mondható tapasztalat is, hogy a kitelepített,
kimenekített lakosság elhelyezésére ugyanazon objektumokat jelölték ki a települések vezetői, amelyek a megyén kívülről érkezett megsegítő erők elszállásolására
is hivatottak voltak. A két csoportot vegyíteni nem szabad, a pihenést, a biztonságot
és az egyéb szociális igényeket figyelembe kell venni. Meg kell jegyezni azonban,
hogy az aprófalvas településszerkezet miatt egy településen több, tömegtartózkodásra alkalmas létesítmény csak ritkán fordul elő, míg a veszélyzónán kívül élő
családokhoz történő befogadással a rokoni, ismerősi kör elhelyezésén túl, további
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bajbajutottak családokban történő, ideiglenes elhelyezése szociális okok miatt nem
lehetséges.
Nagy kihívás a szakemberek számára a lakhelyüket elhagyó emberek nyilvántartása,
egészségi állapotának felmérése, a szociális érzékenység alapján történő elhelyezés
megszervezése, a közrend és a közbiztonság fenntartása a befogadó helyeken,
továbbá a visszamaradt települések, településrészek, értékek őrzése is. A legnagyobb
probléma e téren a katasztrófaturizmus megjelenése mellett a tisztességtelen
szándékkal érkezők megakadályozása az értékek eltulajdonításában, a károkozásban. Az otthonát elhagyni kényszerülő embernek a „menjek, vagy maradjak” döntési folyamatában nagy szerepe van a biztonságnak, amely a saját és szeretteik
körének biztonságán túlmutatva a hátrahagyott értékek védelmére is vonatkozik.
A bajbajutottak nem szeretnék, ha életük munkája a bűnözőknek jutna, azoknak,
akik még ilyen helyzetben sem képesek átérezni a kárt szenvedettek sorsát. Sokan
ezért nem mennek el otthonról, tehát még akár az életüket is kockáztatják az
értékeikért, az állataikért.
Ha már állatok, fontos kiemelni, hogy az állatok kitelepítésénél is sok problémával
találkoztunk. Elsősorban a lábas jószágokra kell gondolnunk, hiszen a ház körül
megtalálható baromfi állomány kitelepítésével nem számolunk. Azok – szabadon
engedve – megtalálják a számukra biztonságos helyeket, ha van rá elég idejük. A fő
gond az, ha a tulajdonosnak nem tudjuk teljes bizonyossággal garantálni, hogy a
saját állatát fogja visszakapni, nem pedig valaki másét. A jelölésekkel, az átgondolt
elhelyezéssel ezt a kockázatot jelentősen csökkenthetjük. Az elhelyezés azonban az
utóbbi évek állattartási szokásai miatt nem egyszerű feladat. A vidéki ember nézetei
is megváltoztak, így egyre kevesebb az otthon tartott jószágok száma. Egyszerűen
már nem divat, vagy nem éri meg anyagilag, de ez nem tartozik jelen írás témájához.
Ebből talán annyi köthető ide, hogy a nagyobb állattartó telepek száma is jelentősen
csökkent, mind nehezebb tehát megfelelő átmeneti elhelyezést találni az állatoknak.
A jelentkező szállítási, élelmezési és állatorvosi költségek elszámolása okozhat gondot, erre is volt példa.
Nagyon hangsúlyos a pszichikai tömeggondozás kérdésköre, mint azonnal megoldandó feladat. A krízisintervencióra óriási szükség volt (lett volna), hiszen a legtöbb
otthonát elhagyni kényszerülő állampolgár korábban nem szembesült ilyen veszélyes
szituációval, így viselkedése tapasztalatlansága okán kiszámíthatatlanná vált, veszélyeztetve ezzel a védekezés sikerét, a befogadó hely nyugalmát és biztonságát.
De ha már a témánál tartunk, gondoljunk a beavatkozókra is, hiszen az ő mentális
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állapotukról kevesebb szó esik, holott gyakran úgy kell dolgozniuk mások védelmére,
hogy saját családjukról, értékeikről nem tudnak semmi biztosat. Ők is bajban vannak,
mégis másokon kell segíteniük, ami csak komoly fegyelemmel valósulhat meg,
ugyanakkor ez a fizikai kimerüléssel együtt már halmozott idegi megterhelést, azaz
idő előtti mentális amortizációt jelent az érzékenyebb személyeknél. A probléma
kezelésére a BM OKF által kiképzett és működtetett krízisintervenciós csoportokon
kívül hatékonyabban be kell vonni a történelmi egyházakat, a falugondnoki szolgálatokat és a kisebbségek nyelvét, szokásait jól ismerő kisebbségi vezetőket, akiket
elfogadnak, akiknek hisznek, akikben megbíznak. A rendfokozat és a határozott,
segítő szándékú fellépés általában tiszteletet vív ki, de gyakran még ez sem elegendő, kell az „ismerős falubeli”, kell a „főnök” jelenléte és meggyőző képessége.
A logisztika területén alapvető elvárás, hogy a védekezéshez szükséges anyagok-,
eszközök és az étkezéssel, tisztálkodással, pihenéssel összefüggő feltételek a
megfelelő időben és a kívánt minőségben rendelkezésre álljanak. E téren is kirívó
hiányosságok mutatkoztak, részben a korábban már említett okok miatt. A szervezettség egyik kerékkötője az információáramlás akadozása volt. Túl azon, hogy
az Internet szakaszosan vagy sehogyan sem működött, nagy hiányosságok voltak/
vannak a mobiltelefonok területi lefedettségével, de sajnálatos módon a rendvédelmi
szervek által használt digitális rádiórendszer egycsatornás kiépítésével és hálózati
lefedettségi korlátaival is. A kárhelyrádiók sokszor csak közvetlen, úgynevezett DMO
üzemmódban működtek, ami a helyi kommunikációt képes biztosítani, de felfelé
vagy lefelé irányuló összeköttetést, azaz vezetést-irányítást már nem tesznek
lehetővé.
A veszélyhelyzetek kezelése során a kárelhárításban résztvevő szervek, szervezetek
együttműködése a sorolt hiányosságokkal együtt is elfogadható volt. Ez kétségtelen,
de nem azt jelenti, hogy az elvárható ideális helyzetet és hatékonyságot tükrözi.
Jellemzően a kárelhárítások során a résztvevők (az MVB Operatív Törzs Tagjai) állomáshelyeiken megalakítják a saját Operatív Törzsüket (amely természetes), de az
MVB Operatív Törzs munkájába „csak” a híradás és az informatika adta lehetőségek
kihasználásával kapcsolódnak be. Az összekötők biztosítása sem jellemző. Ennek
oka leginkább az évek alatt egymás után végrehajtott, átgondolatlan létszámleépítések miatt bekövetkezett szakemberhiány, humán deficit.
A polgári védelmi szervezetek korábban megbízható és viszonylag gyorsan alkalmazható segítséget jelentettek.
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A törvényi háttér adott, azonban a felkészítésekben jelentős elmaradások voltak, illetve ezen szervezetek alkalmazhatósága is korlátozott, hiszen a beosztott személyek
munkából, termelésből való kivonása körülményes és meglehetősen költséges.
További gond, hogy amíg régen az erők és eszközök koncentráltan álltak rendelkezésre (kohászat, gépgyár, cementgyár, stb.), addig ma a gazdálkodó szervezetek nagyrészt decentralizáltak, illetve minimális létszámot alkalmaznak. A jövőben elsősorban a nagy helyismerettel, a lakosság körében meglévő ismertséggel
és elfogadottsággal kell a települési „törzset” megszervezni.
A tapasztalatok alapján megfogalmazott, a védelmi igazgatás hatékonyságát fokozó
intézkedések legnagyobb léptékű törekvése a rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség képességeinek összehangolására készített Országos Bevetés-irányítási Terv,
melynek felhasználásával elkészültek a megyei, és jelenleg készülőben vannak a helyi
védelmi bizottsági szintű tervdokumentumok, amelyekkel elkerülhetővé válnak a
tavalyihoz hasonló szervezési problémák. Ezért valamennyi vezetési szinten biztosítani kell a bevetés-irányítási terv hatálya alá tartozó szervek összekötőinek folyamatos kapcsolatát az őt delegáló szerv logisztikai szakemberével. Amennyiben
lehetőség van a delegált összekötő mellett logisztikai összekötő bevonására is, neki
a műveleti kapcsolattartóktól független önálló hírforgalmi összeköttetést, logisztikai
hírhálót kell biztosítani.
A fentiek is alátámasztják, hogy a katasztrófák elleni védekezés valóban nemzeti
ügy, az eredményes felszámolás csak széleskörű nemzeti összefogással valósítható
meg. Ehhez pedig szükséges a vezető, koordináló szervek és szervezetek hatékony
együttműködése. (Védelmi bizottság, Operatív Törzs kiemelt szerepe), valamint
ahogyan az jelen elemző-értékelő cikkünkben olvasható lesz, a karitatív szervezetek
és a lakosság együttműködése.
Bármilyen kritikát fogalmazunk is meg a védekezés irányítását, az operatív munkát
illetően, fontos kiemelni, hogy a sok probléma ellenére egyetlen ember sem
vesztette életét, nem sérült meg komolyabban, így a nyújtott teljesítményre mégis
büszkék lehetünk. Az elért eredmények akkor értékelődnek fel igazán, ha tanulva a
hibákból, jobbá tudjuk tenni a rendszert. Ez történik most megyei kezelésben, országos koordinációval.
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EGyüTTműKÖDés – KÖzÖs érDEK
Az áprilisi védekezést döntően a települések hajtották végre, akkor még elegendőnek bizonyultak az általuk kiállított lakossági- és közerők. Szükség esetén a speciális védekezési feladatok ellátásában a megye Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóságai (HŐT-ök) besegítettek.
Az utómunkálatokhoz (főként szivattyúzás) már szükséges volt néhány egység
átvezénylése a szomszédos megyékből.
A májusi esőzések utáni helyzetben a települések már képtelenek voltak egyedül
végrehajtani a védekezési munkálatokat. Szükséges volt a HÖT-ök 24/24 órás
váltásának elrendelése. Rendkívül nagy segítséget jelentett az ország több pontjáról
átvezényelt tűzoltó és katasztrófavédelmi erő. Szükségessé vált a társszervek, illetve
civil szervezetek erőinek és eszközeinek bevetése is.
A júniusi rendkívüli helyzetben még nagyobb, eddig nem tapasztalt nemzeti összefogásra volt szükség (vízügyi szervek, katasztrófavédelem, rendőrség, honvédség,
civil szervezetek, önkéntesek, lakosság), és az erők, eszközök koordinálása a vízügyi
igazgatósággal folyamatos egyeztetetést követelt meg.
A júniusi védekezési munkák koordinálására 2010. június 01-én 16.00 órával állt fel
a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (MKI) Operatív Törzse, mely 2010. június
17-én 18.00 óráig tevékenykedett. A kezdeti időszakban a saját állomány el tudta
látni a feladatokat, majd a helyzet kritikussá válásával szükséges volt annak
megerősítése az ország több megyéjéből és az OKF-ről átvezényelt állománnyal.
A májusi esőzések előtt a kirendeltség/irodavezetők berendelésre kerültek, és a befogadó helyek, a várható elöntések figyelembe vételével pontosításra, illetve szükség
szerint módosításra kerültek. A júniusi árvíz azonban ezt is felülírta. A kitelepítést a
vízügyi elöntési térképek alapján, döntően más településekre terveztük.
Több település esetében, többszöri áttervezésre volt szükség, mert az elöntött,
megrongálódott, járhatatlanná vált utak folyamatosan változtak. A kitelepítendő és
a befogadó település polgármesterével minden esetben egyeztetésre került a létszám, a gyülekezési hely, a kitelepítés útvonala, az elhelyezési, étkeztetési, egészségügyi lehetőségek, egyaránt.
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A Borsod Volánnal és a Miskolc Városi Közlekedési Rt.-vel a kapcsolattartás folyamatos volt, a közös munka, pedig zökkenőmentes. A kitelepítés útvonalának biztosítását, valamint az autóbuszok felvezetését mindig rendőri erők végezték. A MÁV
2 db szerelvényt tartott készenlétben az esetlegesen előforduló, vasútvonalon
történő kitelepítéshez, illetve a mentőerők kárhelyszínre való kijuttatására.
Együttműködve a rendőrséggel és a polgárőrséggel, gondoskodtunk a hátrahagyott
anyagi javak védelméről. A lakosság tájékoztatása a magatartási szabályokról
szórólapok, falragaszok, helyi médiumok segítségével történt.
A kitelepítés helyszínén azon lakosokkal, akik a felhívás ellenére nem voltak hajlandóak otthonaikat elhagyni, nyilatkozatot írattunk alá, hogy saját felelősségükre
döntöttek így. Biztosítottuk a befogadó helyek fektető anyaggal való ellátását,
megszerveztük az egészségügyi ellátást (háziorvos, gyermekorvos, meghosszabbított
gyógyszertári nyitva tartás, ügyelet), valamint a lelkisegély szolgálatot (Krízis Intervenciós Team, egyházak). Az étkeztetést az iskolai éttermek biztosították.
Az ÁNTSZ-szel együttműködve a befogadó helyeken biztosítva volt a bőr- és serkementesítés, valamint a védekező erők és a lakosság védőoltással, naptejjel, védőitallal
való ellátása. Megszervezésre került a kisgyermekes családok tápszerrel és pelenkával
való ellátása, valamint kialakítottunk játszóházakat, gyermekfoglalkoztatókat.
Együttműködve a mentőszolgálattal, szerveztük az elzárt településekről a betegek
elszállítását (terepjáró gépjárművek, katonai kétéltű járművek, illetve helikopter).
Több településen adódtak ivóvíz ellátási problémák, az igényeket lajtos kocsikkal,
zacskós ivóvízzel, illetve palackos vízzel teljesítettük. A zacskós vizet az Fővárosi
Központi Rendeltetésű Mentőszervezet (FKRMSZ), illetve egy megyei tejtermelő cég
biztosította. Az ivóvíz ellátási problémák kritikus időszakában Szabolcs-SzatmárBereg megyéből is kaptunk segítséget, zacskós ivóvíz formájában. A víz és az
alapvető élelmiszerek, valamint a mobil illemhelyek kiszállításában a katasztrófavédelem is részt vett.
Az illetékes társzervekkel, szervekkel biztosítottuk a veszélyessé vált közművek
kizárását, javítását, majd ismételt beüzemelését. A lakosság ellátása szempontjából
kiemelt szolgáltatók részére mobil áramforrást biztosítottunk.
Együttműködve a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságával, megszerveztük az elhullott állatok
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begyűjtését és azok elszállítását. Napi egyeztetéssel, az ÁNTSZ-szel és az MgSzH-val
terveztük, szerveztük és hajtottuk végre az érintett települések fertőtlenítését.
A lakosság részére kiosztásra kerültek a fertőtlenítő szeres csomagok. Megyénkben
a légi kémiai szúnyogirtást két ütemben hajtották végre, mindösszesen 152 településen.
A megyében 256 településen volt szükség ár-, illetve belvíz elleni védekezésre,
valamint helyi vízkárelhárításra. Mintegy 11 500 magán- és önkormányzati épület
volt veszélyben.
Közel 100 000 ember biztonságát veszélyeztették a megáradt patakok, folyók. 3500
ház sérült meg, az árvíz alatt, illetve közvetlenül utána 284 ház dőlt össze vagy vált
életveszélyessé, lakhatatlanná.
Általános tapasztalatunk volt, hogy a működési zavarok az együttműködésben is jelentkeztek, de korántsem olyan intenzitással, mint a logisztika terén. Ez leginkább
azzal magyarázható, hogy az együttműködési nehézségeket a szervezetek tagjai
maximálisan átérezték a kialakult helyzet súlyosságát és személyes ismeretségük,
évek óta meglévő jó kapcsolatuknak köszönhetően kvázi „megelőlegezett bizalommal”, nem mindig teljesen hivatalosan kezel-ték. Ez persze nem szabálytalan,
törvénytelen dolgokat jelent, hanem a szo-kásos hivatalos elintézési mód elemei
időnként felcserélődtek, tehát a megrendelésekre elegendő volt egy telefon, vagy
elektronikus levél, azok „lepapírozása” később történt meg.

HELyrEáLLíTás, ÚjjáéPíTés – nEm PénzEsŐ ALAnyi joGon
A károsodott magántulajdonú ingatlanok felmérése nagyon komoly megpróbáltatás
volt. Természetesen felmérésre kerültek az állami, önkormányzati és egyházi ingatlanokban esett károk is, de azokra más kárenyhítési szabályok vonatkoznak.
Az ország minden részéből érkeztek megerősítő tisztek, akik nappal a felméréseket,
helyszíni bejárásokat, éjjel pedig a megállapítások dokumentálását végezték.
Olyan mértékű helyreállításra és újjáépítésre, mint amilyen a tavalyi évben szükségessé vált megyénkben, korábban még csak a beregi részen volt példa 2001-ben.
A jelen helyzetben a kormány által választott megoldás azonban eltért az ott alkalmazottól, hiszen – figyelemmel a térség hátrányos helyzetére – a helyi vállalkozások
elsődlegességével kezdődött meg a munka. Nagyon fontos volt a tervezésbe, a
kivitelezésbe ugyanannak az építészmérnöki egyesülésnek a bevonása, amely 200178
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ben már bizonyított. A kiviteli tervek előkészítésével – a várakozásoknak megfelelően
– nem is volt semmi baj, ami sajnos nem mindig mondható el az érintett önkormányzatok jogkövető hozzáállásáról és az állampolgárok együttműködési készségéről.
Bizonyos tekintetben az sem segítette a munkát, hogy a legaktívabb kiviteli időszakban, amikor még számos problémás esetet is meg kellett oldani, voltak a helyhatósági választások. Talán ezzel is összefüggésbe hozható a nem kellő motiváltsága
egyes kampányban érintett közigazgatási tisztségviselőnek. A helyreállítást és az
abban résztvevőket több esetben megpróbálták politikai kampányelemmé degradálni, amely hárítása természetesen meglehetősen sok többlet energiát igényelt.
Az újjáépítés kezdetén teljesen világos volt, hogy az elvégzendő munkára a Kormány
kárenyhítési lehetőségein túl igénybe kell venni a karitatív szervezetek, a gazdasági
szervezetek és az önkéntesek ingó és ingatlan tartalmú felajánlásait, képességeit.
Ennek érdekében az öt legnagyobb hazai karitatív szervezettel együttműködési
megállapodást kötött a Kormány a helyreállításban való részvételük központi koordinációjának biztosítására. Kapcsolattartásuk a Belügyminisztériummal folyamatos
volt, tevékenységükre a segítőszándék, az aktivitás és a vállalások maximális teljesítése volt jellemző. Roppant áldozatos munkával számos családon segítettek ingatlanaik rendbetételével, újak vásárlásával és azok berendezésével.
Nem tudok szó nélkül elmenni az egyik érintett települési önkormányzat mellett,
amely a korábban lejárt határidő ellenére még mindig nem rendelkezett helyi rendelettel az egyetlen(!) károsult kárenyhítésére. Megyei igazgatóként személyesen
mentem el az általam a polgármester útján összehívatott rendkívüli testületi ülésre,
ahol kiderült a probléma oka: a 10 fős testületből öten személyes ellentétek miatt rendszeresen távol maradnak az ülésekről, így a testület határozatképtelen. A „személyes
invitálásomnak” és a médiabotránnyal, valamint bírósági feljelentéssel való „meggyőzésemnek” már ők sem tudtak ellenállni. Egy órával később a jegyző pecséttel
látta el a helyi rendeletet, megindulhatott a kárenyhítés. Mit akarok ezzel mondani?
Lehet bármilyen jogszabály, bármilyen jogkör és felelősség, minden rendszer csak
annyit ér, amennyit az azt működtető szubjektív elem, az ember képes hozzátenni.
Korábban nem gondoltuk, de sajnos ilyen nehézségekre is választ kell adnunk.
Néhány településen a korábban leesett sok csapadék okozott gondot, hiszen az egy
ásónyomra található talajvíz lehetetlenné tette az építkezést, így a károsultak kénytelenek voltak a vásárlás mellett dönteni.
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A kormányzat arra is odafigyelt, hogy az építésekkel párhuzamosan a bontások is
megtörténjenek, amihez a Megyei Helyreállítási és Újjáépítési Bizottság ingatlanonként 120 ezer Forint támogatást szavazott meg. Az építkezések és bontások
felügyeletére a Belügyminisztérium, a BM OKF, a megyei önkormányzat és a megyei
közigazgatási hivatal, valamint igazgatóságunk szakembereiből álló bizottság jött
létre, amely a kiviteli szerződések megkötésekor készített sávos előrehaladási
ütemtervben foglalt határidők betartását volt hivatott ellenőrizni és szükség szerint
a lemaradások megszüntetésére intézkedni. A delegált szakemberek komolyan vették feladatukat, igazán nagy hiányosságokat nem tártak fel, az intézkedéseket saját
hatáskörben képesek voltak kezelni. Az újjáépítés előrehaladásáról a Belügyminiszter
úr minden heti kormányülésen beszámolt.
ÚjjáéPíTési TAPAszTALATAinK –
jELLEmzŐEn nincs rEnD Az EmBErEK fEjéBEn
A helyreállítás, újjáépítés a károk felmérésével veszi kezdetét és a jogosultak általi
ingatlan birtokba vétellel fejeződik be. Komolyan szervezett, széles társadalmi
együttműködésen alapul és a közigazgatás rugalmas részvételét is magába foglalja.
Kulcsa a döntéshozók és apparátusaik maradéktalan felkészültsége és az alapos,
mindenre kiterjedő lakosságtájékoztatás. Néhány markáns észrevételt összegyűjtöttünk annak érdekében, hogy a tapasztalásaink közreadásával segíthessük a megyék
védelmi igazgatási felkészülését, hiszen bármikor szükség lehet hasonló tevékenységre, legfeljebb a kiváltó ok más.
• Korrekt, jól szervezett felmérés (humán felkészültség mennyiségben és minőségben, folyamatos adatfeldolgozás, magas szintű technikai kiszolgálás, együttműködés megyei közigazgatási szinten a szakember igény és a hatáskörök gyakorlása
miatt, kiemelt informatikai és logisztikai biztosítás);
• Áttekinthető, logikus, informatív és naprakész (!) adatbázis a kormányzati szintű
döntések előkészítéséhez;
• Mindenre kiterjedő, korrekt és egyértelműen megfogalmazott szabályokat tartalmazó kormányzati szintű jogszabály az igények elbírálására, a támogatások megítélésére;
• A média folyamatos jelenléte, információéhsége nagy kapacitásokat igényel,
alapvetően szükséges az egy kézben tartott kommunikáció;
• A károsultak szüntelen érdeklődése, a valótlanságok kiszűrése állandó odafigyelést
kíván meg a közigazgatástól, minden esetet egyediként kell kezelni, típusmegoldások nincsenek;
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• Sajnos a végrehajtás nem mentes a politikától és a szélsőséges reakcióktól,
kezelésük felkészültséget, önfegyelmet és rutint igényel;
• A feladatok koordinációja „automatikusan” a katasztrófavédelemhez kerül,
függetlenül minden közigazgatási jogkör meglététől, tehát a szervezetre nagy
felelősség hárul, hiszen mindenki bennünk bízik;
• Nem csak a károsultak egy részével nehéz megértetni a szabályokat, hanem sokszor polgármesterekkel, jegyzőkkel, képviselőtestületi tagokkal is;
• A károsultak jogi képviselete jellemzően nem megfelelő, így nagyon hasznos volt
a kirendelt ügyvédek jelenléte a Belügyminiszter Úr döntése szerint;
• Az adatszolgáltatás többnyire pontatlan, sablonos a települések részéről, amely
megnehezíti a szükséges heti jelentéstétel megvalósítását az előrehaladásról;
• A kormányzati kárenyhítésben nem részesülőket át kell adni a karitatív szervezeteknek, akik általában eltérően közelítik meg a feladatot (ami nem baj), de
többnyire nem tárgyalnak, egyeztetnek egymással;
• A kivitelezőket szoros ütemterv készítésére kell kötelezni (a szerződés része, heti
ellenőrzés), a késéseket szigorúan szankcionálni szükséges (kötbér);
• Figyelni kell az építési teljesítményt, mert a vállalkozók hajlamosak túlvállalni
magukat, amit szabálytalanságokkal kompenzálnak;
• Ilyenkor is fontos a károsultak pszichikai tömeggondozása a folyamatos reménytelenség és elkeseredettség miatt (a média képes fokozni), de az előrehaladás új
erőt adhat számukra;
• Az ingatlanok átadása előtt meg kell szervezni az ingóságok biztosítását, a berendezést adományokból lehet biztosítani;
• Előfordul, hogy a kárenyhítésben részesített tulajdonos elégedetlenségének a
médiában ad hangot, vagy akár közvetlenül a Miniszterelnök Úrnak ír panaszos
levelet;
• A települések földhivatali ingatlan nyilvántartása jelentősen eltér a légi fotók
adataitól, megnehezítve a károsultak jogos igényeinek megállapítását;
• A károsultak egyes esetekben tájékozatlanságuk miatt későn jelentik be kárigényüket (a legutolsó október 30-án érkezett, 1 nappal a Kormány által megszabott teljes készre jelentési határidő előtt…)
• Az ingatlanok tulajdonviszonyai sok esetben rendezetlenek, zavarosak, nehéz
megállapítani a jogosságot;
• Több településen zavart okozott a helyhatósági választás, a helyreállítást kampányfogásként igyekeztek használni a jelöltek, illetve polgármester váltás esetén
az új településvezetők hozzáállása helyenként eltérő képet mutatott;
• A helyreállítási feladatok olyan folyamatos többlet terhet jelentettek az igazgatóság állományának, amely miatt a tervezett féléves tevékenységek egy részét
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halasztani vagy mellőzni volt szükséges (nincs hétvége és hétköznap), nem veszélyeztetve az alapműködést;
Az embereink nagyon elfáradtak, éves szabadságuk a szokásosnál jóval nagyobb
mértékben maradt meg;
A rendszeresített gépjárművek igénybevétele folyamatos és intenzív a heti rendszerességű helyszíni ellenőrzések és az ad-hoc bejelentések azonnali kivizsgálása
miatt. Precízen kell megszervezni technikai kiszolgálásukat (kirendeltségi jármű
önkormányzati működtetése a költségek miatt helyenként problémát okoz);
A kirendeltség kapocs lehet a károsult és az önkormányzat, sőt a szakma és a
politika között;
A kirendeltség-vezetőnek nagyon nehéz helyt állnia a károsult-önkormányzatképviselt szervezet hármasban;
A kirendeltség- és irodavezetők tevékenysége alapvető, de a polgármesterek
időnként túlzó elvárásainak nem teljesítése (a jogszabályok érvényesítése erősebb
szabály) a viszony megromlását, a finanszírozás csökkentését, ezzel a működés
veszélyeztetését is eredményezheti;
A helyreállítással párhuzamosan érkeztek a vis maior bejelentések az ebr42 rendszeren, amelyek helyszíni vizsgálatára külön kellett intézkedni, a kirendeltségek
szerepe ebben is meghatározó;
A pénzbeli adományok elosztását, felhasználását az adományozók időnként
feltételekhez kötik, amelyek teljesíthetőségének leellenőrzése sokszor nehéz és
hosszadalmas folyamat, addig nem lehet megítélni a támogatásokat;
A folyamatok koordinálására létrehozott Megyei Helyreállítási és Újjáépítési
Bizottság fogta össze a feladatokat és hozta meg a szükséges döntéseket, melynek tevékenységét a közigazgatási hivatal következetes munkája segítette;

A véDELmi iGAzGATás szEmPonTjáBóL jELEnTŐs fELADAToK
HELyzETE – fELKészíTésEinK, TErvEinK
A hatalmas erőfeszítések, és korábban nem tapasztalt összefogás eredményeként a
Kormány által meghatározott határidőre fedél kerülhetett az árvízkárosult családok
feje fölé.
A korábban kilátástalannak, reménytelennek tűnő helyzetből kikerültek a károsultak.
A védekezésben részt vevő szervezetek részére a munka elméleti része csak ezután
következhetett, le kellett vonni a tanulságokat, és beépíteni a védekezés tapasztalatait megyénk védelmi igazgatásának rendszerébe a reagáló-képesség fokozása
82

B I Z T O N S Á G,

V É D E L E M,

S T R A T É G I A

érdekében. Megyei igazgatóként 2010. augusztus 1-je óta veszek részt a tevékenységben. Az árvízi beavatkozást az országos koordináció egyik „váltásvezetőjeként”
dolgoztam végig, volt tehát rálátásom a megyei erősségekre és hiányosságokra.
Az újjáépítés koordinációjában betöltött szerepünkkel együtt már a hibák kijavítását
is megkezdtük. Jelszavunk „Ez még egyszer nem történhet meg!” volt.
A 2010. évi rendkívüli árvízi védekezés egyik nyilvánvaló tapasztalata az volt, hogy
elengedhetetlenül szükséges a beavatkozó erők alkalmazásainak összehangolása,
különös tekintettel a logisztikai biztosítás megszervezésére. A külső megerősítő erők
biztonságos és maradéktalan ellátása érdekében (korábban már utaltunk a hibás
ingatlan lebiztosításokra) újra kellett gondolnunk a logisztikai rendszerünket,
leginkább úgy, hogy a megyében található logisztikai bázisokat kapacitásaikkal
együtt, keretszerződéssel lebiztosítsuk.
Első lépésként megszületett az Országos Bevetés-irányítási Terv (OBIT), amely rögzíti
azokat az elveket és működési kereteket, melyek között a terv hatálya alá tartozó
szervezetek egy adott árvízi helyzetben riasztásra, készenlétbe helyezésre és igénybevételre kerülnek. Az OBIT a legrosszabb forgatókönyv bekövetkezése esetén
kialakuló helyzet kezelésére lett kidolgozva, mely során központi átcsoportosítás
révén gyorsan mozgósítható megsegítő erők alkalmazása szükséges.
Az OBIT alapján elkészítettük a Rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bevetés-irányítási tervét az árvízi védekezési feladatokra. A terv célja az, hogy káreseménynél mindenre kiterjedő együttműködést biztosítson az érintett szervezetek számára. Kidolgozása során fokozott figyelmet
fordítottunk az árvízi védekezés során leginkább veszélyeztetett területekre, a
folyószakaszokra tervezhető képességekre, a beérkező támogató erők találkozási
pontjainak, elhelyezési objektumainak kiválasztására, illetve lebiztosítására. A terv
alapján a megyei irányítás koordinálja a megyébe érkező megsegítő erők megfelelő
regisztrációját, útbaigazítását, a munkahelyre történő eljuttatását. Mindemellett
olyan országos koordinációval számolhatunk, mely segíti a beavatkozást, a mentést.
A megyei tervnek igazodnia kell az országos tervhez, azonban a honvédségi erők,
eszközök mozgatási jogköre túlmutat a területi hatáskörön, így az országos és a
megyei bevetés-irányítás összefonódásával jól prognosztizálható a sikeres szervezés.
Az események tükrében bebizonyosodott, hogy a védekezést folytató önkormányzatoknál a vezetői és végrehajtó állomány felkészültsége nem volt megfelelő, a szük83
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séges szakmai ismeretek hiánya a védekezés időszakában esetenként komoly problémákhoz, vitákhoz, ellentétekhez vezetett. Azt tapasztaltuk, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok által a polgármester hatáskörébe utalt polgári védelmi,
katasztrófavédelmi feladatokkal és a rájuk nehezedő felelősség súlyával a települések
első számú vezetői sokszor nincsenek tisztában, vagy vezetői, irányítói képességeik
nem elegendőek a szituációk logikus átlátásához. Szintén meg kell jegyeznünk azt
is, hogy ma bármely felnőtt magyar állampolgárból lehet polgármester, sem erkölcsi,
sem pedig iskolai végzettségi követelményeknek nem kell megfelelnie. Amennyiben
az adott lakóközösség jellemzően érzelmi alapon hozott döntése felhatalmazza a
polgármesteri tisztségre, a védelmi igazgatás azonos súlyú és felelősségű döntéshozó
eleme lesz.
A helyreállítást és újjáépítést követően komoly erőket és forrásokat fordítottunk a
célirányos, differenciált polgári védelmi felkészítések és képzések megszervezésére.
Az idei évet a megye településeinek első alkalommal megválasztott polgármestereinek felkészítésével kezdtük.
A polgármesterek felkészítése két váltásban zajlott, a két nap során a 119 új vezető
közül 83-an jelentek meg a képzésen. Az Igazgatóság munkatársai mellett a társszervek vezetői, képviselői tájékoztatták a megjelenteket szakterületeikről, a polgármesterek kapcsolódó katasztrófa- és polgári védelmi feladatairól, tekintettel
megyénk rendkívüli természeti és civilizációs veszélyeztetettségére, a várható időjárási körülményekre és a kapcsolódó preventív és védekezési feladatokra.
Tavasszal folytatódott a képzések sorozata a települési polgári védelmi szervezetek
állománya részére a vonatkozó BM OKF főigazgatói parancs alapján, elsősorban az
ár- és belvíz elleni védekezésre történő felkészülés jegyében, melyeket oly módon
szerveztünk meg, hogy a beosztott személyek bevonhatóak legyenek a vizek
kártételei elleni védekezésbe. Az alap- és szakkiképzések, valamint gyakorlatok célja
a polgári védelmi szervezetek ismeretbővítése és gyakoroltatása volt. Az elvégzendő
feladatok minél összehangoltabb végrehajtása érdekében az együttműködő szervezeteket is bevontuk a gyakorlatokba. A felkészítések ugyanakkor lehetőséget
teremtettek a társszervekkel való közös gyakorlásra, az önkéntesség elve alapján
bevonható, tenni akaró szolgálatok, személyek képzésére is.
A vezetői és a végrehajtó állományt differenciáltan részesítettük elméleti képzésben,
majd a műszaki mentő rajok számára gyakorlatokat tartottunk, összesen 10 helyszínen,
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melyeken közel 1000 fő vett részt. A felkészítési, kiképzési sorozat zárásaként májusban nagyszabású katasztrófa-elhárítási gyakorlat zajlott Miskolcon, a szervezőkkel,
közreműködőkkel, beavatkozókkal, vendégekkel együtt közel 600 fő részvételével.
A felkészítések megszervezésében, a megyében működő három polgári védelmi
szövetség is fontos szerepet vállalt, a nyolc településen végrehajtásra került
képzéseken és gyakorlatokon a résztvevők száma összességében elérte az 500 főt,
ebből a polgári védelmi szervezetek létszáma 240 fő, míg a térségi polgármesterek
közül 32-en tekintették meg személyesen a gyakorlást.
A polgári védelmi kötelezettség alapján megalakított polgári védelmi szervezetek
felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a jelenlegi, területi jellegű polgári
védelmi szervezetek sem létszámukban, sem pedig képességeikben nem alkalmasak
eredményesen kezelni a megye területén bekövetkező veszélyeztető hatásokat.
A már korábban megalakított és jelenleg is igénybe vehető 91 fős területi szervezeten felül – kezdeményezésünkre – a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyta az
összesen 510 fős, tíz területi rendeltetésű árvízvédelmi komplex csoport megalakítási
tervét. A polgári védelmi szervezetbe beosztott lakossági közerő nagyban hozzájárul
az önvédelmi képesség fejlesztéséhez. A parancsnokok és rajparancsnokok
felkészítését ez év őszén kívánjuk végrehajtani.
Rendkívül lényeges szempont, hogy egyre több szervezet és közösség fejezi ki
együttműködési szándékát az Igazgatóság irányába, amely egyrészt a biztonságot
jelentő tudás megszerzésének igényét, másrészt az állományunk által kifejtett áldozatos munka minőségét jelzi vissza számunkra.
Az árvízi védekezés során tapasztaltuk, hogy krízishelyzetben a lakosság fokozottan
igényli a pszicho-szociális ellátást, azonban rendkívül nehéz a Krízis Intervenciós Team
képzett és jól felkészített szakembereit elhúzódóan igénybe venni, olykor az ország
távoli vidékein. Az Igazgatóság ezért májusban megkezdte a megyében található,
lelki gondozásba bevonható szervezetek, egyesületek tagjainak felkészítését. A miskolci szociális szolgálat „Segítségnyújtás és összefogás lehetséges alternatívái veszélyhelyzetben” címet viselő szakmai továbbképzésén 26 pszichológus, családsegítő
és szociális munkás, míg az együttműködési szándékkal hozzánk forduló Tiszáninneni Református Egyházkerület 50 önkéntes tagja kapott katasztrófavédelmi
képzést. A gyülekezetek felkészített tagjai nem csak a lelki gondozásban, de a
gyakorlati felkészítésnek köszönhetően a fizikai munkában is komoly erőt képviselhetnek árvízi, helyi vízkár elleni védekezés alkalmával.
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A megyénk településeinek falugondnokait összefogó szolgálat, amely 162 főt
tömörít, megkereséssel fordult az Igazgatóság felé, mely szerint egy esetleges veszélyhelyzet során szükségessé váló védekezés hatékonyságának növelése érdekében
részt vennének polgári védelmi felkészítésben.
A szolgálat szekcióülésein, 5 helyszínen tartottunk előadásokat, melyeken több mint
százan vettek részt. Együttműködési megállapodásunkat a közeljövőben írjuk alá,
amely egy 30 fős csoport felkészítését is tartalmazza még az idei évben, majd az
első csoport oktatási tapasztalatai alapján minden falugondnok felkészítését végrehajtjuk.
A pedagógusok képzése a BM OKF írásos intézkedése alapján az árvízzel veszélyeztetett települések általános iskoláinak pedagógusai részére került végrehajtásra
a helyi védelmi bizottságok székhelyein, melyeken országosan egyedülálló módon
összesen 208 fő vett részt.
A pedagógusok részéről igényként merült fel a hasonló témájú továbbképzéseken
való részvételre, ehhez kapcsolódóan Encs Polgári Védelmi Kirendeltség kísérleti jelleggel tűzvédelmi és elsősegély-nyújtási elméleti és gyakorlati képzést szervezett a
központi és tagintézmények óvodapedagógusai, összesen 25 fő részére. Anyagi
lehetőségeink függvényében tervezünk ilyen felkészítéseket valamennyi polgári
védelmi kirendeltség illetékességi területén.
Anyagi készleteinket feltöltöttük, a katasztrófavédelmi igazgatóság raktáraiban
80.000 db, a kirendeltségeknél és irodáknál 120.000 db, illetve a településeknél
800.000 db homokzsák van készletezve, továbbá fáklyák, szivattyúk, vízhatlan
ruházat, csak a legfontosabbakat kiemelve.

ÖsszEfoGLALás – nAGyon KomoLy TAPAszTALAToK,
méG inTEnzívEBB fELKészíTés és szErvEzés
Nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok nincsenek könnyű helyzetben, ettől mi sem.
A szélsőséges időjárás kiszámíthatatlansága miatt gyakorlatilag bármely települést
sújthatják a tavalyihoz hasonló, súlyos káresemények, és a polgármesterek felkészültsége kulcsfontosságú tényező a helyzetek kezelésében. Mindezek fényében különösen aggályos, hogy a többszöri figyelemfelhívás ellenére a polgármesterek
elérhetősége munkaidőn kívül sokszor nem biztosított, a megyei védelmi bizottság
86

B I Z T O N S Á G,

V É D E L E M,

S T R A T É G I A

elnöke által elrendelt és az igazgatóságunk által végrehajtott hétvégi ellenőrző
értesítési gyakorlat alkalmával 20 %-uk nem volt elérhető.
Manapság divat mindent a forráshiánnyal magyarázni, de ez nem védhető álláspont
jelen esetben. Mint ahogyan az sem, hogy egy helyi vízkár vagy villámárvíz kezeléséhez induló védelmi készletek hiányában a település a hivatásos erők megérkezéséig nem tud hozzákezdeni.
Azonban, ha a kialakult helyzet nem egy települést, hanem többet érint azonos
időben, a rendelkezésre álló készenléti erőket meg kell osztani a kárterületek között,
ami további kockázatot és komolyabb, akár emberéleteket követelő károk kialakulását vonhatja maga után. Erre próbáljuk nyomatékosan felhívni a településvezetők figyelmét, amelyhez akár a megyei médiumok, akár a helyi sajtó képességek
nagy segítségünkre vannak.
A tanulságokat nem csak az önkormányzati vezetőknek, de a településen élőknek
is le kell vonniuk. Rendkívül lényeges az öngondoskodás és az önvédelmi képesség
növelése. A felmerülő problémákat, káreseményeket a lehetőségekhez mérten
először helyi szinten kell kezelni, és csak ezután további segítségért folyamodni, ha
a feladat meghaladja a település saját erejét.
Az árvíz rendkívül súlyos pusztítást végzett, a családok számára kilátástalannak,
reménytelennek tűnt akkori helyzetük, hiszen mindenüket elveszítették, évtizedek
munkáját tette tönkre a víz. A kormányzati szándéknak és vállalásnak megfelelően
azonban határidőre befejeződött az újjáépítés, fedél került az árvízkárosult családok
feje fölé. Azzal, hogy a lakhatási feltételek jelenleg mindenki számára biztosítottak,
az állampolgárok is bizakodva tekinthetnek a jövőbe.
Ám legalább ennyira fontos az is, hogy a felépített és helyreállított ingatlanok
védelme érdekében a Kormány külön forrást biztosított a megye tavaly leginkább
érintett részének árvízi probléma megoldásához.
A kritikus folyószakaszok mederrendezése, a védművek (gátak, parapetfalak), valamint a Bódva völgyében létesülő zápor- és árapasztó tározók, továbbá 98 legveszélyeztetettebb településünk vízkár-elhárítási védelmi tervének elkészítése az
általunk elvégzett és elvégezni szándékozott felkészülési, tervezési, szervezési
fejlesztések, felkészítések komoly megnyugvást jelentenek minden érintett számára.
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KÖszÖnETnyiLváníTás
Elengedhetetlennek érezzük, hogy köszönetünket fejezzük ki mindazon szervezeteknek és személyeknek, akik anyagi, erkölcsi vagy fizikai képességeikkel támogatták az árvízi védekezést, a helyreállítást és újjáépítést, valamint a védelmi
igazgatás reagáló képességének fokozását. Köszönjük mindenek előtt közvetlen
munkatársaink hozzáállását, akik kérdés nélkül azonnal legjobb tudásukkal dolgoznak a rendszer jobbításán, a károk eltűntetésén, legyen szó akár elméleti szakmai
feladatról, akár helyszíni koordinációról, beavatkozásról.
Ugyanígy nagy köszönet jár a Kormánynak, az együttműködő védelmi igazgatási
szerveknek, a karitatív szervezeteknek, a gazdálkodó szervezeteknek és a magánszemélyeknek egyaránt.
További eredményes munkájukhoz erőt, egészséget kívánunk!
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DOBSON TIBOR

EGY S ZÓVIVÔ M UNKÁJA
ÉS TAPASZTAL ATAI A 2010. É VI ÁRVÍZ
ÉS IPARI (VÖRÖS ISZA P)
KATA SZTRÓF ÁK S ORÁN

árvíz
2010. május-júniusában a hazai folyók, patakok vízgyűjtőin, illetve a településeinken
lokálisan lehullott csapadék és a Magyarországot ért rendkívüli időjárás következtében hatalmas károk keletkeztek országszerte, kiemelten Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Felsőzsolca térségében. Az árvízi veszélyhelyzet során kormányzati
irányítással a Kormányzati Koordinációs Bizottság és munkaszervei, valamint a katasztrófák elleni védekezésben résztvevő szervek közreműködésével a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek eredményes védekezést valósítottak meg. Nagy hangsúlyt
kapott a lakosság védelme, kitelepítésének, kimenekítésének megszervezése, végrehajtása. Az árvízi veszélyhelyzetek kapcsán összesen 5.511 állampolgárt köteleztek
polgári védelmi szolgálat ellátására, melynek nagyrészt eleget tettek.
Az árvízi események következtében összesen 8 megye 49 településén 266 ingatlan
tulajdonos volt jogosult állami támogatásra. A 49 érintett település mindegyike
megalkotta a kárenyhítést szabályozó helyi rendeletét. Az önkormányzatok 270 támogatási megállapodást kötöttek a károsultakkal.
Az összes érintett lakóház 71 százaléka nem volt biztosított. A 81 új ingatlan építését
választó károsult esetében az építkezési munkálatok befejeződtek. 185 adásvételi
szerződést kötöttek, az év végén Felsőzsolcán 4 szerződés folyamatban volt, 180 új
ingatlanba pedig beköltöztek.
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A BM Önkormányzati Gazdasági Főosztály lakossági kárenyhítésre 1 milliárd 616,6
millió forintos támogatási előleget utalt ki. Az összes támogatási összeg közel kétharmadát Borsod-Abaúj-Zemplén megyében használták fel.
A 2010. május-júniusában kihirdetett árvízi veszélyhelyzetek során károsodott
magántulajdonú lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítése október 31-én lezárult, a károsultak elemi lakhatási feltételei biztosítottak.
vÖrÖsiszAP
2010. október 4-én Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája történt,
amikor átszakadt egy magántulajdonban lévő vállalat, a Magyar Alumínium Zrt.
(MAL Zrt.) ajkai timföldgyárához tartozó iszaptároló X. kazettájának nyugati gátja.
Ennek következtében 800.000-1.000.000 köbméter vörösiszap és lúgos víz elegye
öntötte el a Torna-patakon keresztül Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. 10 lakos életét vesztette, 286-an szorultak egészségügyi ellátásra, közülük 120 személyt kórházban ápoltak. Az utolsó sérült december
2-án hagyta el a kórházat. Devecseren 275, Kolontáron 51, Somlóvásárhelyen
38 ingatlan sérült meg. A károsodott épületek négyötödét le kell bontani. A károsultak száma 731. A vörösiszap 1.017 hektár mezőgazdasági területet árasztott el.
A katasztrófa bekövetkezte után a BM Nemzeti Helyzetértékelő Központban (NHÉK)
megkezdte működését az Operatív Törzs (OpT), amelynek feladata a központi koordináció és a kormányzati döntések előkészítése volt. A helyi feladatokat a Helyszíni
Operatív Törzs (HOpT) koordinálta, amely novemberben az OpT feladatait átvéve
Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központtá alakult. A polgármestereket kivezényelt polgári védelmi kirendeltség-vezetők segítették 24 órás váltásban. A mentési, mentesítési munkát a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet Mozgó
Vezetési Pontja, valamint a Logisztikai Csoport segítette. A területre rendelt 8 VFCS
végezte a folyamatos mintavételt, monitorozást és a lakosság tájékoztatását.
A felszíni vizek védelme érdekében 14 ponton mérték a folyóvizek pH-értékét, a víz
lúgosságát gipsz és ecetsav alkalmazásával csökkentették. A Marcalon 7 fenékküszöb
építésével segítették elő a nehézfémek leülepedését, így a folyón nem növekedett
a nehézfém-komponensek koncentrációja és a szennyeződés sem jutott el a Dunába.
A porszennyezettség monitorozása folyamatos, a mentési, mentesítési munkákat az
előírt védőeszközökben végezték. Az ivóvízbázisok, az ivóvízhálózat nem szennyeződött.
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A környezet élhetővé és egészségessé tétele érdekében elsődleges feladat volt a belterületek mentesítése.
A lúgos vörösiszap-víz elegy semlegesítés, gipsszel való felitatás és összegyűjtés után
lerakóba került, ezt követően megtörtént az ingatlanok, utak, kertek tisztítása, fertőtlenítése. Ezután kezdődhetett meg a külterületek mentesítése, a szennyeződött
talaj, szerves hulladék összegyűjtése, talajjavító anyag (Huminit-Dudarit) kiszórása,
mélytárcsázása, a parti sávok, medrek tisztítása.
A sérült ingatlanok kárenyhítésére a lakók választhattak új építésű ingatlan, új lakás
vásárlása, helyreállítás, pénzbeli megtérítés, illetve különleges egyedi elbírálás között.
A vörösiszap okozta veszélyhelyzettel összefüggő tudományos vizsgálatok szabályozására kidolgozták a Tudományos Tanács eljárásrendjét, mely az egységes tudományos következtetések érdekében összefogta a különböző egyetemek kutatómunkáját, koordinálta a hazai és nemzetközi szakértők kármentesítést szolgáló technológiai és kutatási felajánlásait.
Az említett veszélyhelyzetek kihívást jelentettek a tömegtájékoztatásban részvevő
valamennyi szereplőre is.
A kommunikációnak, különösen a veszélyhelyzetben folytatott kommunikációnak,
a társadalom valamennyi tagja számára közérthetőnek, iránymutatónak kell lennie,
mert ellenkező esetben eredeti – például mentési – célunktól eltérő reagálást, akár
kezelhetetlen pánikreakciót is kiválthat. Ezen a területen komoly felelősség hárul a
médiára is, mert az ellenőrizetlen, vagy nem hiteles információk etikátlan szenzációnak szánt megjelenése hisztériát okozhat. A saját tapasztalatom alapján azonban
a kommunikációért elsősorban nem a média, hanem az a felelős, aki az adott információ birtokában van, annak továbbításáról dönt.
A katasztrófahelyzet során folytatott kommunikáció egyike a legnehezebb feladatoknak, mert szervezettséget, folyamatos felkészülést, fegyelmet és gyors alkalmazkodó képességet követel. Az irányításához szakértelemre és főként tudatosságra
van szükség, mivel egy ilyen esetben az emberek érzékenyebbek, ingerlékenyebbek.
Sokszor egy rosszul megválasztott kifejezés vagy mozdulat önmagában is alkalmas
a pánikkeltésre. A veszélyhelyzetek első pillanatától számolni kell a média megjelenésével, amely ha nem talál, akkor választ keres a kérdéseire, amelynek következtében rémhírek is kialakulhatnak. A katasztrófa kommunikációt sokszor azonosítják
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a válságkommunikációval, de ez a két fogalom nem ugyanazzal a tartalommal bír.
Nagyon leegyszerűsítve: minden katasztrófa válság, de nem minden válság
katasztrófa. A különböző veszélyhelyzetek bekövetkezését ütemezni nem, de tervezni lehet és ezen belül a kommunikációs felkészülés része kell, hogy legyen a tervezési folyamatnak.
A kereskedelmi média megjelenése óta versenyhelyzet van, amely műsorok, adások,
újságok létrejöttével vagy megszűnésével jár. A katasztrófák elleni védekezésről
történő rendszeres tájékoztatás vagy megelőző célú felvilágosítás feladata viszont
továbbra is változatlan, a megoldásokat ehhez az új szituációhoz kell alakítani.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtómunkájának területén legfontosabb célunk, hogy a hatáskörünkbe tartozó tényekre alapozott híreket a
közvélemény számára érthető formában a médián keresztül is eljuttassuk azért, hogy
a lakosság tájékoztatásában és védelmében a tömegkommunikáció adta széles körű
lehetőséget kihasználjuk. A szóvivő és a vele folyamatosan együttműködő sajtószervező egyik fontos feladata, hogy az általuk képviselt szervezetre vonatkozó
gyors, pontos és hiteles információkról folyamatosan, illetve rendszeresen tájékoztassák az újságírókat, majd az alaprendeltetéshez kapcsolódó híreket elemezzék, és
azokat további tevékenységükben felhasználják.
A BM OKF sajtótájékoztató munkájának specialitása az úgynevezett katasztrófaveszélyhelyzeti kommunikáció sajátossága, hogy nem számíthatunk kellemes meglepetésre, a számunkra kellemetlen híreket az idő nem oldja meg. A tájékoztatás
során csak a szükséges információ-értékkel bíró tényeket lehet és kell felhasználni,
abban például a szóvivő magánvéleményének nincs helye. A tájékoztatás módszerében kiemelt fontossággal bír a tényszerűség, a mértékletesség és a türelem,
amelyeknek alapja a szakmai megalapozottság.
Az információ átadásban felhasználható megoldási módokat elsősorban az adott
szituáció határozza meg, a hírek továbbítására lehetőség van közlemények, sajtótájékoztatók, tudósítások vagy interjúk révén, de minden esetben rendelkeznünk
szükséges a különböző helyzetekre vonatkozó „üzenet”-típusokkal.
A különböző hírek közleményeken keresztül történő továbbítására a következő
lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek esetén tekintettel kell lenni a szerkesztőségek hírszerkesztői, illetve hírtovábbítói módszereire, pl.: lapzárta időpontja.
A vonatkozó információcsomag összeállításakor ellenőriznünk kell, hogy a klasszikus
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kérdésekre így: mi, hol, mikor, kivel történt és mi várható, hogy a szükséges válaszokat meg tudtuk-e adni.
Amennyiben sajtótájékoztatót tartunk gondoskodnunk kell a legelemibb munkafeltételekről: az időjárás viszontagságaitól mentesített helységről, a technikai eszközök üzemeltetéséhez szükséges elektromos áramról, hírek leadásához kellő
eszközökről, illetve az eseményhez kapcsolódó rövid, érthető háttéranyagról. Az
adott helység berendezése során jól látható módon tüntessük fel a tájékoztató
személy(ek) nevét és beosztását. A sajtótájékoztatók vagy a sajtóbeszélgetések
esetében fontos a felkészült moderátor kijelölése.
A tudósítást mindig az események közelében, annak folyamatát érzékeltetve kell
adni, hiszen a valós körülmények hitelesebbé teszik az információt.
Az interjút megelőzően tisztáznunk kell a téma tartalmát és célját, hiszen az interjúalanynak arra fel kell készülnie, a kapcsolódó legfontosabb „üzenetet” meg
kell fogalmaznia. Az interjúalany külső megjelenése, fellépése, illetve kiegyensúlyozott tényekre alapozott válaszai összhangban kell legyenek a kérdésekkel és a
szituációval.
A fentiek a teljesség igénye nélküli támpontok, de azt tartsuk szem előtt, hogy a sajtó
munkatársainak információigénye soha nem tekinthető zaklatásnak, hiszen a jogos
közérdeklődés nem egyenlő a szenzációhajszolással.
A tömegtájékoztatásban aktualitásuk miatt szereplő hírek – általában érzelmi vetületük
miatt – jelentős mértékben befolyásolják az információ továbbterjedését és az arra
történő reagálást. Kifejezett összefüggés tapasztalható az információ terjedése és
annak minél szélesebb réteget érintő értéke, valamint az általa kiváltott érzelmi reakciók között. Természetesen az így kialakult helyzetre a kommunikáció terjedésének
módja is erős befolyással bír. (Pl.: Jelentős szerepe van a helyszíni tudósításnak.)
Egy katasztrófahelyzetet átélő vagy túlélő személy beszámolója sokkal erősebb
érzelmi hatást vált ki mint bármely újságíróé. Tapasztalatom szerint az érzelmi motiváció nem lebecsülendő része a tájékoztatásnak. Az érzelem többet jelenthet, mint
a hírek ismerete, mert újabb reakciókat válthat ki, amelyek további kommunikációs
feladatokat generálnak. Az információ továbbítása az internet által az eddigiekhez
képest hihetetlen módon felgyorsult, ráadásul másfajta kommunikációs megoldási
módszereket, nyelvhasználati kultúrát igényel.
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Az információ így sokkal gyorsabban eljut az érdeklődőhöz, mint az eddigi hagyományosnak mondható elektronikus (televíziók, rádiók) vagy – főképpen – nyomtatott sajtó útján, ezért a válaszreagálás is ennek megfelelő (pl.: számolni kell a hírek
megerősítésének, valamint a háttér-információk az egyre erősödő igényével).
Az adott hírre vagy eseményre való reagálást általában annak tartalma, s az arról
– talán – elsőnek tudósító információs csatorna stílusa váltja ki. Az esemény földrajzi
és időbeni közelsége igen erős motivációs hatással bír, és az a tájékoztatás gyors
terjedésével együtt rendkívül erős és figyelemfelkeltő hatással bír.
A különböző veszélyhelyzetekről szóló kommunikációs munka során ki kell jelöljünk
olyan személyt vagy személyeket, akik a sajtó tájékoztatásért felelősek, és lehetőségek szerint célszerű ezeket a munkatársakat a részükre meghatározott feladat
megoldására felkészíteni.
A szituáció, a cél, illetve a választott módszer dönti el, hogy egy vagy több személyre
van-e szükség. Az információ továbbításánál feltétlenül gondoljuk át, hogy azzal
mit akarunk elérni és vegyük figyelembe az elektronikus és a nyomtatott sajtó specialitásait. Az úgynevezett „hétköznapokban” kialakított kölcsönös előnyös együttműködés a médiával mindig sokat segíthet, különös tekintettel a helyi, valamint a
regionális médiára. Az eseményről továbbításra szánt tájékoztatás alkalmával nem
szabad megfeledkeznünk a partnerszervezetekkel való együttes koordinációról sem.
Amennyiben a helyszínen történő tevékenység lehetőségét a szakmai és balesetvédelmi szempontok figyelembevételével biztosítjuk, akkor a leggyakoribb, de fölösleges konfliktusokat kerüljük el. Ezért is fontos a kölcsönös tisztelet és együttműködési szándék.
A 2010-es esztendő két nagy katasztrófájának szóvivői, kommunikációs szempontból való elemzése előtt először érdemes tisztázni a „személyügyi” helyzetet. Talán nem
ismeretlen tény, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivői feladatait annak megalakulásától egészen 2008-ig láttam el, majd előbb a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság (FTP) Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság vezetőjeként,
később a fővárosi tűzoltóparancsnok mentési helyetteseként dolgoztam. Ez azt jelenti,
hogy tavaly májusban-júniusban, a nyári árvíz idején vezénylés alapján láttam el a
helyszíni szóvivő feladatokat, mivel akkor parancsnokhelyettes voltam az FTP-n. Ugyanez volt a helyzet a vörösiszap-katasztrófánál is, annyi különbséggel, hogy az operatív
feladatok elvégzését követően, október 16-ával áthelyeztek a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományába, ahol azóta hivatalvezetőként dolgozom.
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A nyári árvízkor az OKF-et még az előző főigazgató vezette, és a szervezetnek megvolt az akkori saját szóvivője, én pedig az adott helyszíni feladatra Dr. Bakondi
György miniszteri biztostól kaptam a megbízásomat, aki az egész védekezést irányította. Miután megkaptam az árvízi szóvivői vezénylést első dolgom volt megszervezni
a kommunikációhoz kapcsolódó külső- és belső tájékoztatást, azt a kapcsolatrendszert, amiben megfelelő tartalmú információhoz tudok jutni a megfelelő időben.
Bármilyen minősített veszélyhelyzetben vagy veszélyhelyzetben a kommunikációt
centralizálni kell, mert minél több ember nyilatkozik, annál nagyobb a valószínűsége
annak, hogy a kommunikáció, az üzenet torzul, és jóval nehezebb a szüksége
egyeztetéseket megoldani. A másik véglet, amikor mindig mindent a szóvivő mond
el, az sem feltétlenül jó megoldás. Az optimális az, ha a kommunikációt egy szűk
stáb szervezi, és csak az szólal meg, akinek feltétlenül szükséges. Az árvízi, illetve
a vörösiszap idején végzett munkámat ennek az elvnek az alapján szerveztem, ahogy
tettem ezt a korábbi években számtalan alkalommal.
Veszélyhelyzetben, főleg egy elhúzódó veszélyhelyzetben a hiteles kommunikáció
alapja a személyes jelenlét, ott kell lenni, ahol a dolgok történnek. A lehető
legközelebb a tűzhöz, illetve esetünkben a vízhez, vörös-iszaphoz. Itt a feladat nemcsak a saját munkavégzés feltételeinek kialakítása, hanem a sajtóé is: áramot, fedett
területet, finoman szólva „szociális hátteret” kell teremteni, hogy a szóvivőtől kapott
„információból” mindezek segítségével tényleges „tájékoztatás” születhessen.
A borsodi árvíznél a „főhadiszállást” az encsi tűzoltóságon rendeztük be Hegymegi
Ildikó kolléganőmmel, aki sajtószervezőként innen látta el az adminisztratív feladatokat, végezte a háttérmunkát, míg én a kiválasztott helyszíneket naponta többször
bejártam. Ezeket vagy én kínáltam fel a sajtónak, vagy oda mentem, ahol éppen az
újságírók dolgoztak. A saját gyakorlatomat úgy alakítottam ki, hogy proaktívan
témát, helyszínt javaslok, kerülöm annak lehetőségét, hogy a sajtó hektikus módon,
tervezetlenül „barangoljon”. Itt persze már újságírói fejjel is gondolkodni kell, hiszen
a kiválasztott helyszín több feltételnek kell megfeleljen: legyen látványos, a helyzetet, a hangulatot, a veszélyhelyzet jellegét, nagyságát visszaadó, a szóvivő által
képviselt szervezet munkáját bemutató felvételek készülhessenek, az újságírók találjanak mikrofonvégre kapható embereket, és persze mindezt úgy, hogy közben
maguk ne kerüljenek veszélybe. Az ideális helyszín kiválasztása természetesen
megfelelő előszervezést igényel.
A nyári árvíz során a kommunikációs feladatok ellátásához ugyan egyetlen segítőm
volt a helyszínen, de háttértámogatást kaptam az OKF témában illetékes főosztá95
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lyától, a miskolci vezetési törzstől, valamint a helyzetértékelő központtól, ahogy ez
később hasonló módon működött a vörös-iszap katasztrófánál is. A különböző forrásokból szerzett adatokat, ismereteket ellenőrzés, egymással való összevetés, integrálás után adtam csak ki, mert bár volt lehetőség arra, hogy visszavonjunk valamilyen
információt, ha az tévesnek bizonyult, túl nagy lett volna a veszteség – elveszhetett
a hitelesség.
Viszonylag jól követhető napirend szerint dolgoztunk az árvíznél és a vörös-iszapnál
is. A nap számunkra hajnali négykor kezdődött. Eddigre már megkaptam az éppen
aktuális jelentéseket a kollégáktól. Külön nem kértem semmiféle anyaggyűjtést,
abból dolgoztam, amit egyébként is elkészítettek a katasztrófavédelem vezetői
számára. Az évek során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a média nagyjából
reggel ötkor „kezd”, a szerkesztőségek nagyjából ekkor „ébrednek”, hiszen a leghallgatottabb hírek az 5-6 óra környékiek – ekkor készülődik, indul munkába az emberek nagy része. Ez nekem, nekünk azt jelentette, hogy ekkorra ott kellett legyen
a napos szerkesztő előtt a tőlem kapott információ, a velem készített interjú,
hangképes beszámoló. A napi körforgásban öt-hat híradással kell számolni: reggel,
a délelőtt folyamán, úgy 10 óra körül, délben, délután, az esti híradókban, valamint
a késő estiekben. Az a jó, ha mindig valami újdonsággal tudunk megjelenni. A jó
szóvivő ismeri a lapzárták, híradók időpontját, és úgy időzít, hogy minden médium
a saját műsorára készre tudja készíteni az anyagot. Számomra legfontosabb csatorna
volt a Magyar Távirati Iroda, amelynek anyagait a szerkesztőségek általában átvették.
Azt a gyakorlatot követem, és követtem mindig, hogy veszélyhelyzetben, ha az érintette valamelyik önkormányzatot, felkerestem a polgármestert és igyekeztem vele
egyeztetni. Nyilván nem minden megszólalás előtt, de az alapvető híreket, a hangulatot próbáltam felderíteni, leképezni, később visszaadni az interjúban.
Előfordul, hogy az újságírók nemcsak kellemes, hanem kényesebb kérdéseket is feltesznek, hiszen igyekeznek mindig a dolgok mögé nézni, a lehető legteljesebben
tájékoztatni a nézőt, hallgatót, olvasót. Pontosan ezért ezeket a kérdéseket soha
nem támadásként értékelem.
Természetesen, mielőtt véget ért volna borsodi tevékenységem, előtte meg kellett
szerveznem, kinek adom át a kommunikációs feladatokat. Ez az akkori közgyűlés
elnökének a szóvivője volt. Budapesten leginkább már csak szervezési teendőim
voltak, ha megkeresések érkeztek, továbbítottam az utódomnak, egy-két beszélgetést még elvállaltam, hogy úgymond elvarrjuk a szálakat. Az árvízi szóvivői felada96
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tok a veszélyhelyzet visszavonásakor, vagyis június közepén értek véget. Ekkor
visszatértem a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságra, és tettem a dolgom parancsnokhelyettesként egészen októberig.
Az ajkai vörösiszap-tároló gátjának szakadása utáni napokban Dr. Bakondi György
tű. altábornagy, főigazgató úr utasítására már a térségben voltam, mint kárhelyszíni
szóvivő. Ebben a feladatban munkatársam lett Töttős Györgyi, a BM OKF egyik szóvivője, akivel megosztottuk a teendőket. Én dolgoztam ki a kommunikációs irányokat, aktualizáltam az üzeneteket, vagyis az éppen fennálló helyzetben végiggondoltam,
mi lesz az adott időszakban kommunikálandó téma. Ehhez beszereztem, ellenőriztem az információkat, meghatároztam, milyen, úgymond „kimenetet” várok el
a sajtómegjelenésekben. Tekintettel arra, hogy Töttős Györgyi jól beszél angolul és
spanyolul, ő kezelte a külföldi médiát, az enyém volt a hazai sajtó.
A nyári árvíznél tapasztalt megterhelés meg sem közelítette azt, ami a kolontári
iszapkatasztrófánál kommunikációs szempontból ránk hárult, még akkor is, ha a
feladatokat meg tudtuk osztani. A helyszínen közvetlenül csak nekünk dolgozó
munkatárs nem volt. Utólag úgy vélem, hogy legalább még egy kollégára szükségünk lett volna, aki nem a helyszíneken, hanem a bázison jelentene támogatást,
végezné a szervezési, adminisztrációs feladatokat, illetve a kezelné visszacsatolásokat.
A vörösiszap-katasztrófa idején a kommunikációt központi döntés alapján a katasztrófavédelemre építették, nyilatkozni mi nyilatkoztunk, illetve az, akinek azt
megszerveztük. Az árvízi kommunikációval voltak hasonlóságok, de különbségek is.
A tavaly októberi munka szigorúbb keretek között zajlott, erősebben korlátozták
nemcsak a média, hanem egyes időszakokban Kolontár-Devecser vonatkozásában
a helybéliek mozgását is. Erre minősített helyzetben, kihirdetett veszélyhelyzet alkalmával lehetőség van. Azt, hogy mi minősül „tiltott zónának”, az operatív törzs döntötte el. A mi dolgunk az volt, hogy megértessük a médiával, azért vagyunk ott,
hogy helyben segítsük a munkájukat, nem pedig azért, hogy bármit is eltitkoljunk,
elhallgassunk előlük. Az ezzel kapcsolatos bizalmat gyorsan ki kellett érdemelnünk
az újságíróknál. Éppen ezért ellenőrzött keretek között, szervezetten, csoportosan,
de mindenhová elvittük őket: a gát tetejére, a kitelepítés helyére, ha úgy tetszik az
iszap kellős közepébe. A visszajelzésekből úgy tűnik, a célunkat elértük, mert tevékenységünket tudtommal jónak ítélték meg.
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Külön nem „vezettünk nyilvántartást” arról, hogy a világ minden részéről Magyarországra sereglő újságírókat mi minden érdekelte, azonban érezhető volt, hogy a
nyugatabbról érkező tudósítók némi fenntartással kezeltek bennünket, mint egy általuk kelet-európainak tartott ország hivatalának szócsöveit, akik biztosan elhallgatják majd az igazságot. Az egyik ki nem mondott feladatunk volt ezt a rossz
beidegződést megszüntetni. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is, ha nem is baráti,
de jó kollegális viszony alakult ki a BBC, a CNN, vagy a Reuters munkatársaival.
Ebben szerepe volt annak is, hogy a nagy hírügynökségek tudósítói a kora reggeli
órákban velünk kezdték a napot az akkor már rendelkezésükre álló információ birtokában és este magyar idő szerint nagyjából tizenegy órakor, aki még akart, annak
biztosítottunk aktuális anyagot. Miután érzékelték, hogy a legteljesebb mértékben
informáltak, attól kezdve hittek nekünk.
A külföldi szerkesztőségek munkatársait nem lehet csoportokba sorolni aszerint,
hogy mi érdekelte őket leginkább, de az megfigyelhető volt, hogy a szomszédos
országok tudósítói elsősorban a szennyezés továbbterjedésének veszélye iránt érdeklődtek. Kezelni kellett a kijutott vörösiszap radioaktivitásáról szóló híreket,
feltételezéseket, azt, hogy terjed-e széllel, bejut-e a folyókba.
A terjedés kérdése úgy általában nagyon kényes területnek számított, mert a történtek egyedülálló mivolta miatt döntő fontosságú volt Magyarország megítélése szempontjából, hogy milyen információ kerül ki határainkon túlra. Bármilyen, általunk
elkövetett kommunikációs hiba károkat okozhatott volna a diplomáciában, a gazdaságban. Különös fontossága volt annak, hogy érinti-e a szennyezés a Dunát vagy
sem. Még a legapróbb csúsztatás, valóságtól eltérő tájékoztatás is hitelességünk
elvesztésével járt volna. Elkerülhetetlen „veszteségek” így is előfordultak, és itt természetesen nem azokról beszélek, akik életüket, életük munkáját, egészségüket
veszítették el a katasztrófában, hanem akadtak például, akik hévízi, balatoni beutalójukat mondták vissza az ajkai szennyezéstől való félelmükben.
Nyilván, mint minden szakma, a miénk is levonja, levonta a megfelelő tanulságokat
a történtekből. Nekem személy szerint új tapasztalatot jelentett az októberi vörösiszap-katasztrófa idején végzett intenzív munka, a szokásosnál nagyságrendekkel
nagyobb nyomás. Tulajdonképpen kijelenthető, hogy két hétig éjjel-nappal készenlétben álltunk. Ez egészen biztosan nem lehet „egyemberes feladat”, a munkatársam nélkül nem sikerült volna jól megoldani. Ráadásul Töttős Györgyi komoly
elhivatottsággal rendelkezik a pszichoszociális ellátással kapcsolatban, tagja a
katasztrófavédelem mellett működő krízisintervenciós csapatnak. Ebből adódóan
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előszeretettel foglalkozott a lakosság érzelmi állapotával, akármerre jártunk, mindig
gondot fordított arra, hogy meghallgassa, bátorítsa, vigasztalja az embereket, akik
egyébként meg is kerestek bennünket, és rengeteg kérdést tettek fel. Ezekre pedig
éppen olyan komolysággal, korrektséggel, legjobb tudásunk szerint válaszoltunk,
mintha a sajtótól kaptuk volna azokat. Egyetlen pillanatig sem felejthettük el, hogy
olyanokkal állunk szemben, akiknek családtagjuk, rokonuk vesztette életét a
tragédiában, akiknek mindenét elmosta a zagytározóból kiömlő lúgos áradat, akik
ott és akkor semmiféle jövőt nem láttak maguk előtt. Kritikát kaptunk persze, de
támadást nem, és nem is okoltak bennünket az emberek. Jártunk kitelepítésnél,
voltunk olyan lakosnál, akit úgy beszéltünk rá, hogy hagyja el a házát, de találkoztunk olyan honfitársunkkal is, aki szinte rohamot kapott a történtek hatására.
Az érintett településeken élőkkel való kommunikáció kimondatlanul is a feladataink
közé tartozott.
A sajtó érdeklődését néhány stádiumra lehetett osztani. Október negyedikén kezdődött, nyilván a zagytározó gátjának átszakadása után azonnal, hiszen nemhogy
Európában, de az egész világon nem történt még hasonló katasztrófa. A stábok
másnap, harmadnap „szállták meg” az érintett térséget, és körülbelül egy hétig
azonos szinten maradt az érdeklődés. Ez tovább fokozódott, amikor ki kellett
telepíteni egész Kolontárt, mert tartani lehetett egy esetleges újabb gátszakadástól,
elöntéstől. Ez az un. „pezsgés” a lakosság visszatelepítéséig tartott. Utána viszont
látványosan zuhant a világsajtó érdeklődése, gyakorlatilag a fizikai veszély megszűntével hazamentek a szerkesztőségek munkatársai. A mentesítés folyamata a nemzetközi közvéleményt már nem foglalkoztatta ilyen mértékben, az érdeklődés persze
megmaradt, főleg a svéd, francia és japán sajtó részéről. Amint a helyzet október
közepén megengedte, átadtuk a kommunikációt a helyi, megyei sajtós kollégának,
illetve az operatív törzs erre a feladatra kinevezett tagjának, és hazajöttünk. Ezek
után Töttős Györgyi és Petróczi Tímea megosztva folytatták a kommunikációs
munkát, utóbbi a MAL Zrt. állami felügyeletét irányító kormánybiztos szóvivője lett.
Az előbbiek alapján látható, hogy az információs társadalmakban szinte az információhordozók és az információ előállítók körül forog a világ. A média szinte meghatározza a közélet alakulását, de keveset tudunk valódi hatásáról és működéséről.
A média az értékközvetítésen túl erősen befolyásolhatja a közvéleményt, ezért ne
felejtsük el a vélemény szinte mindenkié, de rólunk szól!
A tájékoztatásban természetesen nemcsak a média közvetít, hanem pl. a személyes
kapcsolatok is, de ezek szubjektív információkból, illetve saját tapasztalatainkból,
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még nem biztos, hogy tisztán látjuk az objektív összefüggéseket. Ez akkor is tapasztalható, ha a média személytelen, mert nem azt mondjuk, hogy kitől származik az
információ, inkább úgy fogalmazunk pl.: a rádióból hallottam, a televízióban láttam,
az újságban olvastam stb.
A média, ha tudja az igazságot, akkor olyan irányba befolyásolja az embereket,
amely mind a társadalom mind az egyén számára hasznos és értékes, és szerintem
ez jelenti a közös felelősséget.
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DR. TÓTH RUDOLF

A Z ÁRV IZEK ELLENI VÉ DEKE ZÉ S
ÚJ LOGISZTIKAI,
ELL ÁTÁS I KÉRDÉ SEI

ABszTrAKT
Az elmúlt évek árvízi védekezéseihez képest a 2010-es év komoly erőpróbát jelentett
a védekezésben résztvevő erők, valamint az ár-és belvizek által veszélyeztetett
területen élő lakosság számára egyaránt. A média kiemelten foglalkozott az árvízi
védekezés helyzetének bemutatásával, a lakosság és a mentőerők elhelyezési, ellátási
problémáival. Ezek a híranyagok és vélemények, valamint a különböző szakmai bizottságok helyszíni ellenőrzésének tapasztalatai késztettek arra, hogy áttekintsem
az árvízi védekezés logisztikai támogatásának kérdéseit, az anyagellátás új elvárásait,
a megvalósítás lehetséges formáit, módszereit. Ebben a cikkben bemutatom a 2010es borsod megyei tavaszi árvízi védekezés logisztikai feltételeinek meglétével és minőségével kapcsolatos problémákat, azok okait, továbbá ismertetetem a katasztrófaelhárítási feladatok logisztikai támogatásának legújabb kutatási eredményeit.
Végezetül, javaslatot teszek a 2010-es árvízi védekezés során kialakult problémák
jövőbeni elkerülésére, a védekezés költségtakarékosabb logisztikai támogatási rendszerének kialakítására, lehetséges területeire.

BEvEzETés
A katasztrófák általában a legváratlanabb időben és helyszínen következnek be,
ezért az ellenük való védekezéssel és a végrehajtás logisztikai támogatásával szemben is sajátos követelményeket kell megfogalmazni.1 A hazai katasztrófavédelmi
rendszer2 logisztikai támogatásának működési sajátosságait kutatva, a kutatási eredmények alapján kijelenthető, hogy a jövőben, az árvízi védekezések során a 2010101
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es borsod-megyei problémákhoz hasonló helyzetek elkerüléséhez, valamint a
védekezésben résztvevő szervek, szer-vezetek reagáló képességének növeléséhez
szükség van a hazai katasztrófa-védelmi rendszer fejlesztése mellett, a védekezéshez
szükséges anyagi-technikai feltételek kialakítására is. A téma vizsgálata és kutatása
során az is megállapítható, hogy hiányzik a katasztrófák elleni védekezés logisztikai
támogatási feladatainak teljes körű és egyértelmű jogi szabályozása, az ezzel kapcsolatos hatás- és jogkörök tisztázása. Ezt a megállapítást támasztja alá Szabó Máté,
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának véleménye, mely az áttételes
árvízvédelmi szabályozásra hívja fel a figyelmet. Idézet a honlapról:
„Az ombudsman már 2009. májusban is vizsgálta az ár- és belvízvédelem állapotát,
elsősorban az élet- és vagyonbiztonság szempontjait. Akkor egyebek között azt a
következtetést vonta le, hogy az árvízvédelem régóta alulfinanszírozott, az emberéletek megóvására még futja, de a vagyontárgyak megvédésére kevésbé. Leszögezte, hogy az árvízi és belvízi katasztrófák esetén a védekezésnek nem lehet anyagi
akadálya, a megelőzéssel azonban hosszabb távon a védekezésre fordítandó összeg
is csökkenthető. Ezért, az árvíz és belvíz elleni védekezés átfogó koncepciójára, a
megváltozott időjárási viszonyokhoz illeszkedő védmű-rendszer kiépítésére van szükség. Ezt támogatná a védekezéssel kapcsolatos joganyag egységesítése és kiegészítése, védelmi kézikönyvek kiadása, azok tartalmának folyamatos aktualizálása,
valamint a szakmai képzések és gyakorlatok, amelyekbe a veszélyeztetett területeken
be kellene vonni a lakosságot. Az országgyűlési biztos mindezek alapján felkérte a
közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az egyszerűsítés, egységesítés és
egyértelműsítés érdekében a vidékfejlesztési miniszterrel és a belügyminiszterrel
együttműködésben vizsgálja felül az árvízi és belvízi katasztrófák kezelésével, elhárításával és megelőzésével, a vizek kártételei elleni védekezéssel összefüggő komplex joganyagot.”3
Az ombudsman megállapításai a következőkben foglalhatók össze:
• alulfinanszírozottság;
• megelőzés fontossága és annak pénzügyi fedezete megteremtésének igénye;
• akosság bevonásának szükségessége a védekezésbe;
1 Dr. Tóth Rudolf – Dr. Hornyacsek Júlia: Gondolatok a katasztrófa-elhárítás logisztikai kérdéseiről.
Polgári Védelmi Szemle 2008. 1. szám. 93. oldal. ISSN: 1788-2168
2 Ebben az esetben a hazai katasztrófavédelmi rendszer alatt nem a hívatásos katasztrófavédelmi
szervezetett értem, hanem azt a védelmi rendszert, amelynek alaprendeltetése az ország
lakosságának és anyagi javainak védelme, (megóvása) katasztrófák és más veszélyek esetén.
3 Forrás: http://www.obh.hu/allam/aktualis/htm/kozlemeny20100629.htm,
Letöltési idő: 2011. 06. 01.
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• komplex joganyag felülvizsgálat szükségessége az árvízi és belvízi katasztrófák
kezelésével, elhárításával és megelőzésével, a vizek kártételei elleni védekezéssel
összefüggésben.
A jogszabályok egyértelműen rendelkeznek a felkészülés és a védekezés költségeinek tervezési és viselési szintjeiről, nevesítik a különböző szervek, szervezetek ilyen
irányú feladatait, de nem térnek ki a különböző végrehajtási és irányítási szintek, logisztikai támogatással kapcsolatos tervezési, szervezési, együttműködési, koordinációs, ellenőrzési, esetleg konkrét beszerzési, ellátási feladataira. Ezek komoly
kihatással vannak a védekezés eredményességére és költséghatékonyságára.
A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogató rendszere nem hasonlítható sem a katonai, sem a civil logisztikai rendszerekhez, azok elvei és módszerei nem vehetők át
és nem alkalmazhatók változatlan formában a védekezés logisztikai támogatása
során. A hazai katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatása csak akkor lesz hatékony
és költségtakarékos, ha kialakításra kerülnek annak szervezeti keretei, feltételrendszere, továbbá létezni fog egy olyan szerv, vagy szervezet, amely megfelelő jog- és
hatáskörökkel rendelkezik ahhoz, hogy a védekezésben érintett szervek, szervezetek
felé követelményeket támasszon a szükséges logisztikai képességek kialakítására.
Jogosult a védekezés során a logisztikai feladatok koordinálására, a beszerzett és
felhasznált anyagok szükségességének, valamint az elszámolás tényszerűségének
ellenőrzésére.
Ahhoz, hogy az árvízi védekezés új logisztikai ellátási kérdéseire választ tudjunk adni,
szükségesnek tartom az elmúlt évek katasztrófáinak és árvízi védekezésének logisztikai hiányosságait feldolgozni, azok okait feltárni. A cikk terjedelme nem teszi
lehetővé, hogy mindegyikre kitérjek, ezért itt „csak” a 2010. évi borsodi árvíz ellátási
problémáit és okait vizsgáltam meg, melynek során felhasználtam a különböző szakmai jelentésekben szereplő helyszíni tapasztalatokat, valamint a védekezés irányításában és végre hajtásában résztvevők szakmai véleményét.

1. A BorsoD-mEGyEi árvízi véDEKEzés LoGiszTiKAi TámoGATási
fELADATAinAK véGrEHAjTásA során fELmErüLT ProBLémáK és AzoK oKAi
A védekezés logisztikai támogatási feladatainak végrehajtásában több olyan probléma is kialakult, amelyek a központi koordináció és az együttműködés hiányosságaira, valamint a nem megfelelő információcserére vezethetvissza. Ennek egyik
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A városba bejutni csak katonai járműveken
és csónakokkal lehet5

következménye, hogy a megsegítő erők fogadásával, a személyi állomány elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatszabásról az információk későn érkeztek
meg a megyei védelmi bizottsághoz, a katasztrófavédelem területi szervezeteihez
és az önkormányzatokhoz. Így, a hívatásos katasztrófavédelmi és az önkormányzatok
szervezeteinek erőfeszítése ellenére a megsegítő erők fogadásának logisztikai
feltételei későn lettek kialakítva.
A helyszíni vizsgálatok eredményei alapján bizonyítást nyert, hogy a mentésben
résztvevő szervek, szervezetek személyi állománya, valamint az önkéntesek ellátását
nehezítették a védekezés érdekében végrehajtott folyamatos létszám átcsoportosítások, a kárterületek nehéz megközelítése és az utak járhatóságának állandó változása.
Az is bebizonyosodott, hogy a védekezés során többcsatornás logisztikai támogatás
működött, valamint a mentésben résztvevő (közreműködő) katasztrófavédelmi, fegyveres és rendvédelmi szervek, szervezetek eltérő logisztikai képességekkel rendelkeztek. A logisztikai támogatási feladatok koordinálatlanságából sok átfedés és
párhuzamosság alakult ki, amelyek nem segítették elő az erőforrások hatékony felhasználását, a költségtakarékos védekezés megvalósítását.
A 2010. évi borsodi árvízi védekezés ellátási problémáit és okait vizsgálva, azok négy
alapvető terület köré csoportosíthatók.

4

Forrás: http://kepek.origo.hu/galleriesdisplay/gdisplay?xml=/1006/Minde2010641949/
gallery.xml&rovat=fotoriport. Fotó: Hirling Bálint [origo] Letöltési idő: 2010. 11. 09
5 Forrás: http://hvg.hu/nagyitas/20100606_kitelepites_felsozsolca_nagyitas,
36. kép. Fotó: © Stiller Ákos. Letöltési idő: 2010. 11. 07.
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Ezek a következők:
• A jogszabályi rendelkezések hiánya, a meglévő előírások eltérő módon történő
értelmezése.
• A védekezésben résztvevő fegyveres és rendvédelmi szervek állományának elhelyezése, ellátása során felmerült problémák és azok okai.
• A védekezéshez szükséges anyagok beszerzése, szállítása és az ehhez szükséges
szállítóeszközök biztosítása.
• A védekezés logisztikai támogatását megvalósító, különböző logisztikai szervezetek együttműködésnek problémái és azok okai.

1.1. A jogszabályi rendelkezések hiánya,
a meglévő előírások eltérő módon történő értelmezése
A jelenlegi jogszabályok egyértelműen rendelkeznek a felkészülés, a védekezés költségeinek tervezési és viselési szintjeiről, meghatározzák a különböző szervek,
szervezetek katasztrófavédelemi kötelezettségeit, valamint a védekezésben résztvevő
szervezetek kiképzési, alkalmazási feladatait és működési költségeit.
A logisztikai támogatási feltételek kialakításáról, a végrehajtás rendjéről és az ezzel
összefüggő kötelezettségekről, hatás-és jogkörökről viszont nem rendelkeznek.6
A jogszabályi előírások hiánya és eltérő értelmezése nem csak a költségek tervezése
és viselése területén, hanem a logisztikai támogatások végrehajtásában is gondot okozott. Hiányoznak a központi és ágazati szinten, a különböző logisztikai támogatási
rendszerek szervezeti formái, elemei, nincsenek kidolgozva a szükséges képességek
kialakítására vonatkozó szakmai elvek, valamint az alkalmazás követelményei. Jogszabályokban nincs nevesítve az a központi szerv, vagy szervezet, akinek a hatásköre
kiterjed a védekezés során a logisztikai támogatási feladatok koordinálására, a beszerzések, a felhasznált erőforrások és az elszámolások figyelemmel kisérésére.
6 Ezek közül csak egy néhány, fontosabbat említem meg:1996. évi XXXVII. törvény a polgári
védelemről, 38–40. §; 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, 44–48. §;
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet az 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról 17–18. §; 55/1997.
(X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól 25.
§; 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 5. §;
25/2000. (IX. 22.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól 20. §.

105

F E L K É S Z Í T É S ,

K I K É P Z É S

A területi szervezetek anyagi és technikai készleteinek átcsoportosítására,
a központi készletek és tartalékok felhasználására, valamint a védekezési költségek
biztosítására, elosztására, a Kormányzati Koordinációs Bizottság, (továbbiakban:
KKB) is csak kormányzati döntés-előkészítést végez. Az ilyen irányú feladatait,
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §-a írja elő.
További félreértést okozott, hogy a kárterületre, a védekezéshez szükséges védőfelszerelések, eszközök, anyagok és ellátási feltételek nélkül érkező szervek, szervezetek, önkéntesek felszerelése, ellátása kinek a hatáskörébe tartozik, ki a költségviselő.
Az ilyen jellegű kötelezettséget gyakran az önkormányzatokhoz kötik, még akkor
is, ha a 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 14§ (2) bekezdése szerint a polgármester csak a település védekezési feladataiért felelős és ennek végrehajtásba
bevont, (abban részt vevő) erők váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról köteles gondoskodni.
Az új katasztrófavédelmi törvény tervezete, amely várhatóan 2012. január elsején lép
hatályba, részben tartalmazni fogja a katasztrófák elleni védekezés logisztikai támogatásának feladatait, de a védekezésben résztvevő szervezetek ilyen irányú feladatait,
kötelezettségeit, hatás-és jogkörét, valamint az erőforrások biztosításának és felhasználásának teljes körű szabályait indokolt lenne, a végrehajtási rendeletben meghatározni.

1.2. A védekezésben résztvevő fegyveres és rendvédelmi
szervek állományának elhelyezése, ellátása során
felmerült problémák és azok okai
A katasztrófa-elhárítás feladatainak komplex logisztikai támogatása, alapvetően a
védekezésben résztvevő szervezetek saját és részben a központi ellátás rendszerén
keresztül valósul meg. A katasztrófa-elhárítási feladatok logisztikai támogatásának
sajátosságait és egyben bonyolultságát az adja, hogy a védekezésben résztvevő
különböző szervezeti elemek eltérő logisztikai rendszereit és a központi ellátás rendszerét kell integrálnia és összehangolnia.7 Ennek hiánya nagyban hozzájárult a borsodmegyei árvízi védekezés során a mentőerők és a védekezés anyagi-technikai
ellátásának anomáliáihoz.

7 Dr. Tóth Rudolf: A katasztrófa-elhárítás logisztikai kérdései. Vth International Symposium on
Defence Technology 21-22 April 2008, Budapest, Hungary. Konferencia kiadvány. 7. oldal. ISSN:
1416-1443
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„Siralmas” helyzetben a segítő rendőrök9

A Kormányzati Koordinációs Bizottság (továbbiakban: KKB) 2010. június 4-ei ülésén
döntés született arról, hogy nagyszámú rendvédelmi erők érkeznek a kárterületre,
a védekezi feladatok megsegítésére. A Belügyminiszter Úr meghatározta, hogy ezek
elhelyezését és ellátását a katasztrófavédelmi szerveknek kell biztosítani.
A megsegítő erők fogadásának logisztikai feltételei nem lettek időre kialakítva, közel
1–1,5 napig az állomány elhelyezése, ellátása, pihentetése rendezetlen volt. Ez komoly hangulati tényezővé vált, az érintettek elégedetlenségére nem csak a szakszervezet, a média is felfigyelt.
A kialakult helyzet az alábbi okokra vezethető vissza:10
• A Belügyminiszter Úr nem kapott megfelelő tájékoztatást arról, hogy a katasztrófavédelmi szervezetek és az önkormányzatok, logisztikai szervezeteinek
képessége, a rendelkezésükre álló erőforrások, anyagi készletek alapján, nincsenek
felkészülve ilyen nagyszámú erők néhány órán belüli fogadására. Ilyen rövid idő
alatt, nem képesek a szükséges logisztikai feltételeket megszervezni és kialakítani.

8 Forrás: http://naplo-online.hu/belfoldi/20100607_rendor_a_gaton. (Fotó: rendőrség)
Letöltési idő: 2010. 11. 09.
9 Forrás: http://hirszerzo.hu/belfold/153999_arviz_siralmas_helyzetben_a_segito_rendorok.
Letöltési idő: 2010. 11. 09.
10 Szabó Sándor-Tóth Rudolf: A 2010. tavasz borsod-megyei árvízi védekezés logisztikai támogatásának hiányosságai, okai, javaslatok azok jövőbeni kiküszöbölésére.
MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY XX.:(1-4.) pp. 21-39. (2010)
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• A hivatásos katasztrófavédelmi szervek logisztikai szervezetei a feladatszabást
követően késve kapcsolódtak be a megsegítő erők szállításának és ellátásának
megszervezésébe. A feladatszabásról az információk későn érkeztek meg a
megyei védelmi bizottsághoz, a katasztrófavédelem területi szervezeteihez,
valamint az önkormányzatokhoz, amely további nehézségeket okozott a feladatok
végrehajtásában.
• Az elhelyezési és ellátási problémák kialakulásához nagyban hozzájárult az is, hogy
a rendőri erők nem rendelkeztek saját logisztikai háttérrel, megfelelő mennyiségű
fektető anyagokkal és ágyneműkkel, valamint logisztikai ellátmány nélkül,
hiányos, a feladatnak nem megfelelő öltözettel és felszereléssel lettek útba indítva.
Ez körültekintőbb tervezéssel és feladatszabással elkerülhető lett volna. További
oka, hogy a személyi állomány eddig, ilyen jellegű feladatok végrehajtásában még
nem vett részt, hiányzott az ehhez szükséges csapaterős felkészítés.
• Az élelem és az ivóvíz kiszállításának időbeli csúszását az okozta, hogy a védekezésben résztvevő állomány mozgását nehezen lehetett követni, nem rendelkeztek megfelelő terepjáró képességű gépkocsikkal és az állomány tartózkodási
helyét nem lehetett megközelíteni. Előfordult, hogy ellátásuk a helyi lakosság,
az önkormányzatok, valamint a társ szervek spontán közreműködésével valósult
meg.
• A pontatlan információcserék, a társszervekkel való szoros együttműködés hiánya
miatt alakultak ki azok a tervezési és szervezési hibák is, amelyeknek egyenes
következménye volt a szálláshelyek hiánya, a nem megfelelő településre, vagy
rossz megközelítési útvonalakon történő beérkezés. Előfordult olyan eset is, hogy
a részükre kijelölt szálláskörletbe a katasztrófavédelem és az önkormányzat másokat helyezett el.
• Az ellátási hiányosságok szintén az információtovábbítási és koordinációs problémákra vezethetők vissza, de közrejátszottak a helyszíni beszerzés nehézségei,
a beszerzések összehangolatlansága, továbbá tervezési, szervezési és együttműködési problémák.
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A logisztikai lánc12

1.3. A védekezéshez szükséges anyagok beszerzése,
szállítása és az ehhez szükséges szállítóeszközök biztosítása
A 2010. június 4-ei KKB ülésen, a Vidékfejlesztési Minisztérium vízügyi szakállamtitkárának a várható árhullámra vonatkozó tájékoztatása után, döntés született
arról is, hogy valamennyi vízügyi igazgatóság minden nélkülözhető embert irányítsanak át Miskolcra. Az összes homokzsákot csoportosítsák át a helyszínre és kezdjék
meg a homokszállítást. A BAZ Megyei Igazgatóság feladatot kapott, hogy vegye fel
a kapcsolatot valamennyi fateleppel a fa- és kötöző anyagok beszerzése és biztosítása érdekében.
A feladatszabás egyértelmű volt, a felmerült problémákat az alábbiak okozták:13
• Sajnos, a várható árhullámra vonatkozó prognózist, valamint a KKB döntéséről az
információt a megyei és a helyi védelmi bizottságok, a védekezésben résztvevő
szervek és szervezetek vezetői, a helyi védekezésért felelős polgármesterek csak
késve kapták meg. Ennek oka, a nem megfelelő információtovábbítás és az
együttműködés hiánya. Ez idézte elő azt, hogy a rendőrség, néhány önkormányzat
és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, esetenként egymással nem egyeztetve, önállóan kezdték meg a szükséges anyagok beszerzését és a helyszínekre
Forrás: http://kepek.origo.hu/galleriesdisplay/gdisplay?xml=/1006/_rv_z201065175427/
gallery.xml&rovat=fotoriport 6. kép. (Forrás: MTI) Letöltési idő: 201. 11. 09.
12 Forrás: http://www.hm.gov.hu/news/13613/a-magyar-honvedseg-penteki-reszvetele-az-arvizivedekezesben. Letöltési idő: 2010. 11. 10.
13 Szabó Sándor, Tóth Rudolf: A 2010. tavasz borsod megyei árvízi védekezés logisztikai támogatásának hiányosságai, okai, javaslatok azok jövőbeni kiküszöbölésére.
MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY XX.:(1-4.) pp. 21-39. (2010)
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történő kiszállítását, nem vártak a vízügyi szervekre. Előfordult az is, hogy a vízügy
egyes szervezeti elemei, csak térítés ellenében akartak az önkormányzatok részére
homokzsákokat átadni.
• A többcsatornás logisztikai támogatás koordinálatlanságából adódott, hogy
néhány helyszínen többlet anyagok halmozódtak fel, máshol pedig a védekezési
anyagok hiányával küzdöttek. Ezek az aránytalanságok és anomáliák, nem segítették elő az erőforrások hatékony felhasználást, a költségtakarékos védekezés megvalósítását.
• A védekezés költségét nagyban befolyásolták a piaci viszonyok, a különböző
kereskedelmi, szolgáltató és gazdálkodó szervezetek profitérdekeltsége. Ez idézte
elő, hogy a védekezéshez szükséges anyagok és felszerelések beszerzésének árai,
a védekezés ideje alatt kétszeresére és háromszorosára emelkedtek.

1.4. A védekezés logisztikai támogatását megvalósító különböző
logisztikai szervezetek együttműködésnek problémái és azok okai
„A válságkezelés sikeres végrehajtásának egyik legfontosabb feltétele az információ
és annak felhasználása”. – mondják a szakemberek.”14 Az előző alfejezetekben bemutatott elhelyezési, ellátási problémák elsősorban a védekezésben résztvevőkről
való gondoskodás, az anyagi készletek megléte, vagy a beszerzés, a technikai eszközök üzemképessége és a szállítás területén voltak érezhetőek. A különböző szakmai jelentések alapján megállapítható, hogy a kialakult problémákhoz nagyban
hozzájárult a központi koordináció és az együttműködés hiánya, valamint a nem
megfelelő információcsere, melynek okai az alábbiakban foglalható össze:15
• A védekezésben résztvevő fegyveres és rendvédelmi szervek, a vízügyi és a katasztrófavédelmi szervezetek, valamint az önkormányzatok, védekezési feladatai
eltérőek, így azok végrehajtása is eltérő logisztikai hátteret és képességeket igényelnek. A különböző szervezetek logisztikai támogatási feladatainak végrehajtása, valamint logisztikai képességük kialakítása, térben és időben el is különülhetnek.
14 Hornyacsek Júlia-Szternák György: Árvízvédelem, 2006. Polgári Védelemi Szemle 2007/1-2. sz.
MPVSZ, Budapest: 2007. p. 24. ISSN: 17 88-2168
15 Szabó Sándor, Tóth Rudolf: A 2010. tavasz borsod megyei árvízi védekezés logisztikai támogatásának hiányosságai, okai, javaslatok azok jövőbeni kiküszöbölésére.
MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY XX.:(1-4.) pp. 21-39. (2010)
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• A fegyveres és rendvédelmi szervek a kárterületen eltérő logisztikai szervezetekkel
és képességekkel rendelkeztek. Csak a honvédség volt képes önállóan elhelyezni
és ellátni a saját személyi állományát. A többi szervezet ezeket a feladatokat másokkal együttműködve, vagy mint a rendőrség, csak komoly erőket mozgósítva
tudta megoldani.
• A vízügyi szervek logisztikájához az önkormányzatok és a védekezésben résztvevő
más szervezetek, csak a védekezési feladatok anyagi technikai biztosításában, a
szállítási feladatok végrehajtásában kapcsolódtak, a logisztikai támogatás más
területein a vízügyi szervek önállóak voltak.
• Az önkormányzatok logisztikai támogatási feladatainak végrehajtásában elsősorban a saját intézményeikre, anyagi készleteikre, gazdálkodó szervezeteikre támaszkodtak. Csak akkor veszik igénybe a településen található polgári szervek és
gazdasági vállalatok szolgáltatásait, ha a saját logisztika képességeik nem
megfelelőek, vagy olyan gyors intézkedést kell megvalósítaniuk, hogy nincs idő
a saját logisztikai rendszerük mozgósítására.
• Az eltérő híradó, informatikai és kommunikációs rendszerek, valamint az önálló
operatív törzsek működési zavarai és rugalmatlansága, az információcsere hiánya
együttműködési zavarokhoz és problémákhoz vezetett.
• Az utólagos szakmai elemzések és értékelések megállapították, hogy indokolatlanul sok volt az operatív csoportok száma, ezért megnőtt az információk átfutási
ideje, bonyolultabbá vált a feladatok egyeztetése, ezek viszont hátrányosan befolyásolták a végrehajtás operativitását.
Összességében megállapítható, hogy a védekezés során kialakult elhelyezési, ellátási, valamint a védekezéshez szükséges anyagok biztosításának területén létrejött
problémák a megfelelő logisztikai háttér hiányára, a tervezési, a szervezési, valamint
az információáramlási és együttműködési hiányosságokra vezethetők vissza. Az elhelyezési feladatok megoldásának problémáit elsősorban a fektető anyagok nem
megfelelő mennyisége, a rossz egyeztetés és információcsere, valamint a folyamatosan változó védekezési helyzetből adódó anomáliák idézték elő. A különböző
logisztikai rendszerek együttműködését hátrányosan befolyásolták a logisztikai rendszerek eltérő működési sajátosságai és technikai adottságai, valamint a különböző
híradó, informatikai és kommunikációs rendszerek.
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A fentiekből az a következtetés vonható le, hogy a védekezés komplex logisztikai
támogatását eltérő szervezeti kialakítású, képességű, technikai felszereltségű, mobilitású, logisztikai szervezetek biztosítják, amelyek gazdálkodási és működési szabályozásai is nagyban eltérhetnek egymástól, így ezek együttműködése nem minden
területen valósítható meg. A védekezési feladatok logisztikai támogatásának
megfelelő szintű koordinációjával elősegíthető és javítható a különböző logisztikai
szervezetek együttműködése és az információk cseréje is.
Az árvízi védekezés logisztikai támogatásának korszerűsítését csak akkor lehet eredményesen végrehajtani, ha ismerjük a katasztrófavédelem komplex rendszerét és
ezen belül a katasztrófa elhárításban résztvevő szervezetek, az erőforrások, valamint
a logisztikai támogatási feladatok összefüggéseit, kapcsolatrendszerét. A következő
fejezetben bemutatom a katasztrófa-elhárítási logisztikai támogatásának újszerű
értelmezését.

2. A KATAszTrófAvéDELEm rEnDszErszEmLéLETű BEmuTATásA,
A KATAszTrófA-ELHáríTás LoGiszTiKAi TámoGATásánAK
ÚjszErű érTELmEzésE
Mielőtt rátérnék a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásával kapcsolatos
kérdések vizsgálatára, szükségesnek tartom a katasztrófavédelem rendszerszemléletű bemutatását. Ha a katasztrófavédelmet „rendszerként” fogjuk fel, akkor
érvényes rá a rendszerekre vonatkozó megállapítás (fogalom), mely szerint:
„A rendszer nem más, mint egymással kölcsönhatásban lévő, meghatározott szabályok szerint együttműködő elemek halmaza.”16
Ez alapján a rendszer úgy is értelmezhető, hogy nem más, mint: Egymással kölcsönhatásban lévő elemek meghatározott totalitásként megjelenő sokasága.

Forrás: Letöltési idő: 2011. 04. 22. http://ttmk.nyme.hu/migi/nagy.zsolt/Documents/
Folyamatmenedzsment/Rendszer_%20folyamat_fogalma.doc
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2.1. A katasztrófavédelem rendszerszemléletű bemutatása
A katasztrófavédelem definíciójából következik, hogy a katasztrófavédelem egy
olyan összetett rendszert feltételez, amely több alrendszerből áll. „A hazai egységes
katasztrófavédelem rendszere három alrendszerre tagolódik, melyek kölcsönösen
összefüggnek, kiegészítik egymást. Ezek a következők:
• Feladat-alrendszer.
• Erőforrás-alrendszer.
• Szervezet-, és intézmény-alrendszer.”17
Ezek az alrendszerek magukba foglalják a katasztrófa-elhárításban résztvevő valamennyi szervet és szervezetet, a védekezéshez szükséges erőforrásokat és mindazon
feladatok halmazát, amelyeket a megelőzés, mentés és a helyreállítás során végre
kell hajtani. A három alrendszer szerves egységet alkot, egymástól elválaszthatatlan,
bármelyik hiánya, vagy elégtelensége a rendszer működésképtelenségéhez vezethet.
Az alrendszereken belül találhatjuk azokat az elemeket, amelyek koordinált és harmonikus együttműködésével valósul meg a hazai egységes katasztrófavédelmi rendszer. A katasztrófavédelmi rendszer alrendszereinek kapcsolatát az 1. számú ábra
szemlélteti.
A hazai katasztrófavédelem rendszerszemléletű felépítése

szervezeti
alrendszer
Katasztrófaelhárítási
feladatok
alrendszere

Katasztrófaelhárítási
erőforrás
alrendszer

1. sz. ábra: A hazai katasztrófavédelem rendszerszemléletű felépítése. 18
17 Dr. Hornyacsek Júlia: Polgári védelem 1.-kézikönyv, ZMNE, Budapest: 2009. 74. oldal
ISBN: 978-963-70-60 66-3
18 Forrás: Dr. Tóth Rudolf-Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében, Polgári Védelmi Szemle 2009. 1. szám; 149.oldal ISSN 1788-2168
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A szervezeti-, és intézményi alrendszer (továbbiakban: szervezeti alrendszer)
magába foglalja a katasztrófa-elhárításban résztvevő végrehajtói és irányítói
szervezetek összességét.19
A szervezeti elemek csoportjai között, központi helyet foglalnak el az állami és önkormányzati szervek, szervezetek, amelyek magukba foglalják az állami irányítás felsőszintű szerveit, valamint az önkormányzatokat és szervezeteit. Ezek alapvető
szerepet töltenek be a katasztrófavédelmi feladatok szervezésében, irányításában,
végrehajtásában. Meghatározó szerepük van az alrendszer többi csoportja között,
az ő tevékenységük biztosítják a hatékony koordinációt és a sikeres együttműködést.20 A szervezeti alrendszer elemeinek sikeres feladatellátásához szükség
van erőforrásokra, és ez egy összetett erőforrás-alrendszert feltételez.
Az erőforrás alrendszer magába foglalja a központi, állami és önkormányzati
készleteket, tartalékokat, a költségvetési pénzügyi forrásokat, (pl. vis-major alap),
a szervezeti alrendszer elemeinek saját erőforrásait, (beleértve a gazdaság szereplőinek erőforrásait is), az állampolgárok erőforrásai, valamint a külföldi segélyeket,
támogatásokat.21
Az alrendszeren belül kiemelt helyet foglalnak el az állami és önkormányzati erőforrások, amelyek magukba foglalják a központi készleteket, a tartalékokat és a költségvetés pénzügyi forrásait. Az erőforrás alrendszer elemeit vizsgálva látható, hogy
a költségek viselése pénzügyi forrás oldaláról nézve csak egy eleme az erőforrások
csoportjának.
Fontos kiemelni, hogy az erőforrás-alrendszer nem logisztika, hanem a védekezéshez
szükséges pénzügyi források, erőforrások (például humán erőforrás, anyagok-eszközök, tartalékok stb.) összessége, melynek felhasználásához, működtetéséhez
viszont feltétlenül szükséges a szervezeti alrendszer elemeihez kötődő logisztikai
háttér. A szervezeti alrendszer elemei önállóan gondoskodnak működésükhöz szükséges és egyéb erőforrások rendelkezésre állásáról, így saját hatáskörben biztosítják
a katasztrófahelyzetben azonnal mozgósítható erőforrásaik meglétét. A szervezeti
és erőforrás alrendszer kapcsolatát vizsgálva megállapítható, hogy a szervezeti alEzek közzé sorolandók az állami, az önkormányzati, a gazdálkodó szervek és szervezetek,
a polgári védelmi szervezetek (a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott szervezetek),
a civil és karitatív szervek, szervezetek, beleértve az önkéntes állampolgárokat is.
20 Forrás: Dr. Tóth Rudolf-Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében, Polgári Védelmi Szemle 2009. 1. szám; 150. oldal ISSN 1788-2168
21 Forrás: Dr. Tóth Rudolf-Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében, Polgári Védelmi Szemle 2009. 1. szám; 152. oldal ISSN 1788-2168
19

114

F E L K É S Z Í T É S ,

K I K É P Z É S

rendszer elemei saját szervezetükkel és működési feltételrendszerükkel, adottságaikkal, és ami lényeges, a pénzügyi és anyagi erőforrásaikkal vesznek részt
a katasztrófák elleni védekezésben. Ezen túlmenően, amennyiben szükséges, az erőforrás alrendszerből további erőforrásokat is igényelhetnek és felhasználhatnak.
Addig, amíg az állami és önkormányzati szervek, intézmények saját költségvetési
gazdálkodási rendszerük terhére bármikor át tudnak csoportosítani előirányzatokat
a katasztrófa-elhárítási feladatok finanszírozására, addig a gazdaság egyéb szereplői
ezt csak az üzleti tervük rovására tehetik meg, ezért a költségek megtérítésére igényt
tartanak. A jogszabály rendelkezései alapján valamennyi szervezetet megilleti a költségmegtérítés joga, ugyanakkor ezt az állami és az önkormányzati szervek,
szervezetek, intézmények a gyakorlatban nehezen tudják érvényesíteni.
A katasztrófa-elhárítás feladat alrendszere magába foglalja a „megelőzés” a
„mentés” és a „helyreállítás” időszakaiban végrehajtandó feladatok teljes vertikumát. Ezek a feladatok átfogják a katasztrófák elleni védekezési tevékenységek
rendszerét, időben és térben egyaránt. A katasztrófa-elhárítási feladatok csoportosítását és kapcsolatát a logisztikai támogató feladatokkal, képességekkel a
2. számú ábra szemlélteti.
A katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszere
„Helyreállítás”
A „mentés”
A „megelőzés”
feladatainak csoportja. feladatainak csoportja. feladatainak csoportja.

Katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatás feladatai
Katasztrófa-elhárítás feladatainak végrehajtását támogató
logisztikai feladatok és képességek összessége
2. sz. ábra. A katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszerének felépítése, kapcsolata a logisztikai
támogató feladatok és képességek halmazával.22

Ebbe az alrendszerbe tartoznak mindazon logisztikai feladatok, amelyek célja, a logisztikai támogatás megvalósítása.23
22 Forrás: Dr. Tóth Rudolf-Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében, Polgári Védelmi Szemle 2009. 1. szám; 154. oldal ISSN 1788-2168
23 Fontos kiemelni, hogy az időben és térben elkülöníthető katasztrófa-elhárítási feladatokon belül
a tervezési, szervezési és a védekezés szakmai feladatai mellett, jelen vannak a logisztikai támogató
feladatok is.
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A logisztikai támogató feladatok végrehajtásához megfelelő logisztikai képességekkel rendelkező, komplex logisztikai szervezeti és technikai háttérre van szükség,
melyek szorosan kapcsolódnak az erőforrás és a szervezeti alrendszerekhez. Elsősorban a szervezeti alrendszer elemei rendelkeznek olyan logisztikai háttérrel és logisztikai képességekkel, (működőképes logisztikai szervezetek, technikai eszközök,
humán, pénzügyi és anyagi erőforrások stb.) amelyek szükségesek a katasztrófák
elleni hatékony védekezéshez. Logisztikai képességek alatt viszont, mindazon
képességek meglétét kell érteni, mely a katasztrófák elleni védekezés három időszakában, a végrehajtásban résztvevőknél rendelkezésre állnak, illetve kialakíthatók
a mentés és a helyreállítás során bekövetkező esetleges változások függvényében.
Ebből következik, hogy a katasztrófa-elhárítás feladatainak végrehajtását támogató
logisztikai feladatok és képességek halmaza a végrehajtási (megvalósítási) szinten,
alapvetően a katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszeréhez kötődik, de a szükséges
logisztikai erőforrásokat és képességeket a katasztrófavédelem „erőforrás” és „szervezeti” alrendszereiből meríti. Ezért beszélhetünk a katasztrófa-elhárítás feladatainak végrehajtását támogató logisztikai rendszerről és nem a katasztrófavédelmi logisztikáról.
Az alrendszerek felépítését és elemeinek kapcsolatát a 3. sz. ábra szemlélteti.

3. sz. ábra: A szervezeti-, erőforrás-, és feladat-alrendszerek elemeinek, valamint a logisztikai támogatás feladatainak kapcsolata24
24 Készítette: Horváth Zoltán, a ZMNE doktori képzés keretében végzett kutatási eredményei
alapján. 2008/2009 tanév, II. szemeszter. Budapest, 2009. 04 28. Publikációként megjelent:
Dr. Tóth Rudolf-Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem
rendszerében, Polgári Védelmi Szemle, 2009/1. szám 161. oldal ISSN: 1788-2168
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2.2. A katasztrófa-elhárítási logisztika fogalma, célja,
alapvető területei, a megvalósítás elvei és követelményei
A katasztrófa-elhárítási logisztika fogalmára jogszabályban, illetve szakirodalomban
fogalmi meghatározás nem található. Felhasználva a szakterületen a szakemberek
által folytatott kutatási eredményeket, valamint a katasztrófa-elhárítási feladatok
végrehajtási tapasztalatit, a katasztrófa-elhárítási logisztika fogalmára és céljára az
alábbi meghatározás adható.
A katasztrófa-elhárítási logisztika fogalma:
„Katasztrófa-elhárítási logisztika mindazon tervezési, szervezési, koordinálási és
gazdálkodási tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófák elleni hatékony
védekezés érdekében, a szükséges és elégséges logisztikai feltételek, az anyagi-technikai és különleges erőforrások biztosítása, valamint optimális felhasználása céljából
kerülnek végrehajtásra.” 25
A katasztrófa-elhárítási logisztika célja:
„A katasztrófa-elhárítás logisztikai rendszerének célja a katasztrófák elleni védekezés
feladatainak végrehajtásához szükséges erőforrások tervezése, a humán, az anyagi,
a technikai feltételek biztosítása, valamint a felhasználás szervezése, koordinálása
a megelőzés, a védekezés és a helyreállítás során.” 26
A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának területei:
• Ellátás: Célja, a mentőerők, a mentésben résztvevő, vagy érintett szervek szervezetek és intézmények állományának, az önkéntesek, valamint a kimenekített
lakosság, elhelyezési, ellátási feltételeinek, megszervezése és biztosítása, az ezzel
kapcsolatos feladatok végrehajtása.
• Anyagi biztosítás: Célja, a mentés anyagi-technikai feltételeinek megteremtése,
a mentőerők, a mentésben résztvevő szervek szervezetek, valamint az érintett
lakosság részére mentesítő, vegyvédelmi, ruházati anyagok és felszerelések, ipar25 Forrás: Dr. Tóth Rudolf-Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében, 2009. 1. szám; 155. oldal ISSN: 1788-2168
26 Forrás: Dr. Tóth Rudolf-Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében, 2009. 1. szám; 155. oldal
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cikkek, élelmezési, valamint üzem- és kenőanyagok biztosítása, az ezzel összefüggő feladatok megszervezése és végrehajtása.
• Technikai biztosítás és javítás: Célja, a mentőerők részére a szükséges híradó,
tájékoztatási, technikai, informatikai eszközök biztosítása, és működőképes állapotban tartása.
• Szállítás: Célja, a mentőerők, a mentésben résztvevő szervezetek, valamint a
lakosság kimenekítéséhez, ellátásához, a mentéshez, és a kárelhárításhoz, kárfelszámoláshoz szükséges anyagok, eszközök és technikai felszerelések biztosításával
kapcsolatos szállítási feladatok végrehajtása.
• Raktározás: Célja, a katasztrófa-elhárításhoz szükséges felszerelések, anyagok,
eszközök készletezése és tárolása, a hazai és külföldi segélyszállítmányok fogadása, szétosztásra történő előkészítése.
• Gazdálkodás: Célja, a katasztrófák elleni védekezés logisztikai támogatásának
megvalósításához szükséges költségvetési és pénzügyi erőforrások tervezése,
továbbá célirányos, és költség-hatékony beszerzések, készletezések, végrehajtása,
valamint a pályázati, a támogatási és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos
elvek, követelmények meghatározása, az anyagi felelősség érvényesítése.
• Egészségügyi biztosítás: Célja, a katasztrófák esetén megteremteni a sérültek,
a veszélyeztetett lakosság és a mentésben résztvevő szervezetek állománya
egészségügyi ellátásának és biztosításának feltételrendszerét.
• Adományok és segélyszállítmányok kezelése: Célja, a mentéshez és a károk
enyhítésére érkezett külföldi és hazai segélyszállítmányok, adományok, fogadása,
nyilvántartása, kezelése, a szétosztás szervezése és koordinálása.
Jelenleg, a szakemberek között szakmai vita folyik arról, hogy a katasztrófa elhárítási
feladatok végrehajtásában résztvevő szervek, szervezetek állományának kiképzése,
valamint a lakosságfelkészítési feladatok részét képezik-e, a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatási területeinek, vagy ezek önálló feladatrendszert képeznek és a
végrehajtáshoz szükséges logisztikai felté-teleteket is külön kell tervezni.

118

F E L K É S Z Í T É S ,

K I K É P Z É S

A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának megvalósítási
elvei és követelményei
A katasztrófa-elhárítási logisztika hatékony működéséhez egyértelmű támogatási
elveket és követelményeket kell meghatározni, továbbá ismerni kell a rendszer
működési sajátosságait és pontosan meg kell határozni a logisztikai támogatás
területeit. A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatására az alábbi elvek és
követelmények határozhatók meg:
A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának elvei:
• Teremtse meg a hatékony védekezés és a túlélés feltételeit már a felkészülés
időszakában.
• Legyen képes olyan anyagi-technikai feltétel kialakítására, mely arányban áll
a veszélyeztetettség mértékével.
• Teremtsen összhangot az állami erőforrások, a gazdálkodó szervezetek, valamint
az állampolgári teherviselés és a karitatív (belföldi-külföldi), önkéntes felajánlások
között.
• Illeszkedjen az ország gazdaságmozgósítási rendszeréhez; és legyen összhangban
az ország teljes gazdasági rendszerének teherbíró-képességével.
• Legyen átfogó, komplex, tegye lehetővé a rugalmas alkalmazást katasztrófák és
fegyveres összeütközések esetén egyaránt.
A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásával szemben
támasztott követelmények:
• Rendelkezzen megfelelő integráló képességgel. A logisztikai támogatás akkor tud
hatékonyan működni, ha képes a szervezeti-alrendszer elemeinek eltérő logisztikai
rendszereit és képességeit, valamint a központi erőforrásokat megfelelően koordinálni, mozgósítani, a „megelőzés” a „mentés” és a „helyreállítás” feladatainak végrehajtása érdekében.
• Legyen minden helyzetben megbízható és működőképes.
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• A rendszer biztosítsa a megfelelő gyorsaságot és rugalmasságot. Fontos, hogy a
bekövetkező katasztrófák és veszélyek típusaitól függetlenül a mentőerők részére
időben és megbízható módon rendelkezésre álljanak a védekezéshez szükséges
anyagi-technikai feltételek.
• Rendelkezzen megfelelő együttműködési képességgel. Legyen képes hatékonyan
együttműködni más logisztikai rendszerekkel és összehangolni a különböző logisztikai folyamatokat.
• A rendszer fenntartható, finanszírozható és költség-hatékony legyen.
• Tegye lehetővé a logisztikai folyamatok tervezhetőségét, biztosítsa a végrehajtás
kiszámíthatóságát és ellenőrizhetőségét.

2.2 A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatási
képesség értelmezése
A mindennapi életben gyakran használjuk a „képesség” kifejezést minden olyan
tudásfajtára, amely valamilyen aktivitást lehetővé tesz birtoklója számára. A képesség
fogalmát és annak tartalmát a különböző tudományágak, szakterületek, eltérő
módon értelmezik, rendszerezik, kutatják, melynek következtében eltérő szempontokból kiindulva eltérő tulajdonságokat tartanak fontosnak. Például az emberekre
vonatkoztatva az a megállapítás született, hogy „az embernek annyi képessége van,
ahány akaratos, vagy automatikus cselekvés alanya tud lenni.”27 Néhány példa a
képesség fogalmára:
Képesség: „Valamely teljesítményre, tevékenységre való testi-lelki adottság, alkalmasság, hajlam, tehetség, erő.”28
Képesség: „Valamely cselekvésre, teljesítményre való alkalmasság, illetve ennek
mértéke.” 29

Forrás: Wikipédia: A szabad enciklopédia,
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pess%C3%A9g Letöltési idő: 2011. 05. 25.
28 Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. 672. oldal
29 Forrás: Zakárné, Horváth Ida közoktatási szakértő: Készségek, képességek és kompetenciák
fejlesztése. Modinfo Kft, Módszertani füzetek. 2003. 10. oldal. Letöltési idő: 2011. 05 24.
http://www.knok.adatpark.hu/letoltesek/dokumentumok/Modinfo_Keszsegek_kepessegek_
kompetenciak_fejlesztese.pdf,
27
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Képesség: „Valamely cselekvésre, teljesítményre való alkalmasság, egyik embert a
másiktól megkülönböztető sajátosság, a pszichikum aktuális fejlettségi
szintje, melyben integráltan jelentkeznek az egyén ismeretei, készségei,
jártasságai, problémamegoldó gyakorlottsága.”30
A fenti meghatározások alapján a képesség, egy emberre jellemző olyan állapotként
határozható meg, mely bizonyos tevékenységek, avagy feladatok végrehajtásához
szükségesek. Amennyiben a képesség fogalmát nem élőlényekre, (emberek, állatok,
stb.) hanem rendszerekre, szervezetekre és folyamatokra értelmezzük, akkor az
alábbi fogalom meghatározás alkalmazható:
Képesség: „Egy szervezetnek, rendszernek, vagy folyamatnak azaz adottsága,
hogy olyan terméket hozzon létre, amely ki fogja elégíteni az illető termékre vonatkozó követelményeket.”31
Ebből az általános megfogalmazásból kiindulva, egy rendszerekre, vagy szervezetekre vonatkozó képesség az alábbiak szerint határozható meg:
Képesség: A rendszerek, vagy szervezetek képessége azon mennyiségi és
minőségi mutatók összessége, amelyek birtokában a rendszer elemeinek,
vagy a szervezeteknek potenciálisan lehetőségük van küldetésük és a
részükre meghatározott feladatok végrehajtására.32
A fentiek alapján kijelenthető, hogy a képességek az eredményes tevékenységhez
szükséges külső-belső feltételek és a mozgósítható erők, erőforrások összessége,
amelyek teljesítményben, vagy más produktumokban nyilvánulnak meg, vagyis úgy
tekinthetjük őket, mint valamilyen teljesítőképességet. Ezt szem előtt tartva, valamint
figyelembe véve a rendszerekre, szervezetekre vonatkozó képesség meghatározást,
a katasztrófa-elhárítási logisztika képessége az alábbiak szerint értelmezhető:
A katasztrófa-elhárítási logisztika képessége nem más, mint a katasztrófák
elleni védekezés mindhárom időszakában, a logisztikai feladatok eredményes
végrehajtására, a feltételek megteremtésére való alkalmasság. Mindazon mennyiségi
és minőségi mutatóinak összessége, amelyek birtokában a katasztrófavédelem
szervezeti és erőforrás elemeinek potenciálisan meg van a lehetőségük arra, hogy
küldetésüket, vagy a részükre meghatározott feladatokat eredményesen végrehajtsák.
Forrás: Wikipédia: A szabad enciklopédia, http://hu.wikipedia.org/wiki/Didaktika
Letöltési idő: 2011. 05. 25.
31 Forrás: http://www.standard-team.hu/szakszotar5-kepesseg.html, Letöltési idő: 2011. 07 24.
32 Forrás: A katonai rendszerek, csapatok képességeinek értelmezését felhasználva, a szerző által
alkotott fogalom.
30
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Ez magába foglalja a felkészült logisztikai szervezetek, valamint a megelőzéshez, a
védekezéshez és a helyreállításhoz szükséges erőforrások meglétét, rendelkezésre
állását, továbbá a célirányos tervezési, szervezési koordinálási és gazdálkodási
tevékenységek végrehajtására való alkalmasságot is.
A 2.1 alfejezetben bemutattam, hogy elsősorban a szervezeti alrendszer elemei rendelkeznek olyan logisztikai háttérrel, képességekkel, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a katasztrófák ellen hatékonyan védekezhessünk. A szervezeti alrendszer elemeinek ilyen logisztikai képességei magukba fog-lalják a szervezet saját működéséhez szükséges logisztikai szervezeti elemei-ket, (humán erőforrás), a szervezetnél rendelkezésre álló erőforrásokat, melyek szükség esetén felhasználhatók
a védekezésben, továbbá a szervezetre jellemző logisztikai vezetési elveket és módszereket. A katasztrófaelhárítási logisztikára jellemző képességet vizsgálva megállapítható, hogy az két alapvető csoportra bontható. Ezek a következők:
• Elsődleges logisztikai képesség;
• Másodlagos logisztikai képesség.
A katasztrófa-elhárítási logisztika képességének összetevői és azok kapcsolata
4. számú ábrán látható.

szervezeti alrendszer elemei

Logisztikai
szervezetek
Szervezet saját
működéséhez
szükséges
logisztikai
szervezet.
A szervezetre
jellemző
logisztikai
szervezeti
kialakítás,
logisztikai
vezetési elvek
és módszerek.

szervezeti
alrendszer saját
erőforrásai

Elsődleges logisztikai
képesség

Szervezetnél
rendelkezésre álló
erőforrások melyek
szükség esetén
azonnal felhasználhatók a védekezésben

Erőforrás alrendszer
elemei, megerősítő,
visszapótló jellegű
tartalékok, raktárkészletek stb.
(ERŐFORRÁSOK)

Erőforrás alrendszer elemei
(erőforrásai)

másodlagos logisztikai
képesség

Katasztrófa logisztikai
képességek összessége

Katasztrófa-elhárítási feladatok teljes vertikuma

4. sz. ábra: A katasztrófa-elhárítási logisztika képességének összetevői és azok kapcsolata.33
33 Forrás: A katasztrófa-elhárítási logisztika képességeivel kapcsolatos kutatási eredményeit felhasználva, az ábrát Horváth Zoltán PhD hallgató szerkesztette.
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Elsődleges logisztikai képesség alatt a szervezeti alrendszer elemeinek saját
szervezetében meglévő logisztikai szervezet, (humán erőforrás), anyagi-, technikai-,
pénzügyi-erőforrások, (készletek), logisztikai eljárások, módszerek (információ), ezek
mozgatását és felhasználását lehetővé tevő saját logisztikai rendszer által biztosított
képességek összességét kell érteni.
Másodlagos logisztikai képesség alatt kell érteni azt a megerősítő és visszapótló logisztikai képességet, amelynek célja, hogy a védekezéshez szükséges, a
kárterületen közvetlenül felhasználandó anyagokat és eszközöket időben, megfelelő
mennyiségben – megerősítő jelleggel – a helyszínre juttassa, valamint a védekezésben résztvevő szervezetek által felhasznált saját erőforrásait visszapótolja.
Ezen képességek együttesen biztosítják a logisztikai támogatás folyamatos megvalósulását, a katasztrófák elleni védekezéshez szükséges ellátási, anyagi-technikai
feltételek megteremtését az erőforrások rendelkezésre állását.

3. jAvAsLAT A HAzAi EGyséGEs KATAszTrófAvéDELmi
rEnDszEr LoGiszTiKAi TámoGATási rEnDszErénEK
KiALAKíTásárA, A fEjLEszTés LEHETséGEs TErüLETEirE
A katasztrófák természetéből következik, hogy az ellenük való védekezés és annak
logisztikai feltételei nehezen tervezhetők. Ezért, úgy kell a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatási rendszerét kialakítani, hogy az legyen kellően rugalmas, költség-hatékony, megbízhatóan működjön a megelőzés, az elhárítás és a helyreállítás
időszakaiban. A védekezésben résztvevő összes szervezet részére a szükséges támogatást és feltételeket úgy biztosítsa, hogy az legyen összhangban a védekezés
központi célkitűzéseivel, elvárásaival.34
A katasztrófák elleni védekezés sikerét nagyban befolyásolja a logisztikai támogatási
rendszer megfelelő színvonalú kialakítása, a működtetés költséghatékonysága,
valamint a védekezés logisztikai támogatási feladatainak gyors és eredményes
végrehajtása. Az elemi csapások, civilizációs és ipari katasztrófák elleni védekezés
nagymennyiségű erők és eszközök mozgatásával jár, komoly anyagi és pénzügyi forrásokat igényel, amelyek csak magas szintű tervezéssel és szervezéssel valósítható
Dr. Tóth Rudolf: A katasztrófa-elhárítás logisztikai kérdései. Vth International Symposium on
Defence Technology 21-22 April 2008, Budapest, Hungary. Konferencia kiadvány. 9. oldal.
ISSN: 1416-1443

34

123

F E L K É S Z Í T É S ,

K I K É P Z É S

meg. Ehhez viszont ismerni kell a katasztrófavédelmi rendszer szervezeti-, erőforrásés feladat-alrendszereinek kapcsolatát, az alrendszerek elemeit, azok összetételét,
nagyságát, továbbá azokat a társadalmi elvárásokat, kormányzati célkitűzéseket,
amelyek elengedhetetlenek egy hatékony védekezési rendszer kialakításához.35
A vizsgált árvízi védekezés során tapasztalt logisztikai problémák egy része megszüntethető a tervezési, szervezési feladatok körültekintőbb végrehajtásával, a hatékonyabb együttműködés kialakításával, valamint a pontos és időben továbbított,
mindenki számára elérhető információáramlás biztosításával. A jövőben, a korábbinál hatékonyabb és költségtakarékosabb védekezés csak úgy valósítható meg, ha
létrejön a hazai katasztrófavédelem logisztikai támogatási rendszere, kialakításra
kerülnek a szükséges raktári készleteket, megszűnnek a meglévő átfedések és
párhuzamosságok, valamint érvényesül a megfelelő szintű koordináció és ellenőrzés.
Az erre vonatkozó szakmai javaslatok az alábbiakban összegezhetők:
• Végre kell hajtani a katasztrófák elleni védekezés logisztikai támogatási feladatainak teljes körű és egyértelmű jogi szabályozását, meg kell határozni a
katasztrófák elleni védekezésben érintett szervek és szervezetek ilyen irányú feladatait, egyértelművé kell tenni a végrehajtással kapcsolatos hatás- és jogköröket.
• Ki kell dolgozni kormányzati, ágazati, területi és helyi szinten, a katasztrófák elleni
hatékony védekezéshez szükséges logisztikai támogatási rendszerek formáit, szervezeti kereteit, meg kell határozni a szükséges képességek kialakítására vonatkozó
ajánlásokat és az alkalmazás követelményeket.
• Jogszabályokban kell nevesíteni azt a központi szervet, vagy szervezet, akinek a
hatásköre kiterjed a védekezésben érintett szervek és szervezetek felé a szükséges
logisztikai képességek kialakítására, alkalmazására vonatkozó igények és követelmények meghatározására, továbbá a logisztikai támogatási feladatok
koordinálására, a beszerzések, a felhasznált erőforrások és az elszámolások ellenőrzésére.
• A költségtakarékosabb logisztikai támogatási rendszer működtetéséhez ki kell
dolgozni azokat az alapvető normákat és normatívákat, amelyek elengedhetetlenek a valós és reális tervezéshez, a pontos elszámoláshoz.
Prof. Dr. Szabó Sándor – Dr. Tóth Rudolf: A kárelhárítási és kárfelszámolási feladatok
értelmezése a katasztrófavédelem területén. VIth International Symposium on Defence Technology
6-7 May 2010 Budapest, Hungary. Konferencia kiadvány. 4. oldal. ISSN: 1416-1443.
35
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• A települések védekezéséhez szükséges logisztikai támogató képességeit az aktuális veszélyforrások jellegével és nagyságával összhangban kell tervezni és
kialakítani. Törekedni kell arra, hogy a tervek legyenek könnyen kezelhetőek és a
gyakorlatban jól alkalmazhatóak.
• A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában résztvevő hívatásos mentő- és
bevonásra tervezett közreműködő szervek és szervezetek rendelkezzenek megfelelő logisztikai képességekkel és a védekezéshez szükséges raktárkészletekkel.
• Létre kell hozni azokat a központi pénzügyi, anyagi és raktári készleteket, amelyek
elengedhetetlenek az azonnali és gyors beavatkozás érdekében. A raktárak
telepítését a veszélyeztetett területek közelében úgy kell végrehajtani, hogy azok
jó megközelítése, kapacitása, tegye lehetővé az anyagoknak a kárhelyre történő
gyors kiszállítását és egyidejűleg, több káresemény anyagi technikai igényeinek
kielégítését.
• A hazai katasztrófavédelmi rendszer fejlesztése során törekedni kell olyan új típusú
védekezési berendezések és eszközök beszerzésére, amelyek mobilak és többször
felhasználhatók a védekezések során.
• A jövőben kapjon nagyobb prioritást a katasztrófák által különösen veszélyeztetett
területeken a települések védelmi szintjének fejlesztése, a védekezéshez fontos
anyagi, technikai készletek, valamint a szükséges logisztikai támogató képességek
kialakítása.
• A helyi és a területi védekezés fejlesztése érdekében újra kell szervezni a polgári
védelmi szervezeteket, végre kell hajtani a felkészítésüket, biztosítani kell részükre
a szükséges felszereléseket és eszközöket, ki kell dolgozni alkalmazásuk új elveit
és módszereit.
• Meg kell teremteni a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában az önkéntes
alapon történő részvétel jogszabályi alapjait, szervezeti kereteit, ki kell dolgozni,
és a gyakorlatban egységesen be kell vezetni azt a megoldási formát, amely jogszerűvé teszi a védekezés során, a kárterületen megjelent önkéntesek alkalmazását, elhelyezését és ellátását.
• A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hivatásos katasztrófavédelmi,
valamint a közreműködő védelmi- és mentő szervezetek személyi állományának,
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– a különböző szakterületekre vonatkozóan, – az operatív szakmai felkészítésére,
ismereteik bővítésére, azok begyakoroltatására, az együttműködési készségük fejlesztésére.
• Kötelezővé kell tenni a polgármesterek, valamint azon államigazgatási és önkormányzati vezetők részére a védelmi igazgatási, katasztrófa és polgári védelmi ismeretek oktatását, akik védelmi feladatok ellátására kötelezettek.

Összességében megállapítható, hogy a katasztrófák elleni védekezés csak akkor
lesz hatékony és költségtakarékos, ha kialakításra kerül a hazai egységes katasztrófavédelem logisztikai támogató rendszere, létezni fog egy olyan szerv, vagy szervezet, amely megfelelő jog- és hatáskörökkel rendelkezik ahhoz, hogy a védekezésben érintett szervezetek felé követelményeket támasszon a megfelelő logisztikai
képességek kialakítására.
Jogosult a védekezés során, a logisztikai feladatok koordinálására, a beszerzett és
felhasznált anyagok szükségességének, valamint az elszámolás tényszerűségének
ellenőrzésére.
A jövőben törekedni kell a helyi védekezési szint növelésére, ezen belül a logisztikai
támogató képességek fejlesztésére a polgári védelmi szervezetek kiképzésével és
felszerelésével, a települések önvédelmi erejének fokozására. Korszerű védelmi
berendezések és eszközök beszerzésével, a területek veszélyeztetettségéhez igazodó
raktárbázisok kialakításával elérhető, hogy a védekezésben résztvevő szervezetek
gyorsan és hatékonyan tudjanak beavatkozni a különböző veszélyek kezelésébe.
Kiemelten kell kezelni a hivatásos katasztrófavédelmi, védelmi- és mentő szervezetek
állományának szakmai felkészítését, operatív feladat-végrehajtó képességének
fejlesztését, a társszervekkel való együttműködés begyakoroltatását. Nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a különböző hazai és külföldi katasztrófák eseményeinek elemzésére, következtetések levonására, a tapasztalatok összegzésére, az érdeklődők
számára elérhetővé tételére.
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DR. E NDRÔDI ISTVÁN – DR. ORSZÁG IM RE

AZ „ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK
EURÓPAI EGYÜTTMÛKÖDÉSI FÓRUMA”
(EUROPEAN COOPERATION FORUM – ECF),
VALAMINT A „REGIONÁLIS PARTNERSÉGI
EGYÜTTMÛKÖDÉS”-EK
(REGIONAL PARTNERSHIP COOPERATION – RPC)

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a katasztrófák száma folyamatosan
növekszik, az okozott károk egyre nagyobbak és a következmények egyre jobban
veszélyeztetik környezetünket és a lakosságot. A gazdasági veszteségek mellett még
figyelemre méltóbb az a veszteség, amelyet a katasztrófák emberéletekben okoztak.
A katasztrófák számának és intenzitásának növekedése kapcsán mind az Európai
Unió, mind pedig az ENSZ egyre gyakrabban és átfogóbban foglalkozik a katasztrófavédelem kérdéseivel.

EuróPAi unió
Az Európai Unió Tanácsi Határozattal 2001. október 21-én létrehozta az Új Közösségi Polgári védelmi mechanizmust, majd 2003-ban a Határozat végrehajtási
rendeleteinek, az u.n. Közös Szabályoknak a megalkotására is sor került. Az Eu integrált stratégia a természeti és ember által okozott és egyéb kockázatokkal
kapcsolatos megelőzésről, felkészültségről és reagálásról 2002 december
11-én ugyancsak Tanácsi Határozattal került elfogadásra. A Határozat rámutat, hogy
az események okozta károk növekedése nem magyarázható csupán a sorssal, az
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emberiségnek is megvan a felelőssége. Kihangsúlyozza, hogy fokozott sebezhetőségünk nincs összhangban a fenntartható fejlődés elvével, illetve avval a kívánsággal,
hogy Európa jobb és biztonságosabb lakhely legyen. Rámutat továbbá, hogy az emberek és a környezet védelme komplex téma, amit integrált megközelítésben kell
kezelni. Ez különösen fontos a kockázatok megelőzése és csökkentése vonatkozásában.
Számos egyéb állásfoglalást követően – a katasztrófák számának és intenzitásának
folyamatos növekedése kapcsán – az Európai Bizottság 2008. márciusában közleményt fogadott el az Unió katasztrófa elhárítási képességének megerősítéséről
(COM(2008) 130). Ebben olyan integrált koncepciót vázolt fel, amely a katasztrófa
helyzetek valamennyi szakaszát magában foglalja (megelőzés, felkészülés, azonnali
válasz, helyreállítás), a katasztrófák valamennyi szakaszára kiterjed (az EU-n belül és
kívül, természeti csapásokra és ember által okozott katasztrófákra egyaránt), és
foglalkozik egyrészt az összes uniós szintű eszközzel, másrészt az intézményközi koordináció lehetőségével is.
Ezután az Európai Bizottság 2009. február 23-án két újabb közleményt fogadott el
a katasztrófavédelem területén: az egyikben Közösségi koncepciót vázol fel az Európai Unióban bekövetkező természeti csapások és ember okozta katasztrófák hatásainak mérséklésére. Kihangsúlyozza, hogy a katasztrófák számának csökkentése
érdekében a katasztrófavédelem teljes területén igen lényeges a képzési és
tudatosságnövelő kezdeményezések fokozása. Az EU törekvése az, hogy a releváns
szereplőket összekapcsolja a katasztrófakezelési ciklusban. A másikban pedig azt a
stratégiát ismerteti, amely a fejlődő országokban előforduló katasztrófák kockázatainak csökkentését célozza.
A két közlemény első lépés a stratégiai szemléletmód erőteljesebb érvényesítésére.
A Bizottság szerint a Közösség szintjén azokra a kérdésekre érdemes összpontosítani,
amelyekben a közös fellépés jobb hatékonyságot ígér, mint a tagállamok egyéni cselekvése: például ismereteink bővítésére, az egyes szereplők és politikai kezdeményezések közötti kölcsönhatások megerősítésére, a meglévő közösségi katasztrófamegelőző eszközök működésének javítására.
Mindkét Közlemény hozzájárul a katasztrófák kockázatainak csökkentéséről 2005ben megrendezett világkonferencián a 2005-2015 időszakra elfogadott Hyogoi
Általános Cselekvési Terv végrehajtásához.
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A Közösség állásfoglalása a természeti és ember által okozott katasztrófák
megelőzéséről; a közösségi megközelítés szükségessége
Számos oka van annak, hogy a katasztrófa-megelőzéssel európai szinten kell foglalkozni. A legnyilvánvalóbb, hogy a katasztrófák nem tisztelik a nemzeti határokat.
A katasztrófáknak negatív hatása lehet a meglévő közösségi politikákra és negatívan
hathatnak az EU régiók gazdasági növekedésére és versenyképességére (és az EUra, mint egészre). Végül, gyakran van szükség közösségi finanszírozásra a katasztrófák utóhatásaival való foglalkozás céljából.
Az EU megjegyezte, hogy a tagállamoknak – különböző fokig – már van a katasztrófák megelőzésével kapcsolatos politikájuk. A közösségi szintű tevékenységnek
ki kell egészítenie a nemzeti akciókat és azokra a területekre kell koncentrálnia, ahol
a közös megközelítés hatékonyabb, mint a külön nemzeti megközelítések. Így:
• tudásalapú katasztrófa-megelőzési politikák fejlesztésére minden kormányzati
szinten,
• a releváns szereplők és politikák összekapcsolására a katasztrófa-kezelési ciklusban;a meglévő politikai instrumentumok hatékonyságának javítására.
feltételek megteremtése a tudás-alapú katasztrófa-megelőzési politikák
kidolgozására a kormányzat minden szintjén
A katasztrófák jobb megértése előfeltétel a hatékony katasztrófa-megelőzési politikák kidolgozásához. Ennek érdekében elengedhetetlen:
1.) A katasztrófákkal kapcsolatos információk leltárának létrehozása
• A legjobb gyakorlatok elterjesztése
• Irányelvek kidolgozása veszély/kockázat feltérképezésről
• Kutatási tevékenységek ösztönzése
2.) A szereplők és politikák összekapcsolása a katasztrófa-kezelési ciklusban
2.1. A levont következtetések/ gyakorlatok kiterjesztése a katasztrófa-megelőzésre
2.2. A szereplők közötti kapcsolatok javítása
2.3. A korai előrejelző eszközök megerősítése
3.) A meglévő eszközök jobb kihasználása a katasztrófa-megelőzésre
Számos közösségi pénzügyi és jogi instrumentum támogatja a tagállami akciókat a
megelőzés területén. A Bizottság biztosítani fogja, hogy a megelőzési kérdéseket
hatékonyabb módon vegyék számításba a politikákban és a programokban.
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Az állásfoglalás kiemeli, hogy a katasztrófa-megelőzést érzékeny eszköznek kell
tekinteni, mivel a megelőzési intézkedések költségei tipikusan sokkal
alacsonyabbak, mint a helyreállításé. A Közösség katasztrófa-megelőzésre
vonatkozó finanszírozása hatékonyságának javítása érdekében a Bizottság, szoros
együttműködésben a Tagállamokkal:
• létrehozza azon meglévő közösségi instrumentumok leltárát, amelyek képesek
támogatni a katasztrófa-megelőzési tevékenységeket,
• kidolgozza a megelőző intézkedések katalógusát, amelyeket a Tagállamok mérlegelhetnek EU finanszírozás során.

Ensz
Az Ensz-et illetően kiemelendők az isDr (Nemzetközi Katasztrófa Kockázat Csökkentési Stratégia – International Strategy for Disaster Management) létrehozása,
majd az ISDR Titkárság által 2005-ben Japánban szervezett Katasztrófavédelmi
világkonferencia, illetve a kétévente megtartásra kerülő Katasztrófa Kockázat
csökkentési világkonferencia Globális Platformjának ülései és határozatai.
Az Ensz-ben hosszú ideig az államot tekintették minden hatalom központjának,
így a katasztrófákkal való foglalkozás akcióközpontjának is. A közösségekre általában úgy tekintettek, mint amelyek nincsenek tudatában az előttük álló veszélyeknek.
Ennek következtében a katasztrófa-kezelést leginkább úgy fogták fel, mint az áldozatoknak történő segítségnyújtást, az eseményt követő helyreállítás segítését és
a károsodott infrastruktúra újjáépítését. Mivel az emberek nem gondolkoztak túl
sokat a katasztrófa-csökkentési stratégiákról előre, vagy arról, hogy hogyan kellene
a katasztrófa-kockázatot csökkenteni, a politikusok és a hivatalos hatóságok hajlamosak voltak arra, hogy erőteljesen a katasztrófa-segítségnyújtásra támaszkodjanak, amikor a szükség felmerült. Ezt a felfogást tartotta fenn a nemzetközi
pénzalapok és helyi katasztrófa-pénzeszközök mértéke, amelyeket könynyebben bocsátottak rendelkezésre katasztrófa után, mint előtte.
Történelmileg kevesebb erőforrást szenteltek a rutin veszélyfeltáró és felmérő tevékenységekre, vagy a fenntartott kockázat-kezelési stratégiák támogatására az ismert és ismétlődő természeti katasztrófa-kockázatok területein. Ez abból eredhetett,
hogy intézményi szinten hiányzott a közbiztonság és a megelőzés gazdasági
értékeinek értékelése, szemben a tönkrement javak pótlásának költségeivel.
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Az 1991-1999 évtizedet az ENSZ és az EU annak szentelte, hogy ösztönözze a bevezetett alapvető katasztrófa-csökkentési koncepciókat. Megkezdődött annak a feladatnak a végrehajtása, hogy a politika hangsúlyát eltolják a katasztrófa utáni
segítségnyújtásról és újjáépítésről a katasztrófa-készültség és csökkentés aktívabb
megközelítése irányába.
Ez új időszakot indított el a katasztrófa- és kockázat-csökkentési koncepciókban,
ahol a nemzeti tervezés és törvényhozás fontos szerepet kapott.
A millennium kapujában azonban – ennek ellenére – az évtized úgy fejeződött be, hogy több katasztrófában több ember halt meg és jóval nagyobb
volt a gazdasági kár, több volt a szenvedés és több embernek kellett
kitelepülnie, mint az évtized elején.
A nemzetközi együttműködésben elindult azonban egy visszafordíthatatlan és pozitív politikai és társadalmi folyamatot. Erre épült az ENSZ Közgyűlés által 1999
szeptemberében elfogadott „Katasztrófa Kockázat csökkentés nemzetközi
stratégiája”(isDr), amely azt a célt tűzte maga elé, hogy elősegítse a nagyobb tudatosságot, a nagyobb kötelezettségvállalást a társadalom részéről, több ismeretet és partnerséget biztosítson mindenfajta kockázatcsökkentési intézkedés megvalósításában, minden szinten.
E stratégia a hangsúlyt a korábbi, veszélyek elleni védekezésről azokra a folyamatokra helyezi, amelyek a katasztrófa-kockázatok tudatosítását, felmérését
és kezelését foglalják magukban. Ez előtérbe helyezi a katasztrófa csökkentés
integrálását a fenntartható fejlődés és a kapcsolódó környezetvédelmi megfontolások szélesebb összefüggésébe.
Az ISDR tehát a katasztrófa kockázat csökkentési gyakorlatok szélesebb, szakmai
megértésére, multidiszciplináris támogatásának előmozdítására törekszik, amely politikai, szakmai, intézményi és lakossági együttműködéssel érhető el. A Stratégia
különös hangsúlyt helyez a „civil társadalom szerepére a katasztrófacsökkentésben”
és rámutat, hogy a civil társadalom megfelelő rétegeinek aktív részvétele a hatásos
katasztrófa-megelőzés és enyhítés előfeltételét képezi.
A Stratégia elvei e tekintetben az oktatás és kiképzés, valamint a közösségi alapú
veszély-feltérképezés és sebezhetőség-becslés fontosságára utalnak. Ezek az elvek
megfelelően felhasználhatók a különböző fázisokban a segítségnyújtástól a fejlesztésre történő áttérésig.
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Akció-keret került jóváhagyásra négy fő célkitűzéssel :
1. A lakosság tudatosságának fokozása a kockázatok, sebezhetőség és katasztrófacsökkentés megértésével kapcsolatban
Témák:
• Lakosság tájékoztatás
• Oktatás
• Kiképzés
2. A közhatóságok katasztrófa-csökkentés iránti elkötelezettségének előmozdítása
Témák:
• Erőforrások elosztása
• Finanszírozási mechanizmusok
• Természeti erőforrások kezelése
• Kockázat-kezelési stratégiák
• Inter-szektorális koordináció minden szinten
3. A multidiszciplináris és interszektorális partnerségek ösztönzése
Témák:
• Koordinációs mechanizmusok
• Fenntartható fejlődés
4. A tudományos ismeretek bővítése a természeti katasztrófák okairól
Témák:
• Katasztrófák társadalmi-gazdasági hatásainak elemzése és felmérése
• Kohéziós katasztrófa-adatbázis
• Kutatás előmozdítása és az ismeretek továbbítása
• Társadalmi-gazdasági meghatározók, ellenstratégiák és korai előrejelzés
• Információcsere-lehetőségek
• Közös döntéshozatal
E célkitűzések követése során az akció-keret regionális és/ vagy tematikus
találkozók összehívására koncentrál. Ennek keretében az isDr 2005. január
18-22 között Katasztrófacsökkentési világkonferenciát (WcDr) hívott össze
japánban.
A Konferencia fontos határozatokat hozott és jóváhagyta a 2005-2015 évtizedre
a katasztrófák megelőzésének és csökkentésének általános cselekvési Tervét,
133

F E L K É S Z Í T É S ,

K I K É P Z É S

amelynek fő célja a nemzetek és közösségek katasztrófákkal szembeni ellenálló
képességének a növelése.
A cselekvési Terv meghatározta a stratégiai célok és a várható kimenetel
érdekében szükséges intézkedéseket és öt cselekvési prioritást állapított meg:
1.) Biztosítani, hogy a katasztrófacsökkentés olyan nemzeti és helyi prioritással bírjon, amely erős szervezeti háttérrel rendelkezik,
2.) Meghatározni, felbecsülni és folyamatosan figyelni a katasztrófa kockázatokat
és fejleszteni a korai előrejelzést,
3.) Felhasználni az ismereteket, a fejlesztéseket és az oktatást annak érdekében,
hogy minden szinten megvalósítható legyen a biztonság és a rugalmasság kultúrája,
4.) Csökkenteni a meglévő kockázati tényezőket,
5.) Erősíteni a katasztrófa készültséget a hatékony reagálás érdekében.
Az oktatásnak a Terv kiemelt jelentőséget tulajdonított és e területen követelményeket határozott meg.
Az Általános Cselekvési Terv végrehajtásának vizsgálatára két évenként az u.n.
Katasztrófa Kockázat csökkentési Globális Platform (Global Platform for Disaster Risk Reduction) jogosult. A félidős vizsgálatot a 2011. május 8-13 között
Genfben tartott Platform végezte el.
A felülvizsgálat megállapította, hogy jelentős előrehaladás van a Hyogo Akcióprogram megvalósításában. Mostanra már rendelkezünk tudással, eszközökkel és
elkötelezettséggel ahhoz, hogy a katasztrófa kockázat csökkentést országos, helyi
és nemzetközi prioritássá tegyük. Sürgősség és világos politikai és gazdasági kihívások jelentkeznek a katasztrófa kockázat csökkentésbe történő beruházás iránt.
japán felajánlotta, hogy 2015-ben házigazdája lesz a Harmadik Katasztrófa
csökkentési világkonferenciának. A Globális Platform ezen Ülése a gyors kilábalás/fellendülés iránt elkötelezett emberek mindenkori legszélesebb és legkiterjedtebb körét hozta össze – beleértve számos államfőt, minisztert, a Világbank ügyvezető
igazgatóját, több mint 2.600 küldöttet 168 kormány, 25 kormányközi szervezet, 65
nem kormányzati szervezet, parlamenti képviselők, a magánszektor, helyhatóságok,
tudományos intézetek, a civil társadalom és nemzetközi szervezetek részéről
A Globális Platform rámutatott: most az a feladat, hogy a katasztrófa kockázat
csökkentést az erőfeszítéseink előterébe helyezzük annak érdekében, hogy megőrizzük és megvédjük a természet egyensúlyát, biztosítsuk a fenntartható fejlődést és a
jólétet az elkövetkező generációk számára.
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A Globális Platform szerint ehhez az alábbiakat kell tennünk:
• támogatni a helyhatóságokat és a nem-állami szereplőket, mint a kockázat
csökkentés megvalósításának frontvonalát,
• bevonni a helyi szereplők kiaknázatlan potenciálját,
• bevonni a gyermekeket és a fiatalokat azon katasztrófa kockázat csökkentési döntésekbe, amelyek hatással vannak jövőjükre,
• teljes mértékben bevonni a magánszektort,
• építeni arra a szerepre, amit a parlamenti képviselők játszanak az állami politika
és jogi normák, a felülvizsgálat és ellenőrzés, a törvényhozás meghatározásában,
valamint a környezet alkalmassá tételében a kockázat csökkentésre,
• építeni a katasztrófa kockázat csökkentési nemzeti és regionális platformok
munkájára és a közöttük lévő kapcsolatokra,
• támogatni a regionális és szub-regionális szervezetek szerepét a Hyogo Akcióprogram megvalósításának koordinálásában,
• aktívan részt venni és támogatni a tudományos és műszaki szerveket.
Összességében: kijelenthető, hogy az Európai Unió és az ENSZ jelentős erőfeszítései
minden bizonnyal eredményeket produkálnak a katasztrófa kockázatcsökkentés
terén és ezzel hozzájárulnak az egyre növekvő katasztrófák hatásainak csökkentéséhez is.
Mindezekkel összefüggésben a kormányzati polgári és katasztrófavédelmi szervezetekre igen jelentős feladat hárul a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák kezelése és következményeinek felszámolása terén. Az ENSZ és az Európai
Unió a katasztrófákkal összefüggésben kiemelt feladatnak tekinti a lakosság és az
ifjúság tájékoztatását és felkészítését a katasztrófák hatásaival szembeni védelemre
és ezekben a kérdésekben meghatározó szerepet tulajdonítanak a kormányzati szervekkel együttműködő önkéntes civil szervezeteknek.
Az EU számos tagországában működnek olyan civil, nem kormányzati polgári és
katasztrófavédelmi szervezetek, amelyek a kormányzati szervek tevékenységét
kiegészítve, velük együttműködve, fontos szerepet töltenek be a lakosság és az
ifjúság felkészítése, illetve tájékoztatása terén. Ugyanakkor eddig nem jött létre olyan
nemzetközi szervezet, amely szervezetten lehetővé tenné ezen szervezetek tapasztalatcseréjét és szervezett nemzetközi együttműködését, bár erre az elmúlt években
több próbálkozás történt.
Így az Európai Unió és Portugália szervezésében Lisszabonban 1997 április 28-30
között került sor az Önkéntesek Európai munkaműhelye (European Workshop
of Volunteers) rendezvény megtartására.
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A Brit Vöröskereszt kezdeményezésére és szervezésében –Uniós Pályázattal– 2002
február 22-24 között került megtartásra az Egyesült Királyság Kormányzati Veszélyhelyzet Tervezési Kollégiumában ( UK Government Emergency Planning College) 16
európai ország és Kanada részvételével „A nem-kormányzati szervezetek önkénteseinek szerepe a Polgári védelemben az Eu tagországokban és az Európai
Gazdasági Térség országaiban” (The Role of Non-Governmental Organisations’
Volunteers in Civil Protection in European Member States and European Economic
Area Countries) című Munkaműhely, amelynek Zárójelentése fontos feladatokat fogalmazott meg a nem-kormányzati szervezetek polgári védelemben betöltött
szerepével kapcsolatban és egyik legfontosabb ajánlásaként rámutatott, hogy minden területen erősíteni kell az együttműködést a kormányzati és a nem-kormányzati
szervezetek között. A munkaműhely jelentőségét növelte az a tény, hogy az országonként 2 meghívott közül 1 fő kormányzati és 1 fő pedig nem-kormányzati szervezet képviseletében kapott meghívást.
2008 június 13-15 között Dániában, Roskild városban került megtartásra – ugyancsak Európai Uniós pályázattal – „Az önkéntesek tevékenysége a polgári felkészültség fejlesztése érdekében Európában” (Voluntary Activities towards
improved Civil Preparedness in Europe – VACPE) Munkaműhely. A Konferencia weboldalt hozott létre és fontos javaslatokat és megállapításokat tett: elemezve az európai civil polgári védelmi szervezeteket tervezetet dolgozott ki Európai Polgári
Védelmi Önkéntesek Bizottságának létrehozására és azt emelte ki következtetésként,
hogy a leglényegesebb a web-oldal létrehozása, amely a polgári védelmi önkéntes
szervezetek együttműködéséhez ernyőként szolgálhat.
A VACPE 2009 február 26-27-én informális Konferenciát rendezett az Egyesült
Királyságban, York városban, míg november 15-én Spanyolországban, Bilbaóban a
baszk kormány támogatásával került megtartásra a Polgári Védelmi és Veszélyhelyzeti Önkéntesek találkozója.
mindezek ellenére egyre világosabbá vált, hogy eseti konferenciákkal nem
oldható meg az európai önkéntes polgári védelmi szervezetek nemzetközi
együttműködésének és szervezett tapasztalatcseréjének a kérdése.
Ezért a magyar Polgári védelmi szövetség 2009-ben kezdeményezte egy
olyan szervezet létrehozását, amely lehetővé teszi az európai önkéntes polgári védelmi szervezetek tapasztalatcseréjét és szervezett keretek közötti
nemzetközi együttműködését.
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Az önkéntes szervezetek egyre hatékonyabb bevonásával kapcsolatos követelmények figyelembe vételével az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség (Austrian Civil Protection Association – ACPA), a Horvát Válságkezelési Szövetség (Croatian Crisis
Management Association -CCMA), a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (Hungarian
Civil Protection Association – MPVSZ) és a Bratiszlavai Régió Polgári Védelmi Szövetségének Tanácsa (Council of the Civil Protection Association of the Bratislava Region
– CCPA BR) 2010 január 19-én úgy döntöttek, hogy szervező bizottságot alakítanak
és együttes erővel létrehozzák az önkéntes polgári védelmi szervezetek Európai
Együttműködési fórumát (ECF). A 2010 június 22-ei szervező bizottsági ülésen
ötödik tagként csatlakozott a szervező bizottsághoz a Svéd Polgári Védelmi Liga is
(Swedish Civil Defence League – SCDL).
Az 5 tagú szervező bizottság tevékenysége révén 2010-ben, illetve 2011 első negyedévében megtörtént az európai önkéntes polgári védelmi szervezetek feltérképezése és felkérése a részvételre a Fórum munkájában. Az alakuló Konferencia
megtartására Budapesten, 2011. április 27-29 között került sor.
A szervező bizottság úgy határozott, hogy az ECF keretében kialakítja a nyugatbalkáni államokkal a regionális Partnerségi Együttműködés-t – (Regional Partnership Cooperation – RPC), összhangban az EU bővítéssel és a nyugat balkáni
államok európai integrációjával kapcsolatos követelményeivel. A Regionális Partnerségi Együttműködés a nyugat-balkáni államok önkéntes polgári védelmi szervezeteivel igen fontos téma, hiszen már 2005.októberében a V4 országok, valamint
Ausztria és Szlovénia külügyminisztereinek budapesti Konferenciáján határozat
született ezen országok közötti Regionális Partnerség kialakításáról. A téma fontosságát aláhúzza, hogy az EU soros elnöki tisztet betöltő spanyol-belga-magyar trió
egyik fontos feladata volt a bővítés és a nyugat balkáni államok európai integrációja.
A Regionális Partnerségi Együttműködés jelentőségét a Budapesten tartott alakuló
Konferencia is elismerte. Ennek kapcsán a portugál szervezet javaslatát elfogadva a
Konferencia támogatta más Regionális együttműködések létrehozását is, mert ezek,
néhány hasonló veszélyeztetettségű országok önkéntes polgári védelmi szervezeteinek tevékenységét egymáshoz közelítve, eredményesen segíthetik elő a Fórum
össztevékenységét. Így a javasolt „mediterrán Partnerségi Együttműködés”
létesítése a portugál, spanyol, olasz, francia és görög szervezetek tevékenységének
szorosabbá tételét segítheti elő. Az EU által a közelmúltban szervezett „Keleti Partnerségi Csúcstalálkozó” szellemében a jövőben – minden bizonnyal – az ECF
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számára feladatot jelent majd e Partnerség országainak (Fehéroroszország, Ukrajna,
Moldávia, Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország) önkéntes polgári védelmi szervezeteivel való együttműködés szervezése is.
A Fórum és a Regionális partnerségek kialakítása lehetővé teszi, hogy azokban az
országokban, ahol nem működik önkéntes polgári védelmi szervezet, elősegítsük
ennek létrehozását, hozzájárulva az EU katasztrófákkal kapcsolatos stratégiai döntéseinek végrehajtásához.
Időközben az Európai Unióban is elkezdődött a munka, mely arra irányul, hogy az
önkéntesek részvételének kereteit megteremtse az EU polgári védelmi műveleteiben,
összhangban a Lisszaboni szerződéssel. Az Európai Bizottság 2010. november 26-án
közleményt adott ki „Az uniós polgárok szolidaritásának kifejezési lehetőségei az
önkéntességen keresztül: az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási
Hadtestre (EVHAC) vonatkozó előzetes észrevételek” címmel (17065/10). A közlemény értelmében az EVHAC 2011-ben kísérleti fázisban kezdené meg működését.
A 2011. április 27-29 között megtartott Konferencián 12 európai ország 17 civil
szervezetének képviselői, valamint megfigyelőként 9 európai ország kormányzati
szerveinek képviselői ( osztrák, horvát, cseh, finn, magyar, ír, olasz szlovák, szlovén)
vettek részt. A résztvevő önkéntes szervezetek egyben a létrehozott Fórum tagszervezeteivé váltak.(1.sz. melléklet). A Konferencia szervezése során jelentős támogatást kaptunk a magyar kormányzati szervtől: a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságtól és vezetőjétől, Dr. Bakondi György tü. altábornagy Főigazgató
Úrtól.
A létrehozott ECF és a Regionális Partnerségi Együttműködések tevékenységét a
Konferencián megválasztott 7 tagú Koordinációs Tanács irányítja, magyar elnökkel
és főtitkárral az élen. A Konferencia elnöknek Dr. Endrődi István nyá. pv. ezredest,
az MPVSz elnökét, főtitkárnak pedig Leskó György nyá. pv. alezredest, az MPVSz
alelnökét választotta meg. Szervező bizottsági tagok: az osztrák, a horvát, a szlovák
a svéd és az angol tagszervezetek képviselői.
A Konferencia elfogadta az Alapszabály és Ügyrend tervezetét, amely év végéig kerül
véglegesítésre. Elfogadta továbbá a Zárónyilatkozatot (2.sz. melléklet), amelyben a
résztvevő tagszervezetek egyhangú határozattal kinyilatkoztatták az Európai
Együttműködési Fórum létrehozását, valamit azon elhatározásukat, hogy ennek
keretében működtetni fogják a Regionális Partnerségi Együttműködéseket.
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A Zárónyilatkozat kifejezte azon eltökélt szándékot, hogy a civil szervezetek nemzetközi együttműködésének, valamint szervezett tapasztalatcseréjének a révén az
ECF és a Regionális Partnerségi Együttműködések hatékonyan járuljanak hozzá a
polgári és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához, illetve ahhoz az EU által
kitűzött cél megvalósításához, hogy az önkéntesek részvételének keretei kialakításra
kerüljenek az EU polgári védelmi műveleteiben, összhangban a Lisszaboni szerződéssel.
A Zárónyilatkozat utal arra, hogy az ECF eredményes és hatékony tevékenységéhez
a tagszervezetek igénylik az Európai Unió folyamatos és hatékony támogatását.
Az ECF alapvető célja: a katasztrófákra történő felkészüléssel, azok kezelésével és a
következmények felszámolásával összefüggő önkéntes polgári védelmi feladatok
végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok cseréjének szervezése.
A legfontosabb célok:
• elősegíteni, hogy a kormányzati polgári védelmi szervezetekkel együttműködve
növekedjen a lakosságvédelmi feladatok hatékonysága, segíteni az emberi élet és
az anyagi javak védelmét, elsősorban a megelőzés és a nemzetközi tapasztalatok
figyelembe vételével.
• elősegíteni az önvédelem kialakításának szükségességét valamennyi állampolgárban veszélyhelyzetekben azáltal, hogy megszerzik a szükséges tudást a katasztrófa
helyzetek valamennyi időszakára,
• tapasztalatcsere elősegítése az ifjúság polgári védelmi ismereteinek növelése és
nevelése terén,
• az önkéntes polgári védelmi szervezetek hatékony nemzetközi együttműködésének kialakítása, fejlesztése, különös tekintettel a regionális kapcsolatokra, illetve
az azonos veszélyeztetettségű országokra; nemzetközi tapasztalatcsere a szervezetek katasztrófa helyzetekben kifejtett operatív tevékenységét, valamint a
lakosságvédelmi, mentési, kitelepítési és elhelyezési, ellátási és egyéb tevékenységeket illetően; ennek során az egyes országok önkéntes polgári védelmi szervezetei feltételrendszerének, eszközeinek és gyakorlati felkészültségének kölcsönös megismerése,
• együttműködés kialakítása az Európai Unió illetékes polgári védelmi szervével, az
EU folyamatos támogatásának igényével,
• a kitűzött célok megvalósítása során az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek követelményeinek a figyelembe vétele és szoros együttműködés megvalósítása a Fórum és a Regionális Együttműködések önkéntes polgári védelmi
szervezeteivel, lehetőség és igény esetén a kormányzati polgári védelmi és ka139

F E L K É S Z Í T É S ,

•
•
•

•

•

K I K É P Z É S

tasztrófavédelmi szervezetekkel, illetve polgári védelmi feladatokat ellátó más
nemzetközi szervezetekkel,
együttműködés Európai Uniós pályázatokon,
együttműködés és tapasztalatcsere a tudományos tevékenységet illetően, polgári
védelmi szakterületen,
baráti kapcsolatok létesítése és fenntartása az európai országok, elsősorban az
EU tagországok és a nyugat-balkáni államok, illetve a későbbiekben a Keleti Partnerség államai polgári védelmi szervezeteivel, a szakmai együttműködés feltételei
szerint, egyenlő jogok alapján,
Önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozásának támogatása és segítése –
igény esetén – azon országokban, amelyekben jelenleg még nem működnek ilyen
szervezetek, vagy nem sikeresek; e tevékenység jelentőségének megfelelően
történő kezelése, különösen a Regionális Együttműködések keretében.
a tevékenység során az EU Duna Régió Stratégia (EU Strategy for the Danube Region) figyelembe vétele, amely szorosan illeszkedik a Fórumhoz és a Regionális
Partnerségi együttműködéshez.

Ezen célok megvalósítása magában foglalja:
• rendszeres, az igények által diktált gyakoriságú, de minimum 2 évenkénti konferenciák szervezését, valamennyi tagszervezet képviselőinek részvételével,
• rendszeres találkozók évenkénti programjának kidolgozását az ECF és a Partnerségi országok szervezeteinek javaslatai alapján; konferenciák, kollégiumok
munkaműhelyek, szakmai találkozók, megbeszélések, bemutatók, stb. szervezését
egy-egy szakterületen, továbbá a lakosságvédelem kérdéseit feldolgozó tanfolyamok szervezését, lakossági tájékoztató füzetek és veszélyhelyzeti útmutatók
cseréjét és terjesztését,
• a polgári védelmi tapasztalatok gyűjtését, a lakosság és az ifjúság felkészítése,
valamint az operatív tevékenység módszerei, tapasztalatai kérdéseiben, a lakosság
katasztrófa-helyzetekben történő mentése során,
• a lakosság felkészítés és tájékoztatás kiképzési anyagainak és módszereinek
cseréjét, különböző nemzeti projektek kölcsönös támogatását, könyvek, folyóiratok, cikkek folyamatos cseréjét, a tapasztalatok gyűjtését és felhasználását,
• a tudományos munkában szerzett tapasztalatok és eredmények cseréjét, tudományos konferenciák szervezését az önkéntes polgári védelmi tevékenység témáiban, következtetések és ajánlások kidolgozását,
• esetenkénti – több ország önkéntes polgári védelmi szervezetének részvételével
– kiállítások, ifjúsági versenyek, ifjúsági táborok szervezését és lebonyolítását,
valamint az egymás rendezvényein történő részvétel szervezését,
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• az önvédelmi koncepció megvalósítását és az önkéntes szervezetek bevonását az
EU Polgári Védelmi Keretbe és a válságkezelésbe, a megelőzéssel, az óvóintézkedésekkel és akciókkal kapcsolatos tudatosság és felelősség kialakítása érdekében,
olyan céllal, hogy az állampolgár váljon Első Reagálóvá a súlyos katasztrófák elkerülése érdekében,
• az „Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma” és
a „Regionális Partnerségi Együttműködések”, valamint az Európai Unió közötti
kapcsolat kialakítását, és a folyamatos kapcsolattartást az EU polgári védelmi szerveivel,
• a szervezet tevékenysége során a „Stratégia a Duna Régióért” (EU Strategy for
the Danube Region) EU Projekt figyelembe vételét, amely szorosan illeszkedik a
Fórumhoz és még inkább a Regionális Partnerségi Együttműködéshez, amelynek
célja: a Duna Régióban élő szomszédok gazdasági, politikai, ökológiai és kulturális
együttműködésének a támogatása és hasznosítása annak figyelembe vételével,
hogy a Duna folyó nemcsak az európai integráció szimbóluma, hanem része az
európai identitásnak,
• együttműködés szervezését hasonló profilú nemzetközi szervezetekkel,
• a szervezet tevékenységét irányító Koordinációs Tanács létrehozását négy
évenkénti váltással.
A Koordinációs Tanács folyamatosan kapcsolatot tart a tagszervezetekkel, az Európai
Unióval és más nemzetközi szervezetekkel.
Lehetőség van arra, hogy az önkéntes polgári védelmi tevékenység szakterületenként történő irányítására a Koordinációs Tanács szakterületi vezetőket kérjen fel
a feladatok végrehajtásának az irányítására.
A polgári védelem egyes területeivel kapcsolatos feladatokra állandó és eseti bizottságok hozhatók létre; a szakterületek vezetőit a feladat végrehajtásával a Koordinációs Tanács bízza meg. A szakmai bizottságok működésének lehetséges területei:
• Lakosságfelkészítés
• Ifjúság felkészítése és nevelése
• Tudományos munka
• Regionális Partnerségi Együttműködés.
A szakbizottságok munkatervében szereplő konkrét feladat végrehajtására Munkacsoport is létrehozható; ennek tevékenységét a szakmai bizottság vezetője koordinálja.
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A budapesti alakuló Konferencián létrehozott ECF igéretes szervezet az európai
önkéntes polgári védelmi szervezetek együttműködésének koordinálására. A Magyar
Polgári Védelmi Szövetség jelentős erőfeszítéseket tett és meghatározó tevékenységet fejtett ki a szervezet létrehozására, tevékenységének beindítására. Most
az a feladat, hogy a Koordinációs Tanács irányításával a mechanizmus működésbe
lépjen. Ehhez szükséges az EU hatékony támogatása is. Az ECF elnöke azt tervezi,
hogy egy látogatás keretében tájékoztatja az EU illetékeseit az ECF létrehozásáról,
tervezett tevékenységéről, egyidejűleg kérve az EU hatékony és folyamatos támogatását.
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1.sz. melléklet
Az EuróPAi EGyüTTműKÖDési fórum TAGszErvEzETEi
Az Alapszabály és Ügyrend 4.§. 1. pont alapján mindazon szervezetek, amelyek részt
vettek az alapító Konferencián a Fórum tagszervezetei váltak. Ennek megfelelően a
Fórum tagszervezetei:
Ausztria
1.) Osztrák Polgári Védelmi Szövetség
(Austrian Civil Protection Association)
cseh Köztársaság
2.) Cseh Köztársaság Polgári Védelmi Szövetsége
(Civil Protection Association of Czech Republic)
Dánia
3.) Dán Polgári Védelmi Liga
(Danish Civil Protection League)
Egyesült Királyság
4.) Angol Vöröskereszt
(British Red Cross)
finnország
5.) Finn Nemzeti Mentési Szövetség
(The Finnish National Rescue Association)
franciaország
6.) Nemzeti Rádióamatőr Szövetség Civil Biztonsági Szolgálata
(Fédération Nationale des Radioamateurs au service
de la Sécurité Civile (F.N.R.A.S.E.C) )
Horvátország
7.) Horvát Válságkezelési Szövetség
( Croatian Crisis Management Association)
8.) Horvát Vöröskereszt
(Croatian Red Cross)
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9.) Horvátország Hegyi-Mentő Szolgálata
(Croatia Mountain Rescue Service)
10.) Split Dalmácia Megye Tűzoltó Szövetsége
(Fire-fighting Association of Split Dalmatian County)
magyarország
11.) Magyar Polgári Védelmi Szövetség
(Hungarian Civil Protection Association )
12.) Regionális Katasztrófa és Polgári Védelmi Sz9övetség Miskolc
(Regional Disaster and Civil Protection Association Miskolc)
Portugália
13.) REDE-Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Nemzeti Szövetsége
(REDE Associação Nacional de Voluntários de Protecção Civil)
svédország
14.) Svéd Polgári Védelmi Liga
(Swedish Civil Defence League)
szerbia
15.) Válság és Veszélyhelyzet Kezelés Szerbiai Szövetsége
(Serbian Association for Crisis and Emergency Management
szlovákia
16.) Bratislavai Régió Polgári Védelmi Szövetség Tanácsa
(Council of the Civil Protection Association of the Bratislava Region)
17.) Kassa Régió Polgári Védelmi Szövetség
( Civil Protection Association of Kosice Region)
Megjegyzés:
a továbbiakban bármely ország önkéntes szervezete rendes taggá válhat, ha erre
vonatkozó igényét írásban az elnöknek bejelenti.
Ennek figyelembevételével a Konferencia utáni jelentkezésével az Alapszabály
4.§.2.pont alapján tagszervezet lett:
Görögország
18.) Polgári Védelmi Önkéntesek Görög Szövetsége
(Greek Association of Civil Protection Volunteers)
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2.sz. melléklet

zárónyiLATKozAT
mi, a mellékletben felsorolt európai országok civil szervezeteinek képviselői,
a Budapesten megtartott Konferencián, a mai napon, egyhangú határozattal létrehoztuk az önkéntes polgári védelmi szervezetek EuróPAi EGyüTTműKÖDési fórum-át (Ecf).
Ennek keretében működtetjük a rEGionáLis PArTnErséGi EGyüTTműKÖDés-eket (rPc).
Eltökélt szándékunk, hogy a civil szervezetek nemzetközi együttműködésének, valamint szervezett tapasztalatcseréjének a révén az Ecf és az rPc
hatékonyan járuljon hozzá a polgári és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához, illetve ahhoz az Eu által kitűzött cél megvalósításához, hogy az
önkéntesek részvételének keretei kialakításra kerűljenek az Eu polgári
védelmi műveleteiben, összhangban a Lisszaboni szerződéssel.
Az Ecf és az rPc eredményes és hatékony tevékenységéhez igényeljük az
Európai unió folyamatos és hatékony támogatását.

Budapest, 2011. április 29-én
Az Ecf tagszervezetei
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S ZAL ÁRDI GÁ BOR – GALÁNTAI GÁBOR

A RENDÔRS ÉG KATAS ZTRÓFAVÉ DE L M I
F ELADA TA INAK VE ZETÔI S ZINTÛ
E LÔKÉ S ZÍTÉS E ÉS A HE LYS ZÍNE N VAL Ó
GYAKORLATI M EGVALÓSÍTÁS A
V ÉDEL MI IGAZGATÁS A M AGYAR
RE NDÔRSÉ GE N BEL ÜL

1. BEvEzETés
Magyarországnak, annak földrajzi adottsága miatt, évről-évre szembe kell néznie
különböző természeti csapással, szerencsétlenséggel, illetve, ahogyan ezeket a
média hívja – és sok magyar család esetében nagyon is reálisan –, katasztrófával.
Legyen az árvíz, belvíz vagy erdőtűz, a lakosság már rendelkezik a védekezés során
nagyon is hasznos tapasztalattal.
A 2010 júniusában végrehajtott árvízi védekezés és a helyreállítási munkálatok után
még fel sem lélegezett az ország, amikor a magyar hatóságoknak 2010 októberében
egy addig ismeretlen, méreteit és pusztító hatását tekintve mindenképpen új civilizációs szerencsétlenséggel kellett szembe nézniük. A devecseri és a tapolcai térségben kiszabadult vörösiszap három megye lakosságának életét érintette kisebbnagyobb fokban.
Összességében kijelenthető, hogy a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kijelölt szerveken még soha nem volt ekkora nyomás és a védelmi igazgatás kiemelt
helyet vívott ki magának a Magyar Rendőrség rendszerében is. A minisztériumi döntéshozók és az országos szervek vezetőinek egyöntetű álláspontja lett az, hogy a
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katasztrófák és szerencsétlenségek kialakulásának, illetve káros hatásainak megelőzése, azok csökkentése az elsődleges feladat.
Az 1994. évi XXXIV. törvény1 által a korlátozott körben, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (továbbiakban Rendőrség) is kiemelt terheket
rónak a katasztrófavédelmi feladatok, melyekhez kapcsolódóan a védelmi igazgatás
a Rendőrség valamennyi irányítási szintjén (központi, területi és helyi) megjelenik.
Feladatai közé tartozik a honvédelmi, katasztrófa-elhárítási, polgári védelmim feladatokra, a minősített időszaki helyzetekre, valamint a kiemelten fontos személyek
és objektumok védelmére, a közlekedés rendjének fenntartására és a bevezetett
rendkívüli intézkedésekre való felkészülés.
Az, hogy maga a védelmi igazgatás pontosan mekkora szeletét fogja át a Rendőrség
feladatainak, illetve, hogy valójában milyen szervezési és irányítási tevékenységet is
jelent, az alábbiakban, rövid, tájékoztató jelleggel mutatom be a valamennyi szinten
megjelenő feladatrendszerek végrehajtását.

2. fELADATrEnDszEr mEGvALósuLási móDjAi
A Belügyminisztérium (továbbiakban BM) elsősorban az éves feladattervtervezetek
elkészítéséért, a tájékoztatási, berendelési és készenlétbe helyezési feladatok kidolgozásáért, kormányzati koordinációért, valamint a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatok biztosításáért, illetve az azonnali és teljes tájékoztatásért felelős.
Valójában 2006-tól a minisztériumok 2010. évi átalakításáig az IRM látta el a minősített időszakok esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, melyet a
Rendőrség igénybevételével hajtott végre. Az IRM Rendészeti Igazgatási Főosztály
Védelmi Igazgatási és Ügyeleti Osztály végezte a rendészeti szakirányítással összefüggő minisztériumi feladatokat. Megkérdezett védelmi igazgatási szakemberek szerint a 2006-2008 időszakban a védelmi igazgatás, mint másodlagos feladat volt
jelen. Az IRM Védelmi Igazgatási és Ügyeleti Osztály vezetése kiváló szakemberekből
állt, mely azonban – megfelelő számú referens hiányában – a szakirányítást csupán
elégséges szinten látták el. A helyzetet tulajdonképpen a Határőrség 2008. január
1-jei Rendőrségbe való integrálása oldotta fel valamelyest, mivel ezt követően kapott
például új embereket az osztály. Az állomány azonban továbbra sem tudott teljes
1

Rendőrségi Törvény
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mértékben a kitűzött feladatokra koncentrálni. Az irányítás részéről csupán a norma
előkészítő, kidolgozó munkát tudták ellátni (pl. Nukleárisbaleset-elhárítási Terv, illetve
a légi közlekedés védelméről szóló jogszabály2). A védelmi igazgatási és rendészeti
szakmai körökben fogalmazódott meg az is, hogy a valóságos feladatmennyiséghez
képest a motivációs környezet nem determinálta a hatékonyabb végrehajtást
Az országos rendőr-főkapitányság, rendészeti főigazgatóság, ügyeleti és
védelmi igazgatási osztály (továbbiakban ORFK ÜVIO) munkája békeidőszaki
(normál) és minősített időszaki feladatokra osztható. Az első esetben a szakterülethez tartozó intézkedési tervek és irányelvek kidolgozásáért, a rendőri szervek
tartalékvezetésének és tartalék vezetési pontjának kijelölésére és megszervezésére
vonatkozó javaslat kidolgozásáért felelős. A második esetben a magasabb készenlétbe helyezésre és az eseménykövető-jelzőrendszer rendőrségi működtetésére
irányuló javaslat felterjesztését végzi.
Az alábbi feladatok végrehajtását végzi az osztály3:
• közreműködik és koordinálja békeállapotban, normál időszakban a Rendőrség
központi, területi és helyi szerveinek magasabb készenléti fokozatokban végrehajtandó feladatainak meghatározását;
• közreműködik az elhelyezés, az élelmezés, a ruházati, a fegyverzeti anyag-, a vegyi
védelmi anyag-, a technikai, a pénz-, az egészségügyi és állategészségügyi ellátás,
a híradó és informatikai biztosítás tervezésében;
• segítséget nyújt a gazdasági főigazgatónak a minősített időszaki pénzügyi, anyagitechnikai, egészségügyi, híradó és informatikai feladatok tervezéséhez szükséges
részletes szabályok kidolgozásában;
• évente ütemtervet készít a rendőri szervek munkaidőn túli riasztási és készenlétbe
helyezési gyakorlatainak végrehajtására és kidolgozza a költségvetést;
• javaslatot tesz a nemzetgazdaságnál kötelező készletek kialakítására és a tárolás
biztosítására;
• az országos rendőrfőkapitány nevében együttműködik a védelmi igazgatás és a
katonai igazgatás szerveivel;
• koordinálja a minősített időszak és katasztrófahelyzet bekövetkezésére alapot adó
események során a rendőri feladatokat, illetve a kitelepítést követően a terület és
a lakosság hátra hagyott anyagi javainak védelmét;
2 A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
(módosítása 2012. IV. 29-én várható)
3 ORFK Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály által készített bemutató
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• részt vesz az országos rendőrfőkapitány operatív törzsében;
• közreműködik a NATO Polgári Vészhelyzeti Tervezés rendőrségi feladataiban
A minősített időszaki feladatok vonatkozásában felmerült szervezési és tervezési
munkát az ORFK ÜVIO a BM-mel együttműködésben, minisztériumi szakirányítással
végzi.
A megyei rendőr-főkapitányságok (továbbiakban MRFK) több szempontból és
kiemelt jelentőséggel bírnak a katasztrófavédelmi feladatokra felkészülés és a végrehajtás kapcsán.
Az mrfK vezetője (helyettesei) felelős egyrészt az állomány szakszerű és teljes
felkészítéséért, a feladatok gyakoroltatásáért, ellenőrzéséért, valamint az egyéni
védőeszközök meglétéért. Saját hatáskörében eljárva, a helyi sajátosságok figyelembe vételével kezdeményezheti az ún. megyei törzs felállítását.
Katasztrófahelyzet esetén
• utasítása alapján történik a megyei törzs tagjainak riadóztatása, illetve a konkrét
helyzetnek megfelelően meghatározza a feladatokat és a felkészülés módját;
• kijelöli a katasztrófa-elhárításba, felszámolásba bevonandó rendőri szervek feladatait, meghatározza az alkalmazásra kerülő eszközöket;
• irányítja a megyei törzs és a bevonásra kerülő erők tevékenységét.
Az mrfK jelentőségének számba vételekor kiemelt fontosságú az országos eseménykövető és jelzőrendszer (MONITORING) készenlétbe helyezése és működtetése.
Az mrfK ügyeletek feladata a kétfokozatú rendszer helyes és időszerű működtetése. Az első készenléti fokozat során az MRFK ügyeletek a felettes szervek,
valamint a megyei (fővárosi), illetve a helyi védelmi bizottság felé meglévő jelentési
kötelezettségüknek tesznek eleget.
A második készenléti fokozatot a miniszterelnök rendeli el az Alkotmányvédelmi Hivatal riasztási rendszerén keresztül.4 Kiemelt események bekövetkezésekor az MRFK
ügyeletek az ORFK Főügyelet felé szóban vagy írásban jelentenek. A jelentéseken
túl a szükséges kiértesítéseket és a kijelölt állomány berendelését is az ügyeletek
végzik.
4

53/2010. (OT 31.) ORFK utasítás 12. pont
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Minősített időszakban meghatározó szerepe az ún. országos törzsnek és a megyei
törzseknek van, melyek valójában ideiglenes jellegű szervezeti elemek, létrehozására a mindenkori országos rendőrfőkapitány (helyettesei) jogosult kiemelt
kockázatú események bekövetkezése esetén, mint például természeti vagy civilizációs szerencsétlenségek, balesetek, illetve terrorcselekmény megtörténtekor az
ország területének egészét, vagy több megyét érintő rendőri feladatok koordinálása
érdekében. Az országos törzs vezetője az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának vezetője és a következő testületekből áll: – rendészeti, –
bűnügyi, – híradó, informatikai, – anyagi és technikai, – egészségügyi, – összekötő
és futár, – személy és létesítménybiztosítási, – segítő (operatív).
A megyei törzs élén az MRFK Közrendvédelmi Osztály vezetője áll. Feladata közbiztonsági és bűnügyi adatgyűjtés és értékelés, mely a vezetői döntés-előkészítés alapja.
Kidolgozzák továbbá a szükséges alkalmazási terveket, intézkedéseket és felelnek
a vezetési pontok felállításáért és működtetéséért, beleértve az informatikai és technikai felszerelés biztosítását is. Kiemelt feladata az információáramlás és kapcsolattartás fenntartása.
A Rendőrség szervezeti rendszerében megvalósuló vezetői szinten főbb tevékenységeinek és felelősségeinek megismerését követően a helyszíni katasztrófavédelmi
feladatok áttekintése a következő feladat.

3. HELyszíni véGrEHAjTás
felkészülés
A Rendőrség beavatkozásának és a feladatok végrehajtásának eredményességét
a következő tényezők befolyásolják:5
• az elsődlegesen beavatkozó szervezetek gyors készenlétbe helyezése és alkalmazása,
• az erők szükség szerinti gyors átcsoportosítása;
• gyors és folyamatos együttműködés a védekezésben résztvevőkkel;
• a helyszínre érkezett támogató erők munkájának koordinálása;
• a helyszín és a feladatok teljes körű biztosítása;
• felkészülés további intézkedésekre, előretervezés.
Istenes Sándor-Varga Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgári Védelmi Szövetség szakmai
csoportjának működése, Magyar Polgári Védelmi Szövetség, Polgári Védelmi Szemle, Budapest
2009., ISSN 1788-2168, p. 109

5
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A felkészülés legalapvetőbb eleme a technikai és védő eszközök beszerzése és biztosítása. Ezek közé tartoznak a ruházati felszerelések, elemlámpák és elemei, kézi
rádiók és feltöltött akkumulátorai, vagyis a legalapvetőbb eszközökig minden.
Az eszközök biztosítása az ORFK Gazdasági Főigazgatóság feladata, ezért a megyei
törzsekbe való képviselő delegálása kiemelt fontossággal bír.
Figyelemmel arra, hogy a Rendőrség katasztrófavédelmi feladatainak túlnyomó része
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti tevékenységből áll, így azok végrehajtása
ezen állomány tagjait, illetve a megyénként rendelkezésre álló ideiglenes századokat (csapaterőt) terheli.
A csapaterő alkalmazásának legnagyobb erénye a relatív nagyszámú személyi erő
és a szervezettség, melynek bevetése esetén nincs egyéni mérlegelési lehetőség,
mindent a parancsnok határoz meg és a csapaterőbe beosztott állomány a berendeléstől számított 1-2 órán belül indulásra kész.
A csapaterő alegysége a század, melybe a századparancsnok, a helyettes és három
szakasz tartozik. Alapfelszereltségként kap az állomány többek között védőruházatot
és védőeszközöket. Az állomány szállításához egy századparancsnoki gépkocsival
és rajonként vagy szakaszonként egy-egy szállító járművel látják el a századot.
Hátránya, hogy a századok nem a közrendvédelmi és egyéb állományon felüli plusz
tartalékot jelenti, hanem a ténylegesen szolgálatot ellátó rendőröket. Éppen ezért
a csapaterő bevetéséről és alkalmazásáról szóló döntést gondos mérlegelés kell,
hogy megelőzze. Számításba kell venni azt a tényt, hogy a csapaterő berendelése
és hosszabb idejű alkalmazása esetén az érintett megyékben biztonsági deficit
keletkezik az elvont rendőrök számával és a távolléti idővel arányos mértékben.
A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti járőrök pótlása sok esetben nem megoldható feladat. Ideiglenes problémakezelést csupán a más szolgálati ágaktól való állományelvonás jelent (pl. bűnügy). Ebben az esetben azonban kettős problémával
kell szembenézni, egyrészt az adott szolgálat ellátására nem kellő módon kiképzett
rendőrök munkájából adódó hibákkal, másrészt a nyomozások határidejében való
csúszásokkal.
Az ideiglenes századokba való beosztás és a berendelési terv összeállítását követő
fontos elem az eligazítás, melynek szempontjai:
• ismertetni kell az állománnyal a veszélyhelyzetet, konkrét helyét és a végrehajtandó feladatokat;
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• a csapaterőbe való beosztás meghatározása, feladatok pontos megjelölése,
parancsnokok kijelölése;
• ismertetni kell az egyes időszakokra és feladatokra kijelölt szakaszok beosztását
és a szakaszok közötti együttműködés rendjét;
• ismertetni kell a rend fenntartása érdekében meghatározott rendszabályokat,
melyek az állampolgárokra vonatkoznak, valamint az e szabályokat megsértő
személyekkel szembeni intézkedés módját.
Az állomány egészségéért és testi épségéért természetesen a közvetlen parancsnok
a felelős.
Elzárkóztatás, kiürítés, kimenekítés és kitelepítés
A fogalmak definíciói jogszabályban rögzítettek szerint a következők: 6
„k) kitelepítés: minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztető
esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területen élő személyeknek, illetve
az ott található, létfenntartásukhoz szükséges anyagi javaknak tervezett, az arra
jogosult döntésén alapuló szervezett kivonása;
l) kimenekítés: az a tevékenység, amikor a kitelepítésre nincs elég idő és a veszélyeztető esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása;
m) befogadás: a kitelepített, kimenekített lakosságnak, valamint anyagi javaknak
tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló, a veszélyeztetett területen kívüli
ideiglenes elhelyezése, ellátása;
n) visszatelepítés: a lakosságnak a lakóhelyére, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak az eredeti helyére történő, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett visszajuttatása;”
Elzárkóztatás elrendelésekor alapvető szempont a lakosság zárt, elszigetelhető térben tartása. A folyamatos tájékoztatásról műsorszóró berendezések vagy hangszóróval felszerelt gépjárművek igénybevételével gondoskodnak a hatóságok. Amennyiben
további intézkedésekre is szükség lehet (kitelepítés), úgy túlélőcsomag elrendelésére
is van lehetőség.
A kiürítés nagyobb lakóépületek, illetve közintézmények gyors és fegyelmezett
elhagyására szolgál, mely megelőzhető a kitelepítést. A Rendőrség ezekben az
esetekben, mint biztosító erő van jelen.

6 Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés
és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. § k)-n) pontjai
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A kitelepítés elrendelése esetén olyan feltételeket kell biztosítani, hogy a lakosság
viszonylag a legrövidebb úton, a leggyorsabban és legszervezettebben hagyhassa
el a kijelölt településrészeket vagy egész települést, illetve foglalja el a kijelölt befogadási helyeket, területeket. Ennek érdekében a Rendőrség korlátozhatja, elterelheti a
forgalmat, vagy éppen időlegesen le is állíthatja azt egy adott útszakaszon. Ilyenkor nem
kötelező terelő útvonalak kijelölése, hiszen a zavartalan közúti forgalom biztosításával szemben előnyt élveznek az azonnali mentési intézkedések végrehajtásának biztosító feladatai. A tévedések kizárása érdekében az útvonalakat figyelemfelhívó táblákkal,
szalagokkal, meghatározott távolságra elhelyezett rendőrökkel, autókkal lehet jelezni.
A biztosítási intézkedésekre való felkészülés mindig az illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság által korábban elkészített kitelepítési tervei alapján történik. A kitelepítés
végrehajtását a veszélyhelyzet súlyosságának mértékén túl olyan körülmények is befolyásolhatják, mint a kitelepítendő személyek száma, kormegoszlása, közlekedési
és szállító eszközök, az igénybe vehető útvonalak száma, áteresztő képessége,
minősége, a kitelepítettek befogadására alkalmas épületek és helységek száma.
Rendőrség feladatai a kitelepítés során:
• határozott és időbeni beavatkozással, tájékoztatással megakadályozza a pánikhangulat és a tudatos rendzavarás kialakulását;
• segíti a lakosságot a veszélyeztetett terület legrövidebb időn belüli elhagyásában;
• biztosítja, hogy a kitelepülés a meghatározott irányokban és a kijelölt útvonalakon
történjen;
• irányítja a gyalogos- és gépjárműforgalmat, megakadályozza letérésüket a kijelölt
útvonalakról;
• a kitelepülés útvonalain és a letelepedési helyeken megakadályozza a bűncselekmények elkövetését;
• minden erővel és eszközzel biztosítja a mentőalakulatok, a szakszolgálatok, a katasztrófa felszámolásában résztvevő szervek mozgásának elsőbbségét, a mentési
munkálatok zavartalanságát;
• biztosítja a befogadási helyek rendjét, közbiztonságát, az elhelyezését, beszállásolást végzők tevékenységét, a kiadott rendelkezések érvényre juttatását;
• biztosítja a vagyonvédelmet, melynek során a lezárt területen hátrahagyott értéktárgyak biztosítása érdekében folyamatos járőrszolgálat szervez.
A lakosság rendkívüli helyzetben nem szívesen válik meg a tulajdonától, lehetőleg
valamennyi ingóságát igyekszik magával vinni. A fenti intézkedések alkalmazása során azonban nincs elég idő az ingóságok gondos összeválogatására, csomagolására
és elszállítására.
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A kárhelyszínen hagyott vagyontárgyak őrzése szintén a Rendőrség feladata,
hiszen a fosztogatások, lopások vagy öncélú egyéni tevékenységek kontroll
hiányában hamar elszaporodhatnak. Abban az esetben is számolni kell a feladat
végrehajtásához szükséges erő és technikával, ha az adott település valamennyi beés kivezető útján ellenőrző-áteresztő pontok telepítésére került sor, mivel kellő helyismerettel az ellenőrzések kijátszhatók.
A megfelelő reakció a mozgó járőrszolgálat, melyek kevésbé kiszámítható útvonalon
közlekednek.
A kitelepítés célja, hogy a kárterületről egy biztonságos helyre szállítsák a lakosságot.
A befogadó helyen történő elhelyezés a befogadás. A befogadást végző település
polgármestere határozza meg azokat az intézkedéseket, rendszabályokat, amelyek
az összehangolt tevékenységet biztosítják a rendfenntartás eredményes végrehajtása
érdekében. A befogadó települések, intézmények listáját, a helyi, illetve a megyei
katasztrófavédelmi szervek közlése szerint, a kialakult helyzetnek megfelelően kapja
meg a Rendőrség, melynek feladata a befogadási helyekkel kapcsolatban elsősorban
a közrend fenntartása, illetve a telepítés folyamatának zavarmentes biztosítása.
Fokozott figyelemmel kell lenni a pánikhangulat kezdő jeleire, illetve a családok egyben tartására, mert az elszakadások szintén hisztériához vezethetnek. A befogadó
helyeken is fennáll a vagyontárgyak őrzése, hiszen kisebb helyen aránylag sok ember
zsúfolódik össze, az anyagi értékek védelmére kevesebb idő és energia jut a lakosság
részéről. A Rendőrség továbbá igyekszik megelőzni a tolongásból adódó baleseteket,
segíti az időseket és eligazítja az eltévedt lakosokat mindeközben figyelve arra, hogy
senki nem juthasson vissza a kiürített kárterületre.
A visszafogadás alapfeladatai természetesen megegyeznek a befogadás alatti
tevékenységgel azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a lakosság nagyobb
része az otthonaikba tér.
Területlezárásra kell intézkedni természeti vagy ipari katasztrófa, illetve annak
veszélye, bűncselekmény, közlekedési és egyéb baleset, súlyos fertőző betegség,
talált sugárzó anyag, robbanóanyag, robbantással történő fenyegetés, terrortámadás
veszélye vagy terrorcselekmény esetén, továbbá az Rtv. 1. §-a (2) bekezdésének j)
és n) pontjában meghatározott esetben, melynek során a rendőr köteles megakadályozni a lezárt területre illetéktelenek belépését. A terület lezárásával összefüggő intézkedések kikényszeríthetők. A területzárás során figyelembe kell venni a közútvonalak és vasutak forgalmi viszonyait, a tömegközlekedés helyzetét, a terep jellegét
és a rendelkezésre álló erőket, eszközöket.
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A forgalom irányítása, annak korlátozása vagy éppen teljes leállítása egy
adott útszakaszon a Rendőrség egyik leghasznosabb intézkedése. Hogyan másképp
lehetne biztosítani egy nagyobb mértékű beavatkozást, mint az érintett útszakaszon
haladó forgalom megváltoztatásával? Számos esetben a beavatkozó erők közepes,
illetve nagyobb távolságból érkeznek a helyszínre. Prioritást élvez a kárterületre való
mihamarabbi eljutás. Ilyen esetben célra vezető lehet a legrövidebb és legjobban
járható utakon lévő forgalom elterelése vagy ideiglenes korlátozása. A Rendőrségnek
oda kell figyelnie az érkező gépjárművek parkolási rendjére is. Nem feltétlenül szükséges egy legénységi buszt a mentőautók vagy a tűzoltó autók elé helyezni.
A forgalomkorlátozás alapvető intézkedés abban az esetben, ha az egyik, állandó
terhelésnek kitett utat az időközben visszahúzódó víz alámosta. Amennyiben az út,
korlátozott terhelés mellett használható, akkor váltásos rendben engedhető át az
elvonuló és az érkező forgalom. A forgalomkorlátozás alkalmazandó abban az
esetben, ha a szakértők bevonásával felmérhetők az utak maximálisan megengedhető terhelései.
Az ellenőrző-áteresztő pont (továbbiakban EÁP) célja egy terület vagy útszakasz
teljes ellenőrzés alatt tartása. Az EÁP egy előre meghatározott helyen, az áthaladó
személy- és járműforgalom ellenőrzésére, szabályozására, korlátozó rendszabályok
betartására önállóan vagy más szakasz részeként alkalmazott intézkedés. Alkalmazásának célja lehet fokozott ellenőrzés végrehajtása, meghatározott terület beés kiléptetése, közúti forgalom korlátozása, zárása. Katasztrófa-elhárítás, polgári
védelmi feladatok teljesítése során a település, kijelölt terület zárását a lezárandó
irány, figyelési sáv és tájékozódási pontok egyidejű meghatározásával kell végrehajtani. Lakott területen belül a zárás vonalán, annak megerősítésére kordoneszközök,
műszaki akadályok, útzárak alkalmazandók a csapatszolgálati kézikönyv alapján.
A teljes körű ellenőrzés a csapaterő alkalmazását elrendelő rendőri vezető által
meghatározott szabályok figyelembe vételével történik.
Az útvonal biztosítás szintén a kárterületre eljutni szándékozó beavatkozó erők
gépjárműveit hivatott segíteni.
A forgalomirányító pontokon, helyeken szolgálatot teljesítő rendőri erők feladatai:
• az adott forgalomirányító helyeknek megfelelően meghatározni a forgalmat befolyásoló szervezési intézkedéseket (a forgalomirányítás módjait, jeleket,
jelzéseket);
• megszabni a forgalmi elsőbbség differenciált feladatait;
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• kijelölni és betartani a fő haladási irányokat;
• meghatározni a torlódások csökkentésére, megszüntetésére, a forgalom gyorsítására vonatkozó intézkedéseket;
• kidolgozni a baleset megelőzését, elhárítását szolgáló rendszabályokat;
• megszervezni a helyzetből adódó tájékoztatás rendjét;
• a forgalom körültekintő, aktív irányítása, zavartalan áramlásának biztosítása annak
érdekében, hogy a kijelölt területeket a legrövidebb időn belül elérjék;
• szétválasztani a gyalogos- és gépjárműforgalmat, biztosítani a különleges jelzéssel
ellátott gépjárművek forgalmi elsőbbségét;
• eltávolítani az úttestről az üzemképtelen járműveket;
• minden olyan akadályt megszüntetni, amely torlódást okozhat;
• figyelmeztetni a szabálysértést elkövetőket;
• megakadályozni a kitelepítési útvonalról való minden letérési törekvést és a lakosság visszatérését;
• biztosítani az elsősegélynyújtó helyek kijelölt útvonalon történő megközelítését,
folyamatos igénybevételét.
Bejárási útvonalak kijelölése esetén a legfontosabb szempont az állandóság.
A kijelölés folyamatába be kell vonni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes szervét.
A veszélyhelyzettől függően kell bevonni az érintett szakág képviselőit, mivel a bejárási útvonalak gyakori váltakozása zavart és fennakadást okozhat.
Veszélyhelyzet idején nem csupán a helyi erők, hanem más megyéből érkező szakemberek és támogató erők érkeznek helyismeret nélkül. Hosszú, bonyolult útvonal
kialakítása nem biztonságos.

4. KÖvETKEzTETésEK, jAvAsLAToK
Az egyébként meglehetősen mély és szerteágazó témakör alaposabb bemutatására
terjedelmi korlátok miatt nem volt lehetőség, azonban igyekeztem minden fontosabb tárgynak egy apró szeletére rávilágítani. A rendelkezésre álló anyag áttanulmányozása során az alábbi következtetésekre jutottam.
• Minisztériumi szinten a vezetés nem kapott megfelelő rálátást a védelmi igazgatással összefüggő feladatokra, azok végrehajtási rendjére, melynek következtében a tárgykör a prioritási listán lejjebb kényszerült és a veszélyhelyzetekre
való reagálási képesség az ORFK Rendészeti Főigazgatóság irányába tolódott el.
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Ennek eredményeképpen a valóságos feladatmennyiséghez képest a motivációs
környezet nem determinálta a hatékonyabb végrehajtást.
• A 2012. január 31-ig nem nyilvános minősítési jelöléssel ellátott ötoldalú bevetésirányítási tervéről szóló megállapodás megkötése a korábban követett gyakorlattól
való elszakadás irányába mutat, melynek célja az érintett szervezetek riasztásának,
készenlétbe helyezésének, igénybevételének és a tevékenységei minden oldalú
támogatásának meghatározása, az alkalmazási helyzetekre való gyors reagálás
biztosítása és a katasztrófavédelmi rendszer javítása az árvízvédelem terén.
A megállapodástól a katasztrófák elleni közös fellépés hatékonyságának növekedése várható. Előrelépésre utal az árvízi védekezésre való felkészülésre irányuló
belső szakmai dokumentum elkészülése is.
• Az ORFK és az MRFK-k közötti kapcsolatot a jelentéstételi kötelezettség határozza
meg. A megyék a feladatok végrehajtását, a döntéshozatali mechanizmust is
beleértve, – a korábban kidolgozott irányelvek és koncepciók alapján – viszonylagos önállósággal végzik a védelmi bizottságokkal és a társszervekkel együttműködésben. Az MRFK-kon belül a védelmi igazgatási feladatokkal összefüggő
utasításrendet és a végrehajtást, fegyveres szervként, erős centralizáltság jellemzi.
Megállapítottam, hogy az MRFK-k és RK ügyeleteinek feladata minősített időszakban elsősorban az érintett vezetői állomány értesítése, külön utasítás szerint a
berendelésre kijelölt állomány bevonultatása, a társszervek és a védelmi bizottság
elnökének értesítése, illetve a felettes szervek folyamatos tájékoztatása. A meghatározott feladatok közé tartozik a kapcsolattartás biztosítása is.
• A Rendőrség elsősorban alaprendeltetésének megfelelő módon, az élet- és
vagyonbiztonság, valamint a közrend fenntartása mellett a beavatkozó társszervek
tevékenységeinek zavartalan végrehajtását hivatott biztosítani.
Véleményem szerint sikeresebb lenne a védekezés, ha a veszélyhelyzettel érintett
lakosság fizikai munkára alkalmas férfi és női tagjai közmunkaprogram keretében
lennének kötelezve a részvételre. Sajnos nem alapvető minden állampolgár
számára az egyéni és kollektív védekezésben való hatékony részvétel. A szakemberek lakossággal való kiváltása hármas célt szolgál: egyrészt a rendőrök és tűzoltók helyszíni létszámában kezdeti stádiumban tapasztalható deficit rövid idő
elteltével megfordul és normalizálódik, így a más megyékből elvont állomány
maximum 48 órán belül ismét a szolgálati helyén lehet.
• Másrészt, a lakosság egésze magáénak érzi a védekezést, melynek során aktívan
tesz otthonának megvédése érdekében, valamint a tapasztalható feszült ideg158
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állapot is gyorsan levezethető a fizikai munkában, így az emberek kezelhetőbbek
és együttműködők lesznek. Harmadrészt, ha valamennyi védekezésre képes
személy a hatóságok látókörében van, akkor kevesebb rendőr kell a hátra hagyott
anyagi javak őrzésére és további eltűnt személyek felkutatására.
• Tekintettel arra, hogy tapasztalatok szerint számos esetben a helyszínre kiérkező
tűzoltók is kénytelenek a forgalomirányításban részt venni, így szükség lehet az e
téren való együttműködés fejlesztésére is. Tapasztalt, nagy gyakorlattal és a tűzoltósággal gyakorta együttműködő, a tűzoltó-specifikus igények ismeretével rendelkező közlekedésrendészeti rendőr tarthatna rendszeresen előadást, felkészítést
a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központban, ahol a tűzoltók elsajátíthatnák a
legalapvetőbb elemeket saját testi épségük megóvása érdekében.
Végezetül nézetem szerint a legnagyobb szükség egy egységes, Magyarországra
jellemző katasztrófák, veszélyhelyzetek, illetve balesetek elleni védekezésre épülő,
gyakorlati és kötelező jellegű protokoll kidolgozására van, melynek az érintett szakág
vezetőinek bevonásával kell megtörténnie.

5. BEfEjEzés
A katasztrófák elleni védekezés a közös fellépés jegyében új korszakba lépett, melyben a védekezés már túllépett korábbi nemzeti korlátain és "nemzetek ügye" lett,
függetlenül országhatároktól, nemzetiségtől, vallástól vagy etnikai hovatartozástól.
A felelősségvállalás mindig nehéz, kötődjön az bármilyen feladathoz. Valamennyi
országos, területi vagy helyi szintű rendőri vezető – legyen az katasztrófavédelmi
vagy közrendvédelmi feladat – legfontosabb szerepe tagadhatatlanul a várható
veszélyek elemzése-értékelése alapján elrendelt megelőzésben és felkészülésben rejlik.
A legideálisabb megoldás az lenne, ha a katasztrófákat komplex analízis alapján
meg lehetne előzni, így mentésre, mentesítésre és helyreállításra már nem is lenne
szükség. A természeti jellegű katasztrófák esetében sajnos erről szó sem lehet, mivel
jelenleg egy földrengést nem áll módunkban megakadályozni, sőt, az előrejelzés is
igen bonyolult feladat.
Az ipari jellegű katasztrófáknál azonban más a helyzet. A mai technikai fejlettség,
mérnöki technológia és szaktudás hívható segítségül a lehetőségek megragadására,
melyhez őszinte és önzetlen támogatásra van szükség minden oldalról.
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A Magyar Rendőrség számára az eddig megszerzett tapasztalatok, a következmények kezelési módjai és a feladatokhoz való hozzáállás lehetővé tették, hogy
a felkészülések minden eddiginél eredményesebbek legyenek.
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V ÁGFÖL DI ZOLTÁN

A V ÖRÖSIZSA P KATAS ZTRÓFA UTÁN
1 É VV EL KÖRNYEZE TI HATÁ S OK
ÉS KÁRELHÁ RÍTÁSI V ONA TKOZÁ S AI

Magyarország eddigi legnagyobb következményekkel járó ökológiai katasztrófája
következett be 2010. október 04-én, amikor a Magyar Alumínium ZRt.(MAL Zrt.)
X. számú vörösiszap hulladék zagytároló gátja átszakadt. A zagy az alacsonyabban
fekvő településeket elöntötte, majd a természetes felszíni vízfolyásokba kerülve
további károkat okozott. A cikkem aktualitását az adja, hogy e hónapban emlékeztünk a katasztrófa egy éves évfordulójára és áldozataira. A célkitűzésem, hogy
bemutassam a katasztrófa bekövetkezésétől számított első egy év jelentősebb
eseményeit, megemlítem a kárelhárítás főbb lépéseit, alkalmazott módszereit és
folyamatát. Hiányos szakirodalom miatt elsősorban a rövid távú hatásokat és az elsődleges következmények elemezését tűztem ki célul.
Kulcsszavak: vörösiszap katasztrófa, Kolontár

BEvEzETés
Az alumínium ipar a Bayer technológiai kidolgozása óta, mintegy 120 éve nem tud
mit kezdeni a timföldgyártás melléktermékeként képződő vörösiszappal, ezért azt
mesterségesen kialakított tározókban helyezik el, Magyarországon is ezt a módszert
követik. Sajnálatos módon a MAL Zrt. X. nyílt zagytárolójának gátja 2010. október
04-én 12 óra után átszakadt, melynek során 600-700 ezer m3 vörösiszap (korábbi
források szerint) és víz elegye a Torna patak medrén keresztül elöntötte Kolontár,
Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit, mintegy 800 hektáron árasztotta el a környező veszprém megyei területeket [1]. Később megjelent
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hivatalos forrás szerint 1,6 millió m3 kiömlött folyékony vörösiszap zagyot becsültek
[2]. A katasztrófában 10 ember vesztette életét, 406-an szorultak egészségügyi
ellátásra, közülük 120-an súlyosan megsérültek. Az utolsó sérült 2010. december
2-án hagyta el a kórházat. 360 házat érintett a katasztrófa, ebből 306 házat teljesen
le kellett bontani. A három településen több mint 300 család veszítette el az otthonát, ingóságait, jelentős mezőgazdasági és környezeti kár keletkezett.
E katasztrófa rendkívüli kihívás elé állította a kormányt, a kárelhárításra kirendelt
erőket (tűzoltóság, rendőrség, honvédség, mentőszolgálat, hivatásos katasztrófavédelmi szervek stb.) és a lakosságot.
A károk felszámolása a elmúlt 1 évben nagyrészt megtörtént, a közszolgáltatás és
a mindennapi élet a településeken visszatért a szokásos medrébe. Elvégezték
a környezetbe kikerült vörösiszap hatásainak felmérését, később részletezett eljárásokkal megtörtént a környezeti kármentesítés és kártalanították a lakosságot.

ELsŐDLEGEs fELADAToK
A katasztrófát követően közvetlenül az emberi élet mentése, az emberek biztonságba helyezése, a beavatkozók mentesítése, ellátásuk megszervezése volt a legsürgetőbb feladat. Ezt követte a települések közbiztonságának garantálása, a szakemberek a további gátszakadás elkerülése érdekében elkezdték a védőgát építését.
Megkezdődött a környezeti elemek állapotfelmérése és kármentesítése (folyóvizek,
kül-és belterületek) is. A katasztrófa bekövetkezését követően az érintett, veszélyeztetett lakosságot az elsődleges beavatkozó erők kimenekítették, a további gátszakadás veszélye miatt 2010. október 09-én mintegy 3000 főt Devecserből
kitelepítettek. A fedél nélkül maradt és kitelepített lakosok többsége rokonoknálismerősöknél, kisebb részük a polgári védelmi szervek által berendezett ideiglenes
szálláson kapott elhelyezést.
A kormány 2010. október 6.-án Veszprém megyére vonatkozóan veszélyhelyzetet
hirdetett ki, amely 2011. június végéig volt érvényben [3]. Feszített ütemben, három
hónapon belül kiépítették a települések védelmét szolgáló ideiglenes védműveket
és befejeződött a teljes körű védelmet biztosító műtárgyak megépítése (1-es
védőgát, más néven kolontári gát) is [2].
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A vÖrÖsiszAP vEszéLyEsséGE: TényEK és rémHírEK
A katasztrófa bekövetkezése után közvetlenül, a legkritikusabb időszakban a közvéleményt és a szakembereket félrevezető, téves információk és tudósítások özöne
jelent meg a médiában a vörösiszap környezeti és emberi szervezetre gyakorolt
veszélyeiről. Példként csak két internetes forrást idézek “Összetételében erősen
lúgos és nagy mennyiségű toxikus fémet is tartalmaz – egyebek mellett ólmot is.
A vörösiszap lúgossága miatt, a bőrön maró hatást fejt ki, ezért azt azonnal bő vízzel
kell lemosni, így lehet semlegesíteni az anyagot. Az anyag radioaktív, de alacsony
aktivitása miatt a közvetlen sugárzás veszélye elhanyagolható. Problémát jelenthet
viszont, ha a szél sugárzó anyagokat szállít a közelből, így az anyag belélegezve akár
tüdőrákot is okozhat.” [4] Illetve egy másik közlemény: “A vörösiszap nehézfémeket
tartalmaz, a legnagyobb problémát a magas ólomkoncentrációja jelenti. Az ólom
ismert idegméreg, kis mennyiségben is veszélyezteti a gyermekek idegrendszeri fejlődését, de emellett a vesét is károsítja. Ezenkívül több rákkeltő nehézfémet is tartalmaz, mint a karbium, az arzén vagy a higany, és megvan az esély, hogy radioaktív
anyagok feldúsultak a vörösiszapban. ” [5]
Az elsődleges beavatkozók a katasztrófa napján a helyszínre kiérkezve nem tudták,
hogy milyen veszélyekkel és kockázatokkal állnak szemben, milyen szintű személyi
védelmet, egyéni védőeszközöket kell alkalmazniuk, a sérülteket kell-e – a lúgmaráson kívüli kezelést leszámítva – valamilyen más kezelésben is részesíteni. Az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a vörösiszap katasztrófa másnapján kérte
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) segítségét . Az MTA vezetése által felkért
vegyészekből, ökológusokból, biológusokból és környezetvédelmi szakemberekből
álló szakértői csoport a riasztást követően 2010. október 5.-én utazott le először
a katasztrófa helyszínére. A helyszínen vizsgálták a baleset következményeit és
elkészítették gyorsjelentésüket, javaslataikat a legszükségesebb teendőkről, beavatkozásokról. A szakértői csoport az elsődleges helyszíni tapasztalatok alapján
megfogalmazott ajánlásait az MTA főtitkára még aznap eljutatta az illetékes állami
szervekhez. [6] Az MTA vezetése által felkért kutatókból álló csoport munkájához
később számos hazai és nemzetközi szakértő (pl. WHO Európai Regionális Irodája)
csoport, hatóségi laboratórium, egyetem és felkérés alapján több szolgáltató laboratórium (pl. Bálint Analitika Kft., Wessling Hungary Szolgáltató Kft. ) is csatlakozott.
A szerteágazó vizsgálati célok, az eltérő mintavételi és analitikai vizsgálati módszerek
ellenére a kapott eredmények a környezeti elemek állapotát/szennyezettségét jól
jellemezték, a különböző laboratóriumok egymással összehasonlítható információt
szolgáltattak. [7]
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A vörösiszap nehézfémtartalma mintegy hétszerese az átlagos talajoknak,
a nehézfémek (kioldódási vizsgálatokkal bizonyíthatóan) túlnyomóan kémiailag
kötött (nem kioldható) formában vannak jelen, de a benne levő maradék nátronlúg
miatt az emberi egészségre és környezetre is veszélyes anyag.
A vörösiszap kémiai összetétele (fő komponensek, tömegszázalék)
Fe2O3

33-40 %

Al2O3

15-19 %

SiO2

10-15 %

Na2O

7-11 %

TiO2

4-6 %

CaO

3-9 %

V2O5

0,2-0,4 %

P2O5

0,5-1,0 %

CO2

2-3 %

SO3

0,8-1,5 %

MgO

0,3-1,0 %

F

0,1-0,15 %

C

0,15-0,20 % Egyéb fémek(ritkaföldfémek) 0,3 % alatt
A vörösiszap néhány anyagi jellemzője

hézagtérfogat 1,16

szivárgási tényező (k)

10-7 -5 x 10-8 m/s

1. számú táblázat: A vörösiszap kémiai összetétele és néhány anyagjellemzője [8]

A Magyarországon folyó timföldgyártás során képződő, tárolt vörösiszap hulladék
átlagos összetétele jól ismert volt, a hulladékot a zagytározókban több alkalommal
is megmintázták és vizsgálták. A vörösiszapban többek között vas, alumínium és
értékes ritkaföldfémek is taláhatóak, ezáltal értékes másodnyersanyag lehet.
Sajnálatos módon a feldolgozására és a ritkaföldfémek kinyerésére jelenleg gazdaságos technológia nem áll rendelkezésre.
A vörösiszap veszélyes tulajdonságát elsősorban a feldolgozás során hozzá adott
nátrium-hidroxid (nátronlúg) okozza. Az Ajka környékén tárolt vörösiszap hulladékok
jellemzően 5-8 tömeg % nátronlúgot tartalmaznak. A nátrium-hidroxid vizes oldata
lúgos kémhatású, a vörösiszap tározókban pH 13 feletti. A vörösiszap a nátron-lúg
tartalom miatt veszélyes anyag, bőrrel való érintkezés vagy szembe kerülés esetén
bő vizes lemosással kell védekezni a káros hatások ellen. A 2001 előtti hulladékokra
vonatkozó jogszabály alapján veszélyes hulladék kategóriába tartozott.
A későbbi, kiterjedt helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok bebízonyították, hogy a
vörösiszap veszélyességéről megjelent elsődleges hírek, információk egy része megalapoztalan volt, rémhírnek bizonyult. A több helyen (laboratóriumban) folytatott
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vizsgálatok megerősítették, hogy a vörösiszapból kioldható (mobilizálható) nehézfémek nem jelentenek közvetlen kockázatot, a határérték feletti nehézfém- és
ólomtartalom, az emberi egészségre veszélyes radioaktivitás mind csak rémhír, a
tényleges környezeti és egészségügyi kockázatot mindenek előtt a lúgos kémhatás
okozta. [9, 10] Az OKF az MTA szakértői csoportja és laboratóriumai által közöl eredményeket tekintette hitelesnek. Kijelenthetjük, hogy nincsen olyan eredmény ill.
adat, amely arra utalna, hogy a vörösiszap maradandó egészségkárosító hatást okozott volna.
A katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény alapján létrehozott Kormányzati
Koordinációs Bizottság Tudományos Tanácsa elfogadta azokat a megállapításokat,
hogy a szennyeződés sehol sem jutott 10 cm-nél mélyebbre a talajba, és csak
helyenként keveredett a felszíni talajréteggel. A mélyebb talajrétegek és az első
vízadó talajréteg közvetlenül nem veszélyeztetett. Ezt a tényt megerősítették azok
az EU és WHO szakértők is, akik felkérésre az érintett térségben folytattak vizsgálatokat.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Kommunikációért Felelős
Államtitkársága a vörösiszap-katasztrófa után elindította a www.vorosiszap.bm.hu
honlapot, hogy a kármentesítés, helyreállítás teljes ideje alatt folyamatosan tájékoztassa a közvéleményt a katasztrófával kapcsolatos hivatalos információkról. Mivel
a kormány által vállalt újjáépítés és kártalanítás megvalósult és a térségben kilenc
hónappal a tragédia után visszatért az élet a normális kerékvágásba, 2011 nyarán
véget ért a honlap működése [11].
A kormánynak azonnali megoldást kellett találnia arra is, hogy a tragédiát okozó
vörösiszap-tározó tulajdonosánál, a MAL Zrt-nél elérje a biztonságos működés
feltételeit. Közvetlenül a katasztrófa után a magánkézben lévő vállalat tevékenységét
a kormány felfüggesztette, majd a biztonságos működés érdekében nyolc nappal a
tragédia után állami felügyelet alá helyezte. A kárfelszámolás mellett nagyon gyorsan
újra kellett indítani a termelést, hiszen a gyár a beszállítókkal együtt mintegy 6000
embernek ad munkát és a berendezések állapota miatt sem lehetett tovább halogatni. Egy héttel kormánybiztosi kinevezése után, 2010. október 19.-én Dr. Bakondi
György altábornagy honlapot indított, amelyen folyamatosan tájékoztatta a közvéleményt a MAL Zrt. állami felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről. 2011. július
1-jével véget ért Veszprém megyében a kihírdetett veszélyhelyzet időszaka, amelyet
a kormány többször meghosszabbított. [12] Ezzel egyidejűleg megszűnt a MAL Zrt.
állami felügyelete is, a kormánybiztosi honlap működését beszüntették, a céget a
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továbbiakban a tulajdonosok irányítják. A MAL Zrt. állami felügyelet alá vonása példa
nélküli volt, amelynek megkezdésekor 18 felügyelő dolgozott a vállalatnál és a cég
tevékenységét valamennyi hatóság ellenőrizte.
Az állami felügyelet ideje alatt több technológiai újítás is történt a MAL Zrt.-nél. Jelenleg már a csurgalékvizek automatikus semlegesítés után kerülnek ki, és 2011.
február végén a gyár átállt az un. száraz technológiára, megkapta az egységes
környezethasználati engedélyt és korszerűbb gyártásfelügyeleti rendszer épült ki.
A MAL Zrt.-hez február közepén érkezett meg az első nyomószűrő, amelyet a hónap
végén már üzembe is helyeztek, majd további két nyomószűrő állt munkába. A nyomószűrő állítja elő a földszerű, szilárd anyagként viselkedő, csökkentett lúgtartalmú
vörösiszapot. Emellett lezárták és megerősítették a X-es tározót, és stabilizálták a
IX-est. Mindez igen komoly logisztikai, közlekedési és szervezési feladatot jelentett,
csak ezeknél 340 ezer m3 anyagot mozgattak meg mintegy 34 ezer tehergépjármű
segítségével.. [13]. Az állami felügyeletről részletesebb információt a Katasztrófavédelmi Kormánybiztos honlapján olvashatunk.

KÖrnyEzETi ELEmEK áLLAPoTA
A levegőminőséget és annak szálló por (PM10 frakció) tartalmát, mint lehetséges
környezetegészségügyi kockázati tényezőt a katasztrófa bekövetkezésétől folyamatosan, a katasztrófa által érintett területen több ponton is mérték. A legnagyobb
probléma leginkább a kiömlő vörösiszap száradását követő hetekben állt fenn,
amikor a szállópor koncentrációj esetenként megnövekedett a levegőben. A térségben jelenleg is működik a szállópor-mérési monitoring rendszer, amely több mérőállomás adatait dolgozza fel. A katasztrófában érintett területen a porzásból származó
porterhelés mértéke az elmúlt hónapokban időszakosan átlépte az egészségügyi
határértéket. A lakosság és a helyreállításban résztvevők számára a védőálarc viselést
javasoltak a helyreállítási-takarítás munkálatok alatt [2].
A felszíni vizek állapotát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Torna patak és a Marcal
élővilága teljesen kipusztult, de a hatóságok szakmai hozzáértésének köszönhetően
a katasztrófa egyik legnagyobb természeti kockázatát – hogy a lúgos vörösiszapszennyezés veszélyeztesse a Dunát – sikerült megakadályozni. A szennyezés hullám
2010. október 5.-én a hajnali órákban érte el a Marcal főágát Karakónál, és délután,
16 óra körül már Mersevátnál tartott. Alig több, mint egy nap leforgása alatt kipusztította a folyó Karakótól torkolatig tartó, 72 km-es szakaszának teljes élővilágát.
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Az iszapömlés után a lúggal szennyezett folyószakaszok pH értékének csökkentése
érdekében a vízügyi szervek azonnal mederduzzasztást végeztek a Marcalon, és
különböző megoldásokkal közömbösítették a lúgos elegyet (savak, kálcium-szulfát
adagolása). Halászati tilalmat vezettek be, végül mintegy 10300 tonna gipszet és
ecetsavat juttattak a szennyezett élővizekbe1 – a Tornába és a Marcalba –, valamint
keresztgátak építésével, próbálták csökkenteni a víz kémhatását , illetve elősegíteni
az iszap leülepedését. Ezáltal sikerült megmenteni a befogadó folyók (Rába, Duna)
élővilágát, azonban a Marcal áldozata lett a katasztrófának. A beömlő erősen lúgos
(pH 13 értékű) vörösiszap miatt a patak vize lúgossá vált és minden élet elpusztult
a vizekben. A természetes vizek élővilága várhatóan lassan rehabilitálódik, így a katasztrófának hosszan elhúzódó hatása várhatóan nem lesz. A Torna és Marcal
vízminőségét a mai napig rendszeresen mérik, a Torna-patak átlagos pH-értéke jelenleg 8 körüli. A Marcal folyót jelenleg folyamatosan kotorják, de a szakemberek
komplex folyómeder-rekonstrukciót javasolnak a biodiverzitás helyreállítása érdekében. A Marcal folyó teljes megtisztítása idén őszre fejeződhet be. A Marcal
leginkább érintett, 30 km-es szakaszán a partok megtisztítása már befejeződött,
most a víz alól kotorják ki a leülepedett iszapot, és a vele keveredett, mintegy 10300
tonnányi gipszet..Eddig 7 km-t sikerült teljesen megtisztítani, bár a folyó medrét
nem tudják a katasztrófát megelőző állapotában visszaadni, de ez nem is cél, mert
a helyenként ottmaradó vékony vörösiszap-réteg már nem jelent veszélyt. Az érintett
szakaszon még ma is vöröses és opálos a víz, de a tragédia után 11 hónappal 6,6-os
pH-értéket mértek a Marcalban, amely jónak mondható. [14]
A kül- és belterületek, mezőgazdasági területeken valamint a termőtalajban
a vörösiszap által okozott károk helyreállítása érdekében teljes körű tájrehabilitáció
zajlik. Az erősen lúgos, maró hatású iszap körülbelül 4000 hektáron terült szét és
1036 hektár mezőgazdasági területet borított el, a szennyezett földet elszállították
és a talaj javítására un. dudaritot adagoltak. A vörösiszap által elöntött termőföldek
miatt jelentős a környékbeli gazdák mezőgazdasági kára is, melyet az állam kárpótol.
A termelők és feldolgozók egyszeri jövedelempótló állami támogatást kaptak, a
mezőgazdasági termelők „de minimis” értékhatárt meghaladó dologi kárigényei jelenleg elbírálás alatt állnak. [2]

1 Más források szerint 23,5 ezer tonna úgynevezett rea gipszet és 1800 köbméter ecetsavat juttattak a Torna-patakba és a Marcalba (forrás: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/egy-eve-tortent-a-vorosiszap-katasztrofa,
Egy éve történt a vörösiszap-katasztrófa, letöltve: 2011.10.20.)
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A települések belterületén, a lakosság közvetlen környezetében befejeződött a kármentesítés, a külterületek mentesítése tovább folytatódik (Kamond, Kisberzseny,
Tüskevár, Somlójenő településeken). A belterületekről 2011. július 12-ig 329 652
m3 szennyezett hulladékot szállítottak el (ebből 125 929 m3 bontási törmeléket),
a külterületekről pedig 786 997 m3 (52.545 teherautónyi) szennyezett hulladékot
vittek a kijelölt kazettákba. [2]
A megtisztított fölterületeken – Szászországgal együttműködve – Magyarország legnagyobb megújuló energiát hasznosító mintarégiója jöhet létre, ahol energiacélú
növények termesztése folyik majd az Új Széchenyi Terv zöldgazdaság-fejlesztési programjához kapcsolódva, ezáltal is új munkahelyeket teremtve a térségben. [2]

TársADALmi és TuDományos ÖsszEfoGás
A katasztrófa hírére a hazai valamint a nemzetközi közvélemény is megmozdult és
nagyon sokan ajánlották fel segítségüket. A katasztrófa károsultjainak támogatásáért folytatott segélyezési tevékenység összehangolására Civil Humanitárius
Koordinációs Központot hoztak létre a központi források mellett.
A károsultak megsegítésére és a védekezés költségeinek fedezésére a kormány létrehozta a Magyar Kármentő Alapot, és az ezt támogató vállalkozásokra is érvényessé
tette az adományokra vonatkozó adókedvezményét illetve a magánszemélyek ez
évtől személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlhatják az alap javára is.
Az Alap forrásai a katasztrófával érintett személyek lakhatása elemi feltételeinek megteremtésére, a katasztrófával érintett személyek átmeneti elhelyezésére, ellátásuk feltételeinek megteremtésére, a katasztrófa hatásai által előidézett egészségkárosodás
megelőzésére, a megrongálódott közterületek, közutak helyreállítására és a katasztrófával érintett térség revitalizációjára. használhatók fel. [15] A Külügyminisztériumot
megbízták, hogy koordinálja a nemzetközi felajánlásokat és juttassa el az OKF felé.
A katasztrófát követően a humanitárius, civil szervezetek (pl. Magyar Vöröskereszt),
vállalkozások és önkéntesek is megkezdték a lakosság élelmiszerrel, ruházattal
történő ellátását és segíették a helyszíni kárelhárítási munkálatokat.
A vörösiszap katasztrófa és hatásai számos hazai tudományos konferencián elhangzott előadásokon is témaként szerepelt. Ezek közül talán a legfontosabb a Vörös168
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iszap katasztrófa: Következmények és tapasztalatok címmel 2011. március 1-jén
a Magyar Tudományos Akadémián (MTA). megrendezett konferencia volt. A konferencián az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a MTA a hosszú
távú együttmúködés és a lakosság biztonságának megteremtése érdekében megállapodást kötött, melynek értelmében a jövőben a két intézmény naprakész információkkal, szakértői háttérrel biztosítja a lakosságvédelmet. [16]

A KárELHáríTás KÖLTséGEi
A sérült tározóból kiömlő egymillió köbmétert meghaladó vörösiszap 363 ingatlant
rongált meg, ebből a legtöbb lakóház. Az ingatlanokban a legnagyobb kár Devecserben volt és a sérült ingatlanok többségét (306 db-ot) el kellett bontani. Összesen
731 fő volt azoknak a száma, akiknek megsemmisült vagy lakhatatlanná vált az otthona. A lakóházak pótlására a kormány választási lehetőséget kínált fel a károsultaknak (új lakás építése, használt lakás vásárlása, a károsodott ingatlan helyreállítása,
illetve készpénzes támogatás). [17]
A károsultak döntésének megfelelően 2011. októberéig a károsult családok lakhatási
feltételei is megteremtődtek, 112 új lakóház épült fel állami támogatással (Kolontáron 21 db, Devecserben 89 db, Somlóvásárhelyen 1 db, továbbá Márkó településen szintén 1 db ház építését rögzítették szerződésben), használt ingatlan vásárlása
mellett 125 család döntött (ezt a 1,4 milliárd forint értékű kormányzati támogatás
fedezte), 79 károsult pénzbeli kártalanítás kapott. A kormány a lakhatás biztosítása
mellett vállalta azt is, hogy június 30-ig mindenkit kártalanít, biztosítja a katasztrófában kárt szenvedett családok ingóságainak (gépjárművek, bútorok, ruhaneműk
és a megsemmisült élelmiszerekben) pótlását is. [18]
A szerződés szerint közbeszerzésen nyertes cég (VeszprémBer Zrt.) a rendelkezésre
álló nettó 5,121 milliárd forintból összesen 109 összkomfortos lakóházat épített fel
teljes közműellátással és adott át a lakóknak 2011.07.31-ig. A katasztrófa sújtotta
településeken összesen 2,5 kilométernyi aszfaltos utat, 2 kilométer hosszon felszíni
vízelvezető árkot és zárt csapadékcsatorna-rendszert, 2,4 kilométeren ivóvíz- és szennyvízrendszert, gáz- és áramhálózatot építettek ki. A szerződés szerint a több mint
12 ezer m2 közpark kialakítását is el kell végezni. Az ötmilliárd forintos keretösszegbe beletartozott az összesen 289 károsodott épület bontása a járulékos munkákkal,
a bontás utáni tereprendezéssel, a közművek kikötésével, illetve az utak helyreállításával együtt. A teljes beruházáshoz tartozott továbbá az újjáépítési területen a
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komplett épület- és közműtervezés, az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítése
hatósági, szakhatósági engedélyekkel, használatba vétellel és üzembe helyezéssel.
[19] A soha nem látott összefogásnak köszönhetően az emberek beköltözhettek új
otthonaikba, a környezetet pedig a szakemberek irányításával mentesítették a vörösiszaptól. Csak a termő- és külterületekről összesen mintegy 800 ezer m3 szennyezett
anyagot szállítottak vissza a tározókba.
A Katasztrófavédelmi Kormánybiztos honlapján közölt adatok szerint 2011. június
06.-i forduló napig a tárcák (Belügyminisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium) és a helyi önkormányzatok (Kolontár ÖK., Devecser ÖK., Somlóvásárhely ÖK) részére összesen 14,603 milliárd forint került kifizetésre a vörösiszapkatasztrófa miatti védekezés, helyreállítás és újjáépítés ellentételezéseként és további
17,250 milliárd Ft kifizetés várható. [20]
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) összesítése szerint a védekezés
teljes költsége összesen 2011. október 14.-ig 35 milliárd 949 millió forintot tett ki,
amelyből szeptember végéig csaknem 27 milliárd 607 millió forintot (OKF által a
BM-nek felterjesztett költség) fizettek ki a központi költségvetésből. A kifizetendő
tételek között még 8,34 milliárd forint szerepel. Ebből a külterületek kármentesítését
végző Mecsekérc Zrt.-nek eddig 10 milliárd 766 millió forintot utaltak át, és még
7,044 milliárd 400 millió forintot fognak kifizetni. Az összesítés szerint a katasztrófa
bruttó 35 milliárd 949 millió forintos kiadásaiba beletartozik az új lakóparkok mintegy 6,4 milliárdos költsége mellett a károsultak kárenyhítése (lakások, bútorok és
egyéb ingóságok) és a vállalkozások kártalanítása. [21]
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) közleménye szerint a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a hatályos jogszabályoknak megfelelően, fizikailag mérhető adatok alapján megállapította a vörösiszapkatasztrófa miatt a MAL Zrt.-re kiszabott hulladékgazdálkodási bírságot és összesen
135 milliárd 140 millió forint bírságot szabott ki a vörösiszap-katasztrófa miatt. [22]
A MAL vezetése és a cég jogi képviselője közölte, hogy megtámadják a bírságról
szóló határozatot, mert az összeg szerintük eltúlzott, a fellebbezésben a kiszabott
bírság jogalapját és összegszerűségét is vitatják. [23]
A katasztrófa felelősének kiderítésére kiemelt nyomozás folyik, a Nemzeti Nyomozó
Iroda a MAL Zrt-nél négy embert gyanúsított meg eddig, a bíróság a vezetők magánvagyonát zároltatta, jelenleg mindannyian szabadlábon védekeznek. A katasztrófa
okozóját a bíróság állapítja meg, eddig még nem született jogerős döntés. A káro170
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sultak részéről már több mint 30 per kezdődött, amelyekben a felperesek a MAL
Zrt-től anyagi és nem vagyoni káraik miatt összesen több mint hatmilliárd forint
kártérítést követelnek. [2]
A tragédia felhívta a figyelmet a törvényi szabályozás pontatlanságaira is, például
arra, hogy a vörösiszap-tározó ellenőrzésére alkalmas hatóságok keze részben meg
volt kötve, mert a hatáskör elosztása nem volt egyértelmű. Az Országgyűlés ezért
törvényt módosított, így 2010 decemberétől már csak a bányakapitányságok adhatnak ki működési engedélyt az ajkai tározóhoz hasonló tározókra és veszélyes
üzemekre. Ez hatósági, felügyeletet és ellenőrzést biztosít.
A vörösiszap-tragédia megerősítette azt a kormányzati szándékot, amely a 2010.
májusi-júniusi rendkívüli árvizek tapasztalata is volt, hogy az iparbiztonság és a
környezetvédelem erősítése érdekében újra kell gondolni a katasztrófavédelmi jogszabályokat, gyakorlatot. A kormány 2011. június 10-én terjesztette az Országgyűlés
elé az új katasztrófavédelmi törvény tervezetét, amelyet az Országgyűlés 2/3-os
többséggel szeptemberben megszavazott. [24]

ÖsszEfoGLALás
A rendelkezésre álló információ szerint mintegy 95 százalékban befejeződtek
a környezetvédelmi-kárelhárítási munkák a vörösiszap-érintette területeken. A katasztrófa utáni újjáépítés és kártalanítás a kitűzött határidőre megvalósult. A kormány új lakóházakat építtetett vagy vásárolt az otthonukat elveszített károsultaknak.
A mentés, helyreállítás teljes összege eddig mintegy 35,9 milliárd körül alakult
(2011.októberi adat).
A kárelhárítás, kármentesítés során a vezetési és katasztrófavédelmi rendszer alapvetően jól működött, a szervezetek közötti összefogás példás volt. A vörösiszap
katasztrófa arra is felhívta a figyelmet, hogy változtatni kell a törvényi szabályozáson,
amely a 2012. januárjától hatályos új katasztrófavédelmi törvénnyel megvalósult.
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DR. E NDRÔDI IS TV ÁN – OROVE CZ IS TVÁ N
DR. ZELE I GÁ BOR

A C IVIL (NE M KORM ÁNYZATI)
SZERVEZE TEK, ÖNKÉ NTE S EK
BE VONÁ SÁNA K LEHE TÔSÉ GEI
A NUKLE ÁRIS BA LESETEK LOGISZTIKAI
BIZTOSÍTÁSÁBA

BEvEzETés
Az anyag a katasztrófák elleni védekezés összehangolására létrehozott Kormányzati Koordinációs Bizottság mellett működő Tudományos Tanács Logisztikai Bizottság
felkérésére készült az önkéntes tevékenységgel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomra és tapasztalatokra támaszkodva.
A rendszerváltás óta eltelt, mintegy húsz év alatt hazánkban megerősödtek a civil
szervezetek. Ehhez jelentősen hozzájárult az is, hogy az állam és a kormányzati szervek – elsősorban gazdasági megfontolásokból egy sor feladatot már nem, vagy csak
jelentős erőfeszítésekkel képesek megoldani, ezzel párhuzamosan szinte valamennyi
szektorban létrejöttek civil kezdeményezések, melyek megerősödve és megfelelő
szakmai és bizalmi tőkével a hátuk mögött alkalmassá váltak illetve válnak ilyen jellegű feladatok magas szakmai színvonalon történő megvalósítására.
Ezek a szervezetek, mint a Magyar Tűzoltó Szövetség, Magyar polgári Védelmi
Szövetség és az Országos Polgárőr Szövetség nagy számban szippantották fel a hívatásos rendszerből kikerült, szakmájukat éveken át magas szinten művelő, attól elszakadni nem akaró és a közösségért tenni akaró személyeket. Ezen személyek
képesek a civil társadalom azon tagjai szervezésére, akik hajlandóak önként bekapcsolódni saját lakó környezetük védelmébe, embertársaik élete és anyagi javai
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megóvása érdekében. Mind többen ismerik fel ennek jelentőségét. Jó anyagi hátteret biztosítanak e szervezetek megerősödéséhez a NCA és más szervek, nem utolsó
sorban önkormányzatok, biztosította pályázatok.
Ebben az anyagban igyekszünk felvázolni azokat a lehetőségeket, mellyel ezen szervezetek tagjai sikerrel vonhatók be a nukleáris veszélyhelyzetek kezelésébe, úgy a megelőzés, beavatkozás, mint az eredeti állapotok visszaállítása időszakában. Felhasználva a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi elméleti és gyakorlati tapasztalatokat.
i. Az ÖnKénTEsEK BEvonásánAK joGszABáLyi ALAPjAi,
LEHETŐséGEi, iDŐszAKoK, fELADAToK és szErvEzETEK szErinT
1. Kik azok az önkéntesek és miért vállalnak feladatokat?
Azok akik képesek idejüket és tudásukat önkéntes munkára áldozni, érett felelősségteljes egyéniségek, akik tudatosan tevékenykedik másokért. Legfontosabb tulajdonságuk, hogy hajlandók ingyen, fizetés nélkül tevékenykedni. Az önkéntes lehet
a főállásúak mellett kisegítő tevékenységet végző, asszisztens, vagy segítő, mindegy
csak komolyan vegyék és ne alantas munkára, kérjék őket.
Sokféle ember dolgozik szívesen az önkéntes mozgalmakban – kezdve az idős
nyugdíjasoktól, akik szeretnék tudásukat, tapasztalatukat rendelkezésre bocsátani,
és hasznosítani a köz javára, azokon keresztül, akik aktívan dolgoznak, egészen a
fiatalokig, akik csak most kezdik építeni a karrierüket. Ebből következik tehát, hogy
bárki lehet önkéntes, mindenkinek lehet testhezálló elfoglaltságot találni.
Megfogalmazható alapelv, hogy az önkéntesek szerepét tisztán kell meghatározni.
Oda kell figyelni toborozásukra, képzésükre, felügyeletükre, az önkénteseknek is
meg kell érteniük azt hogy, tevékenységük miként illeszkedik bele a nagy egész
szélesebb értelembe vett tevékenységbe. Hatásos önkéntes programokat viszont
csak egy jól szervezett és menedzselt szervezet tud levezetni.
Az önkéntes szervezetek tevékenységének professzionálisan kivitelezettnek, jól szervezetnek kell lennie. Sokan a hivatásos szerveknél nem hajlandók az önkénteseket,
professzionálisnak nevezni, mert nem fizetéssel járó munkát végeznek és mert a
munkájuk nem szükségszerűen igényel szakmaiságot.
Az önkéntes mozgalmak, szervezetek a fejlettebb országokban már régen kialakultak azok elsősorban a tradicionálisan régóta működő szervezetek, mint pl. a vörös175
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kereszt, vagy pl. Ausztriában a Polgári Védelmi Szövetség (ÖZSV) melyek felismerték,
hogy az önkéntesség jó módszer, mellyel az állampolgárok bekapcsolhatók a közéletbe, tevékenyen hozzájárulnak életük, sorsuk vagy mások sorsa alakításába.

1.1. Az önkéntes segítségnyújtás motivációi
A segítő alatt olyan személyek értendők, akik valamilyen módon részt vállalnak az
áldozatok, az anyagi javak mentésében a helyreállítási munkálatokban. Ide sorolhatók a hivatásos mentő erők, a különböző karitatív és önkéntes szervezetek, mindazok, akik valamilyen külső késztetés vagy (és) belső motiváció alapján a kárhelyen
vagy azon kívül tevőlegesen részt vesznek a mentésben.
A mentő erőkre és a tágabb értelemben vett segítőkre vonatkozó szakirodalom terjedelmesebb, mint az áldozatokról szóló szakmai közlések. Ez valószínű azért van, mert
– főleg a hivatásos szervezetek homogénebbek, a kutatók által később is megtalálhatók, könnyebben vizsgálhatók mint a lakosság széles rétegeiből kikerülő áldozatok.
Abban a kutatók egyetértenek, hogy minden egyes segítő tevékenységében benne
lesz személyes elképzelése, kívánsága, előző tapasztalata, motivációi.
Az első kérdés, ami a segítőkkel kapcsolatban felmerülhet, hogy milyen tényezők
motiválják őket az ilyen tevékenységben való részvételre egy olyan társadalmi
környezetben, melyről Molnár Attila a következőket írja (2) : “A hétköznapi tapasztalatainkat szomorú keretbe fogja az European Value Study 1983-as eredménye.
A nyolcvanas évek közepén, az e vizsgálattal egyidőben tetőző öngyilkossági arány
Magyarországon az individualizálódással társuló értelemvesztéssel járt. Az említett
vizsgálat 10 európai országgal ( Anglia, Észak-Írország, Írország, Franciaország, Belgium, az NSZK, Hollandia Spanyolország, Dánia, Olaszország ) hasonlította össze
Magyarországot és kiugróan magas (több mint 80%) volt azok aránya, akik azt
választották, hogy a családjukon kívül semmiért sem áldoznák fel az életüket.”
A szervezettől, az egyenruhától függetlenül az egyén fogja eldönteni, hogy vállaljae az életveszélyt. A gyakorlati tapasztalatok szerint a sorkatonák a katasztrófáknál
– annak személyesebb jellege, a veszélyvállalás azonnali eredménye miatt – szívesebben vállalják az életveszélyt, mint a számukra esetenként idegen, nem érthető
eszméket és célokat szolgáló fegyveres harc esetében.
A fentiekben elemezve a társadalmi környezetet és az önfeláldozáshoz rendelt szociális attitűdöt, felmerül a kérdés, hogy akkor mégis miért özönlenek az önkéntes
segítők a kárhelyekre, a hivatásosok miért nem hagyják ott tömegesen a szakmát?
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Raphael B. szerint (3) bizonyos belső motívumok és konfliktusok is közrejátszanak
abban, hogy a személy segítőként reagáljon katasztrófa szituációban Pl. erőszakos,
agresszív személyeknél tapasztalták, hogy tudat alatt úgy érzik: valamilyen kár
okozásáért, rombolásért felelősek, ami úgy nyilvánul meg, hogy késztetést éreznek
a katasztrófa helyszínének felkeresésére, úgy érzik, nekik ott kell lenniük. Sokan
a rombolással, a halállal kapcsolatban kíváncsiak, ez hajtja őket a helyszínre. Másokat
a “bűntudat komplexus” miatt lesznek segítők örülnek, hogy nem lettek áldozatok
és szükségességét érzik, hogy a veszélyt részben átvállalva segítsenek. A fentiek
a kutató szerint nem patalogikus jelenségek, kisebb – nagyobb mértékben minden emberrel megtörténhet hasonló. Többeket az motivál, hogy – szürke hétköznapi
életüktől eltérően – itt valami nagyon hasznosat maradandót tehetnek.
Hivatásos segítőknél jelentős pályán tartó tényező a kiemelkedő képességeket és
heroikus cselekedeteket övező társadalmi presztízs.
Természetesen az önzetlenség is motiváló ok, bár ezt cinikus szempontok tagadják.
Kapcsolatban áll viszont a személyiség egészének érettségével: az önkontrollal, önmegbecsüléssel és az empatikus tendenciákkal.
1.2. Néhány a segítőket veszélyeztető hatás
Raphael B. az alábbi megállapításokat teszi a segítőkkel, mentőkkel kapcsolatban
(4). A szerepvállalás bizonytalansága
Stressz előidézője lehet olyan formában, hogy munkája esetleg nem lesz megfelelő,
miatta esetleg nőni fog az áldozatok száma. A hivatásos mentő szervezeteknél a
gyakorlati feladatokat világosan meghatározó utasítások behatárolják a szerepeket,
így kevésbé idéznek elő feszültségeket a segítőkben. Inkább a karitatív és önkéntes
szervezeteknél fordul elő, hogy depressziót okozhat az elvárt teljesítménnyel és
célokkal kapcsolatos bizonytalanság.
A szerepekkel kapcsolatos bizonytalanságot igen jól ellensúlyozzák a különböző
felkészítések, gyakorlatok, mert így sokkal könnyebb megbirkózni a feladatokkal,
mintha csak belecsöppentek volna.
1.2.1. Pszichikus funkciók
Aki bekerül a katasztrófa sokszor kaotikusnak tűnő folyamatába annak figyelme a
készenléti, vészhelyzeti feladatokra összpontosul, és rövid időn belül magát igen
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hatékonynak fogja érezni. Gondolkodása felgyorsul, egymást követik a különböző
parancsok, tervek, akciók. A felpörgetett folyamatok elősegítik a gyors reagálást,
váltást, döntést, de abba a hibába is sorolhatják a segítőt, hogy magát az egyedüli
hatékony személynek tartja az adott feladat végrehajtásánál. Ilyenkor fennáll az
“ellen – katasztrófa szindróma” veszélye, amikor az illető nem pihen, nem akarja
átadni a felelősséget, végül már kárt okoz, ahelyett hogy segítene.
1.2.2. Áldozat – segítő kapcsolatok
A túlságosan beleélő empatikus viszony káros lehet. Kialakulhat egy olyan közvetlen
kapcsolat, amikor már a segítő vonakodik közölni a megfelelő “eseteket” illetékes
egészségügyi, szociális és egyéb munkatársak számára, vagy nem adja meg a szükséges információkat az orvosoknak.
Ez olyan esetekben fordulhat elő, amikor a szerepek nincsenek precízen meghatározva, elkülönítve.
1.2.3. Sokkoló stressz – hatások
Azoknál a segítőknél, akik közvetlen kapcsolatba kerültek a katasztrófa halálos áldozataival, a halálesetek tömege és sokkszerűsége, a megdöbbentő sérülések,
gyermekek halála mindig traumás hatást vált ki. Több szerző hasonlóan írta le a
“sok halott miatti” félelmet, egyesek ezt “halál – túlterhelésnek” is nevezik. Egy
tömeges katasztrófa (Greenville) után 1 hónappal az ott lévők 70 %- nál mutattak
ki valamilyen túlzott terhelést.
A segítőkre a legsúlyosabb hatást mások gyötrelmének és szenvedésének látványa,
tudata gyakorolja. Egy másik tömeges katasztrófa (Ash Wednesday) esetében 19
tagú ideggyógyász csoport feladata volt az áldozatok lelki támogatása, terápiája.
Kétharmaduk jelentett kimerültséget, egyharmaduk alvási nehézséget. Mindennapos
volt a düh, a sokkérzés, a reménytelenség. A csoport egyharmadánál a traumás állapot utáni álmok jelentkeztek. Legfontosabb feladatuk volt az áldozatok
szenvedésének megosztása és vitathatatlan, hogy munkájuk okozta elsősorban
a stressz hatást annak ellenére. hogy nagy tapasztalattal és ügyességgel rendelkeztek
hivatásuk területén.
1.2.4. Szerep stresszek
A segítő szerepből adódóan különböző hátráltató tényezők, stressz – források
léphetnek föl, az alábbiak szerint: meg nem felelés érzése, kommunikációs prob178
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lémák, bürokrácia, eszközök hiánya, túlterhelés, kimerültség, reménytelenség érzése,
hatóságokkal, más segítőkkel való rossz kapcsolat, segítő
• áldozat összhang hiánya

1.3. A mentést irányítóknak az alábbiakat célszerű
figyelembe venni a segítők pszichikumával kapcsolatban
• létfontosságú az egyes személyek motivációjának és fontosabb pszichikus
jellemzőinek ismerete;
• fokozottabb stressz hatás után célszerű az állománynál figyelemmel kísérni a
pszichikai utóhatást;
• időben ki kell szűrni azokat, akiknél a traumák visszamaradt rögzült hatásai halmozódnak és az alkalmasságot veszélyeztetik
• a mentés szervezésénél magas fokú racionalitásra törekvéssel minimálisra kell
csökkenteni a szerep – konfliktusokat;
• az önkéntes segítők kárhelyen való alkalmazása rendkívüli körültekintést, fokozott
felügyeletet igényel a motivációval kapcsolatos alpontban szereplő okok miatt;
• mindig szem előtt kell tartani, hogy a legnagyobb stressznek azok vannak kitéve,
akiknek az a feladata, hogy azonosuljanak a szenvedő áldozattal, osszák meg
a lelki terheket : pszichológusok, orvosok, szociális segítők stb.

2. Az önkéntesek bevonásának jelenleg rendelkezésre álló
jogszabályi alapjai, kritériumai
2.1. jogszabályi alapok
Az 1989. évi 20. tvr által a Magyar jogrendbe beemelt a háború áldozatainak
védelmére vonatkozóan, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött egyezmények
i. és ii. kiegészítő jegyzőkönyve tartalmazza az általános polgári védelmi
feladatokat, melyek katasztrófák elleni védekezés érdekében is bevezethetők.
Ennek 62. cikk Általános védelem 2. pontja kiterjeszti a Jegyzőkönyv hatályát azokra
a személyekre és szervezetekre is, melyek nem tagjai a polgári védelmi szervezeteknek, de eleget tesznek az illetékes hatóságok felhívásának és azok ellenőrzése
alatt végeznek ilyen irányú tevékenységet, tehát az önkéntes személyek és szervezeteket érti.
A magyar Köztársaság Alkotmánya nem csak feltételezi, de el is várja az állampolgártól az önkéntes szerepvállalást úgy a honvédelem, mint a katasztrófák elleni
védekezés területén.
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A fenti alapelvek figyelembevételével kidolgozott és az Országgyűlés által elfogadott
jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései:
1996. évi XXXvii. Törvény a polgári védelemről, 2§ (2) e. pontja szerint a nukleáris létesítményeken bekövetkezett balesetek esetén a Kormány Veszélyhelyzetet
hirdethet ki.
196/1996. Kormányrendelet, mely a mentésben való részvétel szabályairól
szól, 12.§-ban a mentésben közreműködőként résztvevőnek határozza meg – a társadalmi szervezeteket és egyesületeket -, melyek a mentés irányításáért felelős
személy irányításával vehetnek részt a mentési tevékenységben.
1999. évi LXXiv. Törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, I. fejezet 2§ (1) bekezdésében a védekezés és következmények
felszámolására létrehozott szervezeteknél – az önkéntesen résztvevő társadalmi szervezetek, valamint civil és az e célra létrehozott köztestületek – bevonását és közreműködését feltételezi. A 23 § meghatározza az együtt (közre) működés feltételeit.
Ezek:
(1) részvételi hajlandóságukat kinyilvánítják;
(2) az alkalmasság feltételeinek megfelelnek;
(3) az önkéntesek védekezésbe történő beosztását a polgármester határozatban rendeli el;
Bár egyet lehet érteni, azzal, hogy erre a területre külön jogszabály nem rendelkezik,
és ilyen valószínűleg nem is lesz, ezért úgy ítélem meg, hogy a fent idézett jogszabályok is kellő alapot és lehetőséget biztosítanak az önkéntes szervezetek
bevonására. Erre jó példa volt a nem régiben Alap községben végrehajtott Nukleáris
veszélyhelyzeti rendszergyakorlat (VIGYAK), ahol a település polgármestere Határozatban szabott meg feladatot a helyi polgárőr szervezet számára.
Néhány esetben, ilyen a Magyar Vöröskereszt tevékenysége, vagy a Polgár őrség,
jogszabályok biztosítják a szervezet tevékenységét.
Ezzel együtt is tény, hogy körültekintően kell elemezni már a felkészülés időszakában
az önkéntesek feladatellátásának olyan jogi kérdéseit, mint az önkéntes és a feladatot adó felelőssége, munkavédelmi kérdések, kártérítés stb. mert konkrét, esetleg
veszélyes körülmények között végrehajtott feladatokról lehet szó. És bár a polgári
védelmi kötelezettség kellő jogi védelmet és garanciát biztosít, esetenként célszerű
lehet ezeket polgári jogi szerződésben előre rögzíteni.
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2.2. A teljesség igénye nélkül, néhány kritérium,
az önkéntesek alkalmazásával kapcsolatban
2.2.1. Az önkéntes felelőssége
• Saját felkészültségét, teljesítőképességét felmérve csak olyan feladatra vállalkozni
amit végre is tud hajtani;
• Amennyiben a végrehajtásban nehézségekbe ütközik, azt azonnal jelezni a feladatot adónak, vagy a hívatásos felügyelőnek;
• Meg ismerni a polgárjogi szerződésben vagy a Pv törvényben meghatározott
követelményeket, jogokat kötelességeket;
• Baleset és munkavédelmi oktatásban való részvétel nélkül, semmi szín alatt ne
kezdje meg a tevékenységet.
2.2.2. A feladatot adó felelőssége
• Lehetőség szerint ismerje a feladat végrehajtásra jelentkező önkéntes felkészültségét;
• Biztosítani a munkavédelmi felszereléseket, védőeszközöket és meggyőződni azok
használatának ismeretéről;
• A feladat megkezdése előtt a résztvevőket baleset és munkavédelmi oktatásban
részesíteni, és azt dokumentálni;
• Ha az önkéntes biztonsága más módon nem biztosítható, akkor a – követelményeknek való megfelelés esetén- polgármester határozatban (szóban, vagy írásban) kiterjesztheti rá a polgári védelmi kötelezettséget;
• Gondoskodni az önkéntesek szervezett tevékenységének irányításáról, képzett
szakemberek, ha ez nem lehetséges, -akár az önkéntesek közül kijelölt- felkészített
személy kijelölésével.
• Folyamatosan értékelni tevékenységüket, és a mentő erőkéhez hasonlóan ellátásban (étkezés, védő ital, pihentetés) részesíteni őket.

2.2.3. Munkavédelmi kérdések
A fentiekből következik és az eddigi gyakorlat is azt mutatja, hogy az önkénteseket
csak munka és balesetvédelmi oktatás után, és képzett vezető irányításával
szabad alkalmazni. Különösen igaz lehet ez a nukleáris balesetek kezelése során
igénybe vett önkéntesek esetén. Ezért szükséges a megelőző időszak felkészítésénél
erre kiemelt hangsúlyt fektetni és gyakorolni.
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2.2.4. Kártérítés és kárigény
Amennyiben a veszélyhelyzet kihirdetésére vonatkozó rendelkezés a kártérítés tekintetében a személyre és az igénybe vett eszközök használatára vonatkozóan más
szabályokat nem tartalmaz akkor a Polgárjogi szerződés megléte eseté az abban
foglaltak, illetve a PV törvény alapján, polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyek esetében a HVt kártérítésre vonatkozó szabályai az irányadók.
3. A közreműködés lehetséges időszakai, feladatai
Az önkéntesek közreműködésének lehetséges időszakai, megegyeznek az egyéb
katasztrófák estén már ismert és elfogadott időszakokkal:
• megelőzés ( tervezés, szervezés, felkészítés);
• a védekezés;
• a következmények felszámolása és halaszthatatlanul szükséges helyreállítási
tevékenység egymásra épülő rendszerével.
Az önkéntes szervezetek és személyek a megkötött együttműködési megállapodás,
kijelölés, polgárjogi szerződésben (együttesen a továbbiakban: megállapodás) foglaltak alapján részt vehetnek az egyes fázisokban, (pl. csak a megelőzésben vagy a
védekezésben) külön-külön is és a tevékenység egész folyamatában is a felkészültségük, begyakorlottságuk, felszereltségük, mozgósíthatóságuk függvényében.
3.1. Az önkéntesek bevonásának lehetősége megelőzés,
felkészülés időszakában
3.1.1. A tervezés során a feladatot adó lehetséges tevékenysége
• Felmérni a tevékenységbe bevonható önkéntes szervezeteket, illetve az önként
jelentkező szervezeteket. Megismerni lehetőségeiket, felszereltségüket, kapacitásukat, létszámukat, felkészültségüket, esetleges referenciák és személyes meggyőződés alapján.
• Ismertetni velük mikor, milyen körülmények között, milyen feltételek mellett
számítanak a munkájukra.
• Előkészíteni és aláírni a kétoldalú megállapodásokat, a felelőségi területek és
konkrét vállalások számbavételével;
• A megállapodások aláírása után, tevékenységüket elhelyezni a vonatkozó tervekben, feladatsorokban;
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• Bevonni őket a gyakorlatokba, ily módon meggyőződni alkalmasságukról, ismertetni velük helyüket szerepüket a tervek végrehajtásában;
• Meghatározott időszakonként a megállapodásokban foglaltak megvalósítása
céljából alkalmazó megbeszéléseken pontosítani a terveket;
3.1.2. A felkészülés során
• Közös felkészülések és gyakorlatok tervezése, az érintett lakosság minél szélesebb
körének bevonásával.;
• A felkészítésekben való részvétel, tájékoztató anyagok kidolgozása a helyes magatartási szabályokra, prevenciós napok szervezése a lakosság részére;
• Részvétel a szervezetek felkészülési gyakorlatain, rendezvényein;
• Lehetőség szerint bevonni őket a lakosság felkészítésébe, tájékoztatásába;
• Begyakorolni a tervezett, tevékenységet a védőeszközök használatát;
• Pontosítani a feladat ellátáshoz szükséges felszereléseket.
3.2. A bevonható önkéntesek köre és lehetséges feladatai,
kiemelten a MPVSZ tevékenységére a megelőzés során
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) szervezeti struktúrájának, elhelyezkedésének, felkészültségének megfelelően, az Alapszabályban meghatározott feladatai megvalósításával alapvetően a megelőző időszak tevékenységében képes részt venni és hatékonyan támogatni a kis települések felkészülését
egy esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzet kezelésére.
3.2.1. A MPVSZ tevékenysége a tervezés során
• A hívatásos katasztrófavédelmi szervezet (polgári védelmi kirendeltség, iroda) tagjai útmutatása alapján, a felkészített polgári védelmi segítők bevonásával kész
részt venni a települési tervek elkészítésében, begyakoroltatásában;
• Biztosítani a szükséges adatokat a tervezéshez;
• Részt venni a tervek pontosításában.
3.2.2. A MPVSZ lehetséges részvétele a felkészítésben
• Az éves felkészítési terve alapján tanfolyamokon készíti fel az önkéntes polgármester segítőket;
• Részt vesz a lakosság felkészítésében és tájékoztatásában;
• Segítséget nyújt a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztató anyagok kidolgozásában;
183

F Ó R U M

• Részt vesz veszélyhelyzeti tájékoztatásában, a szóróanyagok terjesztésében;
• Lakossági tájékoztatók (falunapok) megtartásával segíti a polgári védelmi és
katasztrófavédelmi feladatokban való önkéntes részvételt;
• Részt vesz a tanuló ifjúság felkészítésében, illetve a tanárok felkészítésében;
• Anyagi lehetőségek függvényében végzi a települési polgári védelmi szervezetek
felkészítését, segítséget nyújt a polgármesternek a települési gyakorlatok megtervezésében és levezetésében;
• A települési szervezetek tagjai részére az anyagi lehetőségek függvényében biztosítja az alapfelszerelést, illetve ösztönzi azok beszerzését.
• A meglévő együttműködési megállapodás alapján részt vesz az önkéntes tűzoltó
és a polgárőr szervezetek felkészítését.
• Lehetőség szerint önkéntes szervezeteket hoz létre és készít fel.
• Részt vesz az önkéntesek estleges gyorsított ütemű felkészítésében.

3.3. Önkéntesekre is bízható feladatok Paks 3km-es
(Megelőző Óvintézkedések Zónája- MÓZ) és 30km-es
(Sürgős Óvintézkedések Zónája- SÓZ) körzetében
és a befogadási helyeken a végrehajtás időszakában
A kizárólag központilag létrehozott, hatósági határozattal elrendelt polgári védelmi
szolgálat mellett ki kell terjeszteni az európai hagyományoknak megfelelő és a társadalomban igényként is jelentkező önkéntes védelmi szervezetek, személyek
működésének lehetőségeit. Az önkéntességnek azonban párosulni kell a szabályozottsággal és felkészültséggel is, mert csak így garantálható mind az áldozatok, mind
a segítők megfelelő biztonsága, és a mentés szervezettsége.
A riasztástól számított pár óra áll csak rendelkezésre az intézkedések végrehajtásra,
ezért itt különösen fontos, hogy egy-egy feladatra több személy is el legyen igazítva,
így biztosítva, hogy nagy valószínűséggel a legextrémebb időszakokban is végrehajtásra kerüljenek a feladatok, melyeket az alábbiak szerint lehet csoportosítani.

3.3.1. Segédmunka jellegű feladatok,
melyek meghatározása a helyzettől függően csak a riasztás után történik meg, tehát
nem szükséges még a felkészülési időszakban végrehajtott előzetes eligazítás,
helyszín bejárás sem. Jellemzően ilyen feladat lehet az anyagmozgatás, szállítás.
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Ebbe a feladatba bevonható bárki a település lakosságából, aki a polgármester felhívására munkára jelentkezik, a szállításra alkalmas saját gépjárművel (tehergépkocsi,
személyszállításra alkalmas járművek, haszonjárművek) illetve mint anyagmozgató.
Ilyen feladatok lehetnek személyek, a védekezéshez szükséges anyagok (PV. műanyag fólia, az elzárkózáshoz, hermetizációhoz,) állatok szállítása a kimenekítés,
kitelepítés, esetleg kiürítés esetén. Illetve a visszatelepítés során. Mentesítő anyagok,
segélyszállítmányok szállítása.

3.3.2. Kisegítő jellegű feladatok,
melyek különösebb képesítést, kiképzést nem igényelnek, de a végrehajtónak célszerű előre megismerni a feladatot, a helyszínt, az eszközöket, pl.: hírvivői feladatok,
kézbesítés, anyag-eszköz (menekülőkámzsa, jódtabletta) kiosztás, kisegítő feladatok
a kimenekítésben, a lakosság ellátásában.
Ezen feladatok végzésére létrehozhatók az azonnal foganatosítandó rendszabályok
bevezetése során kisebb, egy-két vagy néhány fős illetve nagyobb csoportok a
közösségi intézmények (iskolák, faluház, orvosi rendelő, állattartó telepek, takarmány, stb) elzárkózásának , hermetikus zárásának, letakarásának végrehajtása (megelőző ABV védelmi rendszabályok). Gyülekezési helyek berendezésébe, az állatállomány elszállításának előkészítésébe, a kitelepítéshez, illetve a jódtabletták kiosztásához kapcsolódó adminisztráció (összeírások, listák készítése, adatok egyeztetése stb.)
Szükség esetén bevonhatók a gyorsított ütemű (néhány órás) felkészítésbe.

3.3.3. Előképzettséget igénylő, összetettebb, vagy jelentősebb feladatok
A riasztás, tájékoztatás, elsősegélynyújtás, lelki segély, rendfenntartás, forgalomirányítás, a rendőrséggel közösen visszamaradó objektumok őrzése, járőrözés, elzárkózás vagy megelőző ABV védelem segítése, stb. melyeknél ideális esetben a
feladathoz kapcsolódó szakmai végzettség, tapasztalat és a felkészülési időszakban
rövid kiképzés úgynevezett gyorsított ütemű felkészítés szükséges.
Ilyen szervezetek lehetnek: önkéntes tűzoltó egyesületek, csoportok, polgárőr csoportok, vöröskereszt, vagy más karitatív szervezetek aktivistái illetve más erre vállalkozó önkéntes szervezetek. Elsősorban azok melyek tagsággal rendelkeznek,
összeszokottak, irányíthatóak. A MPVSZ által felkészített személyek, csoportok.
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3.3.4. A MPVSZ által vállalható feladatok a végrehajtás időszakában
A Szövetség tagjai helyszíni segítséget nyújthatnak a polgármestereknek;
• Részt vehetnek a gyorsított ütemű felkészítésben;
• Segítséget nyújthatnak az ad hoc szervezetek létrehozásához;
• Segítséget nyújthatnak a különböző szervezési feladatokhoz;
• Segíti az önkormányzatok veszélyhelyzetekben történő ellátási és elhelyezési feladatai ellátásában;
• Segítséget nyújt az adományok gyűjtésében, és a felajánlások, kárt szenvedett
területre juttatásában;

3.4. A önkéntes szervezetek bevonásának lehetőségei
a következmények felszámolása időszakában
A veszély elmúltával az önkéntesek megfelelő védőfelszereléssel ellátva és felkészítve
bevonhatók a hívatásos kárelhárítók segítésére a legfontosabb feladat a kitelepített
lakosság visszatelepítésének előkészítésébe. Így :
• A település sugárfelderítésébe,
• Az esetleges talaj és objektum mentesítési feladatok végzésébe, a fertőtlenített
területek megjelölésébe,
• Az esetleges sugár szennyezett állatok, állati tetemek gyűjtésébe, megsemmisítésébe,
• Az ivóvíz, ásott kutak, felszíni vizek fertőtlenítésébe.
• Az egyes feladatokhoz kapcsolódó őrzési, felvigyázói, tájékoztatási és rendfenntartási feladatok végzésébe.
• A lakosság visszatelepítésének előkészítésében és végzésében.

ii. A TEvéKEnyséGBE BEvonHATó EGyEs ÖnKénTEs szErvEzETEK
1. országos szakmai szervezetek:
Magyar Polgári Védelmi Szövetség
Az 1937- ben alakult Légoltalmi Liga jogutódja. Szintén tradicionális szervezet.
Az MPVSZ fő feladata segíteni az emberi élet és az anyagi javak (a nemzeti vagyon)
védelmét. Tevékenységét elsősorban a megelőzés terén fejti ki.
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Közreműködik a lakosság polgári védelmi és a helyileg előfordulható katasztrófák
elleni védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a lakosság ilyen jellegű tájékoztatásában, tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és terjesztésében. Tervszerű propaganda tevékenységet fejt ki az állampolgárok körében a polgári védelmi
és katasztrófavédelmi feladatok önkéntes vállalására, elsajátítására.
Megkülönböztetett figyelmet fordít az ifjúság polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismereteinek megalapozására és továbbfejlesztésére. Közreműködik az ifjúsági katasztrófavédelmi, illetve polgári védelmi versenyek szervezésében és lebonyolításában.
Összehangolja a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatokat felvállaló, az emberi élet, az egészség és a nemzeti vagyon védelmét, mentését célkitűzéseiben szerepeltető, a természetes és az épített környezet biztonságát felvállaló önkéntes
társadalmi szervezeteket, alapítványokat, csoportos és magánkezdeményezéseket.
Támogatja tevékenységüket, – kérésükre, igényeik szerint – a polgári védelem, illetve
katasztrófavédelem akár hazai, akár külföldi, hivatalos és társadalmi szervei, továbbá
a gazdálkodó szervek előtt.
Veszélyhelyzetekben segíti az önkormányzatok, polgári védelmi, és katasztrófavédelmi szervezetek lakosságvédelmi, mentési, ellátási és egyéb feladatait, tevékenységét.
Együttműködve az állami és társadalmi környezetvédő szervezetekkel közreműködik
a természetes és a mesterséges környezetünk védelmével kapcsolatos felvilágosítószakpropaganda, valamint a védelmi és ideiglenes helyreállítási feladatok tervezésében, szervezésében és megvalósításában.
Felkérésre közreműködik minden olyan humanitárius tevékenységben, amely összhangban van az MPVSZ céljaival és lehetőségeivel. Tevékenységét nemzetközi
egyezmények biztosítják. (A háború áldozatai megóvására vonatkozó konvenció,
Genf 1949).
Magyar Tűzoltó Szövetség
Az 1870 óta működő nagy hagyományokkal és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkező országos szövetség. A fővárosi és megyei szövetségei mellet három:
a Létesítményi (LÖTOSZ), a Tűzoltó Verseny, és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületi
tagozata működik. A Szövetség tagsága önkéntes, tagjai lehetnek az egyének mellett, az önkéntes tűzoltó egyesületek, és létesítményi tűzoltó szervezetek is. Több
mint 30 település önkéntes tűzoltósága rendelkezik önálló vonulási területtel.
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A Szövetség önkéntes szervezetei, az alapszabályban vállaltak szerint végrehajtják
illetékességi területükön az 1996. évi XXI. Tűzvédelmi törvény 33.-34. §-ban előírt
feladatokat. Az MTSZ költségvetési támogatásban részesül. Kiváló munkájának elismeréseként, az MTSZ jelentős társadalmi megbecsültségnek örvend. A tűzoltóság
ma a lakosság által legjobban elismert szakterületek egyike.
Ott ahol rendelkezik egyesülettel, szinte valamennyi katasztrófavédelmi tevékenységbe bevonható.
Országos Polgárőr Szövetség
Viszonylag új szervezet, az 56 s Forradalom és Szabadságharc hagyományaira épül.
A rendszerváltást követően az állampolgárok önszerveződésével megalakult
önkéntes országos társadalmi szervezet. Az OPSZ támogatja helyi önkormányzatokat, a helyi, területi rendvédelmi szervezeteket a közbiztonság feladatainak végrehajtásában és a lakosság védelme érdekében. A polgárőrség segíti az állampolgárokat a közrend, közbiztonság fenntartásában, életük és javaik védelmében a
veszélyhelyzetek megelőzésében és a következmények elhárításában, a természet
és környezet védelmében.
Alapvetően a közrend, közbiztonság fenntartásában való részvétel, a bűnmegelőzés
a feladata. Mivel csaknem minden jelentősebb településen vannak csoportjai, szervezetei, katasztrófák estén a rendőrséggel közösen azt támogatva főleg a rendfenntartás területén alkalmazható. Feladatai teljesítése érdekében együttműködik: a
helyi önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati szervezetekkel, a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel.
Magyar Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt (és annak részét képező 70 000 fős ifjúsági vöröskeresztes
állomány) nemzeti humanitárius, országos hatáskörű – azon belül szinte minden
helységet átfogó – szervezet. Célkitűzése: az élet és egészség védelme, az emberi
személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése,
betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a nemzetközi humanitárius jog és a Vöröskereszt alapelveinek teljesítése,
társadalmi szolidaritásra való nevelés Feladatait, helyzetét az 1993. évi XL. Vöröskereszttel foglalkozó törvény szabályozza. A törvény kimondja, hogy nemzeti humanitárius, országos hatáskörű szervezet. Alapvetően az elsősegélynyújtás, a humanitárius segélyek gyűjtése és elosztása a fő profilja. Költségvetési támogatásban
188

F Ó R U M

részesül. Rendkívül kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatokkal rendelkezik. Társadalmi megbecsültsége minden szinten kiemelkedően nagy. Tevékenységének
védelmét a nemzetközi hadviselési jog is rögzíti (genfi Vöröskeresztes konvenció).

2. Központi, segítségnyújtó szervezetek:
BM. OKF Krízis Intervenciós Team (KIT)
Szakmai és társadalmi igény mutatkozik arra, hogy a katasztrófák érintettjei és a
beavatkozó állomány számára pszicho-szociális ellátást biztosítsunk. A pszichés gondozásnak ki kell terjednie az árvíz által fokozottan veszélyeztetett területeken élők
felkészítésére, a tömeges sérüléssel járó balesetek elszenvedőire, valamint a beavatkozó mentőerőkre. A jóindulatú segítőkészség, az önzetlen tenni akarás szervezett keretek között jobban és hatékonyabban biztosítja a krízishatás leküzdését.
A szervezett keretek közötti felkészítést és igénybevételt tervezi megvalósítani az
OKF, országos és területi szinten, a Krízis Intervenciós Team (a továbbiakban: KIT)
létrehozásával. Első lépésként 64 fő pszichológus felkészítésével történt meg,
A hatékonyabb működés érdekében a KIT tovább bővíthető.
A felkészítés a nemzetközi irányelveknek megfelelően folyik. A képzésen részvevők
feladata a beavatkozásra való igénybevételen túl, a területi KIT tagjainak kiképzése,
továbbképzése is.
Az önkéntesekkel szemben feltétel, hogy a munkahelyük engedélyével hajlandóak
legyenek a képzésen részt venni, az ott hallott ismereteket tovább adni, valamint a
krízis helyzetek során – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság riasztása alapján
– a lakosság, vagy a beavatkozó erők részére pszichológiai támogatást nyújtani.

Központi Rendeltetésű Mentőszervezet (KRMSZ)
A veszélyhelyzetek felszámolása során az elsődleges beavatkozók gyakran szembesültek azzal a ténnyel, hogy az e feladatra létrehozott szervek, szervezetek bizonyos mentési-mentesítési feladatok végrehajtására szakemberek, illetve szakfelszerelések hiányában nem képesek.
A fővárosban megtalálhatóak azok a szervezetek, amelyek – néhány területet kivéve
– rendelkeznek a speciális mentésekhez szükséges eszközökkel, valamint azok
kezelésére felkészített szakemberekkel. Ezen szervek, szervezetek alaprendeltetése
nem a lakosság és az anyagi javak mentése, ezért szervezeti rendszerük, riaszt189
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hatóságuk, logisztikai háttérbázisuk nem teszik őket alkalmassá egy esetleges mentés során az önálló tevékenység végzésére.
Problémaként azt is figyelembe kell venni, hogy e szervek, szervezetek tevékenységi
köre, technikai lehetőségeik nem ismertek a veszélyhelyzetek felszámolását irányító
önkormányzatok és az azonnal beavatkozó rendvédelmi szervek előtt.
A fentieket figyelembe véve került létrehozásra a Fővárosi Polgári Védelem bázisán
a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezetet (FKRMSZ) amely képes a mentés
területén jelentkező hiányokat pótolni, a mentésben elsőként részt vevő mentő
erőket megerősíteni, ezzel a mentést kiszélesíteni, valamint a mentő erők mindenoldalú biztosítását megszervezni és végrehajtani.
Fontos szempont volt a lakosság kimenekítése során jelentkező elhelyezési,
egészségügyi és ellátási feladatokhoz szükséges technikai eszközök és anyagok biztosítása, szükség esetén a helyi pv. szervezetek, vagy a mentésbe bevont lakosság
mentőeszközökkel, valamint a mentéshez-mentesítéshez szükséges anyagokkal
történő ellátása.
Rendeltetése Budapesten, illetve az ország bármely részén bekövetkezett veszélyhelyzetek, valamint katasztrófák során jelentkező speciális mentési feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erők megerősítése, a vezetés feltételeinek biztosítása,
a mentőerők technikai eszközökkel és mentési anyagokkal történő ellátása, a mentőerők és a hajléktalanná vált lakosság mindenoldalú biztosítása. A nemzetközi
katasztrófa segítségnyújtásban való részvétel.

3. A társadalmi kontrol szervezetei
Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás
(Paksi Atomerőmű)
A szervezet alapító okiratában Bács-Kiskun megye részéről hét, Tolna megye részéről
hat település önkormányzata fejezte ki együttműködési szándékát. Paks városa teljes
jogú tagja a szervezetnek azzal a különbséggel, hogy az erőműhöz kapcsolódó
közigazgatási, hatósági rendszere miatt pénzügyeit külön rendezi. Az erőmű körüli
kb. 12 km-es körzetben lévő települések lakóinak száma kb. 60 ezer. A TEIT részletesen kidolgozott működési rend szerint tevékenykedik. Központja Kalocsa város
önkormányzati hivatala.
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Általában kéthavonta üléseznek, de indokolt esetben rendkívüli ülést is tartanak.
A PA képviselője tanácskozási joggal minden együttes ülés állandó meghívottja és
résztvevője.
A részvénytársaság vezérigazgatója évenként legalább egyszer találkozik a TEIT polgármestereivel. A társulás mindenkori elnöke évente összefoglaló jelentést készít,
amelyet az erőműnek is megküld.

Mint az a társulás nevéből is kiderül, munkáját két fő momentum jellemzi. Egyrészt
ellenőrzési tevékenységet végez, másrészt szorosan együttműködik az erőművel az
információk cseréjében. Célja nem az erőművel való szembehelyezkedés, hanem az
őszinte párbeszéd és együttműködés megteremtése és fenntartása, a kölcsönös bizalom továbbépítése.
A TEIT ellenőrző tevékenysége:
Az erőmű csúcstechnikával üzemeltetett sugárvédelmi környezetellenőrző rendszerének mérési adatait havi rendszerességgel kérés nélkül megkapják, összevethetik
a párhuzamos hatósági mérések eredményeivel, illetve saját méréseikkel. Az erőmű
szakmai és műszaki-technikai segítségével, valamint a polgári védelmi szervekkel
együttműködve a TEIT saját mérőhálózatot épített ki.
Ennek legfontosabb elemei a következők:
A 13 helyre telepített termolumineszcens dózismérő, amelyhez hasonló rendszert
működtet az erőmű is. A Bátya községben létrehozott "vizes labor", ahol felszíni és
talajvizek, csapadékvizek korrekt aktivitásmérése valósítható meg. Megjegyzendő,
hogy a labor szoros kapcsolatot tart fenn a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség radiokémiai laboratóriumával is. Onnan és
az erőműtől egyaránt kapnak szakmai, méréstechnikai segítséget.
A lakosság közvetlen tájékoztatását szolgálja az a három sugárzás ellenőrző és megjelenítő rendszer, amelyet Kalocsa, Paks és Uszód város legforgalmasabb helyére
telepítettek. A műszer a pontos idő, a levegő hőmérséklete mellett a háttérsugárzás
pillanatnyi szintjéről, illetve annak 24 órás és egy hetes változásáról tájékoztatja az
érdeklődőket. Hasonló mobil rendszer is üzembe helyezhető bármilyen kívánt helyen.
A TEIT információs tevékenysége.
Az atomerőmű tájékoztatással megbízott szervezete kiépítette és folyamatosan
ápolja sajtókapcsolatait. Ezen kapcsolatok többnyire megbízhatóak, lehetővé teszik
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a hiteles, gyors tömegtájékoztatást. Hatékony ellenszere a félretájékoztatásnak a
megbízható sajtókapcsolatok mellett, a direkt informálás, amelyre lehetőség éppen
a közvetlen környezetben van igazán.
Az információs munka főbb momentumai a következők:
A TEIT önkormányzatok lehetővé teszik a személyes találkozásokat, lakossági
fórumok keretében, amelyhez időt, helyet, megfelelő hírverést biztosítanak. Elősegíti
és megszervezi az erőmű látogatását személyes élményszerzés céljából a különböző
szervezeteknek (iskoláknak, kluboknak, nagyobb cégeknek, intézményeknek stb.).
A TEIT szervezeti felépítéséből következik, hogy a lakosság köreiben felmerülő
félelmek, kételyek nála bukkannak fel először. A társulástól az erőmű felé továbbított
információk így az erőmű tájékoztatási munkáját segítik. Információs kapcsolatunk
tehát kétirányú.
A TEIT teszi lehetővé, hogy az erőmű megjelenhessen az önkormányzati tulajdonú
regionális és helyi sajtóban, a helyi rádiókban, televíziókban és egyéb kiadványaikban.
Együttműködésük eredményei az elmúlt tizenöt évben:
A TEIT – PA Rt. együttműködés eredményeként jelentősen megváltozott a települések
és az atomerőmű viszonya. A helyzet normalizálódott, a kezdeti félreértések tisztázódtak, a hangulat alapvetően nyugodt, az esetleges feszültségek tisztességesen
kezelhetővé váltak.
A TEIT nyitott minden civil társadalmi szervezet felé, szívesen átadja információit,
tapasztalatait és felajánlja együttműködését.. Ez példaértékű az erőmű körzetében,
de országosan is.
Ez az együttműködési forma annyira sikeresnek bizonyult, hogy mintájára hasonló
szervezetek alakultak a közelmúltban. A kis- és közepes aktivitású szilárd radioaktív
hulladék végső elhelyezése szintén neuralgikus pontja az atomenergetikának,
ugyanúgy, mint az erőmű leszerelése utáni nagy aktivitású hulladék eltemetése.
Mindkét problémakör a lakosság érdeklődésének középpontjában áll. A felmerülő
félelmeket, bizonytalanságokat csak a TEIT – PA Rt. együttműködéshez hasonlóan
lehet kezelni. Így alakult meg a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás (TETT) is.
Végezetül, meggyőződésünk, és az elmúlt időszak katasztrófa veszélyhelyzetei valamint a különböző szintű gyakorlatok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a jól szervezett önkéntes mozgalmak, személyek ott, ahol tevékenységüket komolyan veszik
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és támogatják, hatékonyan képesek részt venni úgy a hívatásos kárelhárító szervek,
mint az önkormányzatok helyi védelmi tevékenységében.
Természetesen a 2011. őszén az Országgyűlésben elfogadásra kerülő új katasztrófavédelmi törvény jogi alapokra helyezi a civil szervezetek alkalmazását, jogait, kötelességeit majd rendezi, ami remélhetőleg végleg helyére teszi az állami és a civil
beavatkozások kérdés körét.
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Dr. Hoffmann imre – mukics Dániel
A 2011. május-júniusi árvíz elleni védekezés, a helyreállítás, valamint az
árvízvédelmi beruházások átfogó értékelése.
Értékelik az árvizeket kiváltó hidrometeorológiai okokat, a kialakult helyzet ismertetésével értékelik a katasztrófavédelmi hivatásos szervek felkészültségét, a védekezés során tett intézkedéseket. Megyénként feldolgozva a védekezés tapasztalatait
az olvasó országos képet kap a katasztrófavédelmi szervek tevékenységéről. Külön
értékelik a logisztikai biztosítás, a nemzetközi segítségnyújtás, a médiatevékenységet, a kárfelmérés, a helyreállítás a kárenyhítés jogszabályi alapjairól és folyamatáról.
Végezetül szót ejt a megvalósult árvízi beruházásokról is.
Dr. Tóth ferenc – mukics Dániel
Az új Katasztrófavédelmi törvény áttekintése és az abból fakadó új kihívások.
Ismerteti az új katasztrófavédelmi törvény megszületésének körülményeit, a közelmúlt katasztrófakezelési tapasztalatok hatását a jogszabály kidolgozására. Részletesen taglalja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védelem,
a polgári védelem szerepének erősítését, az egyes veszélyhelyzetekre vonatkozó
irányítási szabályokat, a katasztrófavédelmi szabályzat kidolgozásának szükségességét, az Alaptörvény, a honvédelmi és katasztrófavédelmi törvény közötti kapcsolatot.
Dr. Hoffmann imre – mukics Dániel
A vörösiszap katasztrófát követő helyreállítás kérdései.
A 2010.október.04. után kialakult helyzet ismertetésével érzékeltetik a szerzők a károk nagyságát, jellegét, a védekezés főbb mozzanatait. Részletesen feldolgozza
a cikk a helyreállítás, újjáépítés folyamatát, a kárfelmérés, a szerződéskötés, a sérült
ingatlanok bontása, a vállalkozásokhoz kapcsolódó kárenyhítés, a másodlagos károk
kártalanítása, a monitoring rendszer létrehozása és működtetése, a karitatív tevékenység az emberi élet mentésének tapasztalatait.
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Bérczi László
2010. évben bekövetkezett vörösiszap katasztrófa elleni védekezés elsődleges tűzoltó beavatkozói tevékenység feladatai, tapasztalatai.
A cikkben az elsődleges beavatkozó szervezetek, a tűzoltók tevékenységéről ad
tájékoztatást. Beavatkozási helyszínenként elemzi a felderítés tapasztalatait. Értékeli
a tűzoltók felszerelései, eszközei alkalmasságát, hatékonyságát, a helyszínen létrehozott operatív törzs tevékenységét, a helyszíni feladatok végrehajtásának irányításában, a lakosságvédelmi, elsősorban a kitelepítés, a rendfenntartás, folyamatát
tapasztalatait.
Lipták Attila – Tóth Dezső
A szerzők a történelmi kihívások- történelmi tapasztalatok felhasználásával elemzik a 2010 évi Borsod megyei vízkár elhárítás és helyreállítás tapasztalatait.
Megállapítják, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 2010. év a veszélyhelyzetek, természeti katasztrófák éve volt. A megyét érintő káresemények többsége
nem új típusú, viszont intenzitást, az okozott károk mértékét figyelembe véve mindenképpen az eddigi legnagyobb kihívást jelentette a védelmi igazgatás számára.
Így a Bódva-patakon már január elején levonult nagyobb árhullám, majd intenzív
havazás okozott nehézségeket megyeszerte. Földcsuszamlások, partfalcsúszások
veszélyeztettek lakóingatlanokat és közterületeket egyaránt, az év második felében
több földrengés rázta meg a megyeszékhelyet és környékét, a szélsőséges időjárás
következtében pedig folyamatosan érkeztek a károkról szóló bejelentések, kárigények. Mint a szerzők megállapítják, a köztudatban leginkább a júniusi árvíz
maradt meg, mely minden korábbi rekordot megdöntve óriási pusztítást végzett
a megyében, ahol 358 településéből 256 volt érintett árvízzel, belvízzel, vagy helyi
vízkárral. A megszerzett tapasztalatok rávilágítottak a védelmi igazgatás gyenge
pontjaira, és több területen szükségessé tették a tevékenység újragondolását.
Dobson Tibor
Egy szóvivő munkája és tapasztalatai a 2010. évi árvíz és ipari (vörösiszap)
katasztrófák során.
Munkájában széleskörű tájékoztatást nyújt, a 2010. évi katasztrófák kommunikációjáról, a médiákkal való kapcsolattartásról, betekintést nyújt a lakosság tájékoztatásának rejtelmeibe. Mint a tájékoztatásért felelős szóvivő, megosztja személyes
tapasztalatait az olvasóval, rámutatva a katasztrófák során nélkülözhetetlen hiteles,
reális, valósághű tájékoztatás szükségességére.
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Dr Tóth rudolf
A szerző értekezésében az árvizek elleni védekezés új logisztikai kérdéseit
vizsgálja.
Az elmúlt évek árvizei, kiemelten a 2010-es év vízkár elhárítási műveletei tükrében,
komoly erőpróbát jelentettek úgy a védekezésben résztvevő erők, mint az ár- és
belvizek által veszélyeztetett területen élő lakosság számára egyaránt. A médiákban
megjelent híranyagok és vélemények, valamint a különböző szakmai bizottságok
helyszíni ellenőrzésének tapasztalatai késztették a szerzőt arra, hogy áttekintse az árvízi
védekezés logisztikai támogatásának kérdéseit, az anyagellátás új elvárásait, a megvalósítás lehetséges formáit, módszereit. Bemutatja a 2010-es borsod megyei tavaszi
árvízi védekezés logisztikai feltételeinek meglétével és minőségével kapcsolatos problémákat, azok okait, ismerteteti a katasztrófa-elhárítási feladatok logisztikai támogatásának legújabb kutatási eredményeit végezetül, javaslatot tesz a 2010-es árvízi
védekezés során kialakult problémák jövőbeni elkerülésére, a védekezés költségtakarékosabb logisztikai támogatási rendszerének kialakítására, lehetséges területeire.
Dr. Endrődi istván – Dr. ország imre
Az „Önkéntes Polgári védelmi szervezetek Európai Együttműködési fóruma”
(European cooperation forum – Ecf), valamint a „regionális Partnerségi
Együttműködés”-ek (regional Partnership cooperation – rPc).
Átfogó képet ad a Magyar Polgári Védelmi Szövetség által kezdeményezett
nemzetközi Fórum megalakításával összefüggésben végzett munkáról. A célkitűzésekről, résztvevőkről, eredményekről, az alakuló konferencia eseményeiről, a továbblépés lehetőségeiről. Széleskörű betekintést nyújt a tagszervezetek tevékenységéről.
szalárdi Gábor – Galántai Gábor
A rendőrség katasztrófavédelmi feladatainak vezetői szintű előkészítése és
a helyszínen való gyakorlati megvalósítása.
A szerzők egy általunk kevéssé ismert, de igen fontos tevékenységre- a katasztrófák
estén szükségessé váló rendfenntartás, ezen belül is a rendőrség- feladataira irányítja
a figyelmet. Sorra veszi a rendőrség katasztrófavédelmi feladatrendszerének megvalósulását, feltételeit. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztálya munkáján keresztül bemutatja az irányítás módszereit, feladatait,
míg a Megyei RFK- tevékenységének bemutatásával a helyszíni végrehajtás mikéntjét
az egyes lakosságvédelmi intézkedések rendőri biztosítása -elzárkózás, kiürítés,
kitelepítés, a visszamaradt vagyontárgyak őrzése, a befogadó helyek biztosítása, a
forgalom irányítása, az EÁP -k telepítése és működtetése, az útvonal biztosításaidőszakaiban. A végrehajtás tapasztalataiból hasznos következtetéseket von le és
tesz javaslatokat a további tevékenységre.
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vágföldi zoltán
A szerző cikkében a vörösiszap katasztrófa után egy évvel a környezeti
hatások és a kárelhárítás vonatkozásait elemzi.
A szerző célkitűzése, bemutatni Magyarország eddigi legnagyobb következményekkel járó ökológiai katasztrófáját -mely, 2010. október 04-én, következett be amikor
a Magyar Alumínium ZRt.(MAL Zrt.) X. számú vörösiszap hulladék zagytároló gátja
átszakadt- követő első egy év jelentősebb eseményeit, a kárelhárítás főbb lépéseit,
alkalmazott módszereit és folyamatát. A kiömlő zagy az alacsonyabban fekvő
településeket- Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely- elöntötte, majd a természetes
felszíni vízfolyásokba kerülve további károkat okozott. A cikk a hiányos szakirodalom
miatt elsősorban a rövid távú hatások és az elsődleges következmények elemezését
tűzte ki célul.
Dr. Endrődi istván – orovecz istván – Dr. zelei Gábor
A civil (nem kormányzati) szervezetek, önkéntesek bevonásának lehetőségeit vizsgálja a nukleáris balesetek logisztikai biztosításában.
Az anyag a katasztrófák elleni védekezés összehangolására létrehozott Kormányzati
Koordinációs Bizottság mellett működő Tudományos Tanács Logisztikai Bizottság
felkérésére készült az önkéntes tevékenységgel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomra és tapasztalatokra támaszkodva. A szerzők megállapítják, hogy a rendszerváltás óta eltelt, mintegy húsz év alatt hazánkban megerősödtek a civil
szervezetek, melyek megerősödve és megfelelő szakmai és bizalmi tőkével a hátuk
mögött alkalmasak ilyen jellegű feladatok magas szakmai színvonalon történő megvalósítására. Ezek a szervezetek, mint a Magyar Tűzoltó Szövetség, Magyar polgári
Védelmi Szövetség és az Országos Polgárőr Szövetség nagy számban szippantották
fel a hívatásos rendszerből kikerült, szakmájukat éveken át magas szinten művelő,
attól elszakadni nem akaró és a közösségért tenni akaró személyeket, akik képesek
a civil társadalom azon tagjai szervezésére, akik hajlandóak önként bekapcsolódni
saját lakó környezetük védelmébe, embertársaik élete és anyagi javai megóvása
érdekében. Mind többen ismerik fel ennek jelentőségét. A cikkben felvázolják
azokat a lehetőségeket, melyek mentén ezek a szervezetek - felhasználva a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi elméleti és gyakorlati tapasztalatokat- sikerrel
vonhatók be a nukleáris veszélyhelyzetek kezelésébe, úgy a megelőzés, beavatkozás,
mint az eredeti állapotok visszaállítása időszakában.
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