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DR. ENDRÔDI ISTVÁN

A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI
SZÖVETSÉG KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL
JÓVÁHAGYOTT 2008-IK ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI FÔ FELADATOK
ISMERTETÉSE
BEVEZETÔ
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) önkéntes tagságból álló közhasznú tevékenységet folytató szervezet, az 1937-ben alakult és a II. világháború éveiben
1945-ig a sikeresen mûködött Légoltalmi Liga jogutódjaként 1991-ben szervezôdött újjá.
A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a természeti és civilizációs katasztrófák esetén,
valamint a háború áldozatainak védelmérôl szóló nemzetközi egyezmények hatálya alá
esô a bajbajutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló intézkedések (a háború
áldozatainak védelmére hozott Genfi Konvenció I-II. Kiegészítô jegyzôkönyv) végrehajtásában, de különösen a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében, az ifjúság nevelésében, az önkéntes szervezetek létrehozásában, kiképzésében, a lelki gondozásban, a segélyek elosztásában, és az önkéntes beavatkozások támogatásában való humanitárius
részvételt. Szakmai érdekképviseletet gyakorol, e tevékenysége része a civil kontrol gyakorlásának, a polgári védelmi feladatokat illetôen.
Irányadónak tekinti a Genfi konvenció, a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a polgári védelemrôl, és a katasztrófák elleni védekezés irányításáról szóló törvények elôírásait és törekvéseit. Magáénak vallja az EU Közösségi Polgári Védelmi mechanizmusának célkitûzéseit,
támogatja a Maastrichi elvek azon törekvését, mely a decentralizáció erôsítésével, a központi állami rendszerek szükséges mértékû lebontásával, a civil társadalomnak a közéletbe, köztevékenységbe való fokozott bevonásával csökkenti az állam anyagi terheit, a felesleges bürokráciát, demokratikusabbá, rugalmasabbá teszi a közigazgatást.
Fontosnak tartja a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti együttmûködést a
NATO közös védelmi rendszerében, a polgári oldal fokozott szerepvállalását. A törekvések
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elérésében követendônek tartja a fejlett európai országok elméleti és gyakorlati tapasztalatait, felhasználja eredményeit. Elôsegíti a szomszédos országok együttmûködési törekvéseit, a katasztrófa segítségnyújtás megvalósítását.
Munkánkról, közhasznú tevékenységünkrôl évente beszámolunk a Szövetség közgyûlésének. Eredményeinkrôl rendszeresen tájékoztatjuk támogatóinkat.
Most ennek a kötelezettségünknek teszünk eleget, hogy számot adunk a 2008. évben
végzett tevékenységünkrôl, illetve ismertetjük a MPVSZ Közgyûlésének határozatát
a 2009. évre vonatkozó feladataival kapcsolatban.
A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE ÁLTAL
IRÁNYÍTOTT, FELÜGYELT 2008-IK ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI FÔ FELADATOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK ISMERTETÉSE:
A MPVSZ Alapszabálya 4.§.(2) pontja kimondja, hogy a MPVSZ kiemelkedôen közhasznú
tevékenységet végezve közremûködik a Magyar Köztársaság állampolgárainak polgári
védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius feladatokra való felkészítésében,
védelmük szervezésében, azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek
önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni,
menteni, elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok
esetén.
A 2OO8. év során a MPVSZ az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság (továbbiakban: OKF) szakmai követelményei és útmutatása alapján az alábbi
KÖZHASZNÚSÁGI FELADATOKAT LÁTTA EL:
1. Az önkéntes lakosságfelkészítôk és polgármester segítôk
felkészítésének folytatása
1.1. Az önkéntes lakosságfelkészítôk és polgármester segítôk felkészítése:
A felkészítést a tagszervezetek a MPVSZ Országos Elnökség útmutatásai, a területileg
illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és Polgári védelmi kirendeltségek, az illetékes
polgármesterek igényei, valamint a terület katasztrófa veszélyeztetettségének megfelelô
gondossággal készítették elô, szervezték meg és hajtották végre. A tapasztalatok azt igazolják vissza, hogy a képzés visszhangja a kistérségi vezetôknél, és a települési polgármestereknél összességében pozitívnak mondható.
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Az év legfontosabb tapasztalata az volt, hogy elsôsorban azokban a térségekben tartják
fontosnak és segítik, támogatják a helyi vezetôk a felkészítést, amelyet az elmúlt években
jelentôs ár-, belvíz illetve más civilizációs és természeti katasztrófák értek és közvetlenül
tapasztalták a felkészített emberek gyakorlati hasznosságát. Az év során a fô figyelmet a
kistelepülések polgármesterei meggyôzésére fordítottuk, mivel az utóbbi években megszaporodtak a váratlan természeti jellegû káresemények (esôzés, havazás, tornádószerû
szélviharok) mely ellen elsô sorban helyileg kell felvenni a küzdelmet.
A számszerû adatok nem érkeztek be mindenhonnan, de az már most is látszik, hogy az
eddigi felkészített regisztrált 188O fô száma tovább növekedett, mintegy 15O fôvel és 10O
fôvel megkezdôdött a már felkészített segítôk továbbképzése.
Örvendetes, hogy ezek a felkészítô foglalkozások nagymértékben növelték Szövetségünk tekintélyét. A felkészítettek a Szövetség tagjaivá a települési szervezôdések
motorjaivá, a polgári védelmi kirendeltség vezetôk szakmai társaivá váltak.
2. Ifjúsági versenyek és táborok szervezése
2.1. Hazai ifjúsági versenyeken való részvétel:
A MPVSZ szakemberei a 2OO8. évben is teljes körûen részt vettek az OKF által meghirdetett felmenô rendszerû országos ifjúsági katasztrófavédelmi verseny szervezésében,
lebonyolításában, ezáltal hatékonyan segítve, a hívatásos szervek felkészítési tevékenységét.
Ez irányú tevékenységünket elsôsorban a megyei szervezeteink aktív bevonásával valósítottuk meg. A helyi és megyei versenyeken idén majdnem mindenhol sikerült saját csapatokat is indítanunk. A versenyek lebonyolításához, megvalósításához pályázati lehetôséget biztosítottunk támogatás elnyerése céljából.
Hagyományosan idén is kiemelten kezeltük az országos döntôt, ahol önkénteseink ismét
közremûködtek és jól helytálltak, ezzel is emelve a verseny színvonalát. A versenyeken
díjakat adtunk át a sikeres csapatoknak.
2.2. Nemzetközi ifjúsági versenyeken való részvétel:
Fontosnak tartottuk, és ezért ösztönöztük megyei szervezeteinket, hogy vegyenek részt
a határ menti tartományi polgári védelmi versenyeken és azokon, ha lehet, induljanak
a megyéjük szövetségi csapatával.
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Az év során az ausztriai Burgenland tartományi versenyt Zala megye csapata megnyerte az
általános iskolai kategóriában. Elindult még továbbá Ausztriában Györ-Moson-Sopron és
Pest megye csapata, Szlovákiában Györ-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád,
Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megye csapata is sikerrel vett részt.
Idén is részt vettünk az ausztriai „SAFETY-TOUR” Biztonsági Gyermekolimpia országos
döntôjén, Saalfeldenben, a Györ-Moson-Sopron megye csapatával, akik idén is derekasan
helytálltak, és megszerezték a kiemelkedô negyedik helyezést.
A versenyeken való részvételre, pályázati lehetôséget biztosítottunk támogatás elnyerése céljából.
2.3. Hazai és nemzetközi táborokon való részvétel:
Az év folyamán táborozási lehetôséget biztosítottunk, a Bács- Kiskun Megye Közgyûlése
és, Akasztó, Bácsalmás és környéke, Soltvadkert önkormányzata és támogatóival közösen,
négy turnusban.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyírbátor térségében szerveztünk ifjúsági polgári védelmi tábort két turnusban.
Pest megyében, két turnusban szerveztünk ifjúsági tábort.
A MPVSZ képviseletében idén nyáron is részvett Pest megye csapata a németországi
Ravensburgban egy katasztrófavédelmi túlélô táborban.
A táborozások lebonyolításával kapcsolatban, pályázati lehetôséget biztosítottunk támogatás elnyerése céljából.
3. Általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása és gyakoroltatása.
A MK biztonság és védelempolitikai alapelveirôl szóló 94/1998 (XII.29.) OGY határozatában alapelveket fogalmazott meg, mely alapelvek megvalósítását a MH- rôl szóló, 2OO4.
évi CV. törvény és a végrehajtására kiadott 71/2OO6. (IV.3) kormányrendelet, valamint
a honvédelem rendszerében megvalósuló polgári védelmi és katasztrófavédelmi jogszabályok elôírásai szabályoznak.
E jogszabályok által elôírt védelmi követelményekre való felkészítés megvalósítását, az
ebben való részvétel szabályait a védelmi felkészítés egyes kérdéseirôl szóló 3O5O/
2OO8. sz. Kormányhatározat fogalmazza meg. Ennek szerves részét képezi az állampol6
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gárok, polgári védelmi kötelezettségének meghatározása, melynek rendszerét a PV és
katasztrófavédelmi törvények rögzítik, így az általános az adatszolgáltatási, a megjelenési
kötelezettséget is.
Felismerve az ügy komplexitásának jelentôségét, a Kormány a feladat mellé költségvetési pénzt is rendelt. Kijelölte a felhasználás stratégiai céljait és területeit, továbbá, a felhasználók funkcionális csoportosítását, és az odaítélés szabályait.
Ebben a rendszerben, hangsúlyosan szerepel, a nem kormányzati szervezetek fokozott
bevonása a védelem igazgatás programjaiba.
A MPVSZ Alapszabályában kiemelt helyen szerepel a lakosság bevonása és felkészítése a veszélyhelyzetek kezelésébe, a túlélés feltételei biztosítása, a halaszthatatlanul szükséges helyreállítási tevékenység szervezett végzése érdekében, különös
tekintettel a katasztrófák bekövetkezése esetén, ezért Szövetségünk elkészítette
„A MPVSZ védelmi felkészítési és támogatási tervét” ( Továbbiakban: Felkészítési Terv).
Ennek nyomán, feloldódhat a PV kötelezettség alá tartozó és pv szervezetekbe beosztott
állampolgárok felkészítésének és hatékony alkalmazhatóságának fennálló dilemmája.
Ezt a tevékenységet képes e Felkészítési Terv alapján hatékonyan segíteni a MPVSZ.
Alapvetôen fontos meghatározás, hogy a polgári védelem össztársadalmi tevékenység, olyan nemzeti ügy, melynek megvalósításában az államnak, az önkormányzatoknak és az állampolgároknak meghatározó szerepük van. Tehát a települések önvédelmének megszervezése a védekezés egyik alappillére.
A felkészítés célja: az egyes településeken, különösen a néhányszáz de az 1OOO lakost
meg nem haladó, kistelepülések sebezhetôségének csökkentése érdekében alapvetôen
önvédelmi céllal létrehozott szervezetek alkalmassá tétele a településre leginkább jellemzô vagy váratlan veszélyhelyzetek kezelésére, illetve e tevékenységek megkezdésére, mivel
e települések nem rendelkeznek hívatásos, sok esetben önkéntes kárelhárító szervezetekkel sem és gyakran a hívatásos szervezetektôl is távol esnek, ezért sebezhetôségük fokozott.
A MPVSZ A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL AZ ALÁBBI STRATÉGIAI CÉLOK
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ HASZNÁLTA FEL A TÁMOGATÁSOKAT:
1. A védelmi igazgatás rendszerében megvalósuló védelmi igazgatási feladatok támogatásának társadalmasításában való közremûködés, elsôsorban a helyi (települési)
öntevékeny- nem kormányzati jellegû – szervezetek felkészítésével és tevékenységük
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támogatásával javítani illetve hozzájárulni – különösen a kistelepüléseken – az önvédelmi képesség kialakításához.
2. Hozzájárulás az állampolgárok élet és vagyonbiztonságának növeléséhez, az által,
hogy megismertetjük azokkal az ismeretekkel, melyek szükségesek életük és anyagi
javaik védelméhez. A megszerzett ismeretek fokozzák biztonságérzetüket, mivel az
a tudat, hogy a település rendelkezik azokkal a felkészített szervezetekkel és eszközökkel, melyek ehhez szükségesek.
3. A felkészítési tevékenységgel kívánjuk ösztönözni az állampolgárokat védelmi tevékenységbe való- állampolgári kötelességbôl történô önkéntes részvételre, beemelésük
a védelmi igazgatás rendszerébe, polgári védelmi tevékenység útján.
4. Közremûködni a védelmi igazgatás rendszerén belül a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatokba bevonható önkormányzati alkalmazottak képzésében.
A MPVSZ tevékenységének fô iránya, mint már a fentiekben jeleztük elsôsorban azok a kis
és közepes nagyságú (5O- 1OOO fô-ig) települések, amelyek elhelyezkedésük, alapján
a fenti veszélyhelyzetek valamelyikébe tartoznak, továbbá anyagi lehetôségeik szûkösek,
függetlenül soroltak-e vagy sem.
Ezek a települések nem rendelkeznek hívatásos kárelhárító szervezetekkel, vagy szakértôkkel, eszközökkel és az ilyen szervektôl is viszonylag messze esnek. Egy nagy kiterjedésû káresemény esetén a perifériára kerülnek, magukra maradnak.
A települések alapvetôen az ár és belvizek, és másodlagos hatásai, a rendkívüli idôjárási
viszonyok és az állat és humán járványok által veszélyeztetettek.
Nagyon fontosnak ítéltük meg a MPVSZ – az OKF-al közösen – a települési polgári védelmi szakalegységek és a szövetség munkatársainak láthatóvá tételét, megfelelô ruházattal
és védôfelszereléssel történô ellátását.

A FENTI SZEMPONTOK ALAPJÁN AZ ALÁBBI FELKÉSZÍTÉSEKET
ÉS GYAKOROLTATÁSOKAT HAJTOTTUK VÉGRE:
3.1. Zala megyei felkészítés és gyakorlat Pusztaederics. 2008.08.02.
Célja:
A rendkívüli idôjárási viszonyok miatt kialakult esôzés betemette hordalékkal a vízelvezetô árkokat és ez által elöntött lakóházakat, az orkán erejû szél megbontotta az iskola
melletti téglafalat, ami életveszélyessé vált. Lakokat kellett kitelepíteni és ideiglenesen
elhelyezni.
8
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A gyakorlat menete:
Riasztás, értesítés az állampolgárok és a törzsek részére.
Kitelepítés elrendelése, befogadóhely kijelölése, berendezése.
Pv szervezetekbe beosztott vezetôi állomány eligazítása, szervezetek eligazítása és kárelhárításra vezénylése.
Eredeti állapot visszaállítása.
A gyakorlatban résztvevôk létszáma:
5 szervezet (3 államigazgatási, 2 társadalmi,)
Törzs állománya: 10 fô
Pv szervezetbe beosztott állampolgárok létszáma: 55 fô
Település összlétszáma: 180 fô
Kiosztott védô felszerelés. 21 db
A gyakorlatot megtekintette:
Zala megyei Védelmi Bizottság Elnöke, 2 Országgyûlési képviselô, a helyi védelmi
bizottság vezetôje, 4 polgármester. ÖM KKB titkárság vezetôje, HM Védelmi Hivatal képviselôje, OKF Fôigazgató helyettese és fôosztályvezetôi, megyei igazgatók, és kirendeltség
vezetôk több megyébôl.
3.2. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felkészítés és gyakorlat Kesznyéten.
2008.09.28.
Célja:
A rendkívüli idôjárási viszonyok miatt kialakult esôzés következtében kialakult rendkívüli
árvízi helyzet 2 folyónál és ez veszélyeztetett lakóházakat az itt mûködô vízi erômû mûködése veszélybe került. Állatok maradtak a veszélyeztetett területen, és fertôzés veszély
alakult ki. Lakokat kellett kitelepíteni és ideiglenesen elhelyezni. Veszélyes anyagot szállító
jármû csúszott a megáradt folyóba és emberek sérültek meg. Gyakorolni kellett az árvízi
védekezési módokat, kipróbálni a víz átemelésre alkalmas eszközöket, állatokat menteni
a veszélyeztetett területrôl, kimenteni a sérült jármûvet és utasait.
A gyakorlat menete:
Riasztás, értesítés az állampolgárok és a törzsek részére.
Kitelepítés elrendelése, védekezés és mentés megkezdése, befogadóhely kijelölése, berendezése.
Pv szervezetekbe beosztott vezetôi állomány eligazítása, szervezetek eligazítása és kárelhárításra vezénylése.
Együttmûködô és közremûködô szervezetek eligazítása és munkába állítása.
Eredeti állapot visszaállítása.
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A gyakorlatban résztvevôk létszáma:
12 település 14 szervezet (7 államigazgatási, 2 társadalmi, 2 magán és 3 karitatív)
Törzs állománya: 50 fô
Pv szervezetbe beosztott állampolgárok létszáma: 155 fô
Gyakorlatban résztvevôk létszáma: 210 fô
Települések összlétszáma: 3.180 fô
Kiosztott védô felszerelés. 200 db
A gyakorlatot megtekintette:
BAZ megyei Védelmi Bizottság Elnöke, 2 Országgyûlési képviselô, a helyi védelmi
bizottság vezetôje, 11 polgármester, ÖM miniszter személyes képviselôje, ÖM KKB titkárság vezetôje, HM Védelmi Hivatal képviselôje, OKF Fôigazgató helyettese és fôosztályvezetôi, megyei igazgatók, és kirendeltség vezetôk több megyébôl.
3.3. Somogy megyei felkészítés és gyakorlat Lakócsa
2008.10.21.
Célja:
A rendkívüli idôjárási viszonyok miatt kialakult esôzés következtében kialakult rendkívüli
árvízi helyzet a Dráván és ez veszélyeztetett lakóházakat. Szennyezés került a folyóba.
Lakokat kellett kitelepíteni és ideiglenesen elhelyezni. Gyakorolni kellett az árvízi védekezési módokat, kipróbálni a víz átemelésre alkalmas eszközöket, megszüntetni a folyón
kialakult szennyezést.
A gyakorlat menete:
Riasztás, értesítés az állampolgárok és a törzsek részére.
Kitelepítés elrendelése, védekezés és mentés megkezdése, befogadóhely kijelölése, berendezése.
Pv szervezetekbe beosztott vezetôi állomány eligazítása, szervezetek eligazítása és kárelhárításra vezénylése.
Együttmûködô és közremûködô szervezetek eligazítása és munkába állítása.
Eredeti állapot visszaállítása.
A gyakorlatban résztvevôk létszáma:
4 település 9 szervezet (4 állami, 2 társadalmi, 1 magán és 1 karitatív)
Törzs állománya: 30 fô
Pv szervezetbe beosztott állampolgárok létszáma: 65 fô
Gyakorlatban résztvevôk létszáma: 100 fô
Települések összlétszáma: 1.180 fô
Kiosztott védô felszerelés. 50 db
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A gyakorlatot megtekintette:
Somogy megyei Védelmi Bizottság Elnöke, 1 Országgyûlési képviselô, a helyi védelmi
bizottság vezetôje, 3 polgármester, , OKF Fôigazgató helyettese és fôosztályvezetôje, megyei igazgatók, és kirendeltség vezetôk több megyébôl.
3.4. Békés megyei felkészítés és gyakorlat Tarhos. 2008.10.28.
Célja:
A rendkívüli idôjárási viszonyok miatt kialakult esôzés következtében kialakult rendkívüli ár
és belvízi helyzet veszélyeztetett lakóházakat. Lakokat kellett kitelepíteni és ideiglenesen
elhelyezni. Gyakorolni kellett az árvízi védekezési módokat, kipróbálni a tömlôs gátrendszerrel való védekezést.
A gyakorlat menete:
Riasztás, értesítés az állampolgárok és a törzsek részére.
Kitelepítés elrendelése, védekezés és mentés megkezdése, befogadóhely kijelölése, berendezése.
Pv szervezetekbe beosztott vezetôi állomány eligazítása, szervezetek eligazítása és kárelhárításra vezénylése.
Együttmûködô és közremûködô szervezetek eligazítása és munkába állítása.
Eredeti állapot visszaállítása.
A gyakorlatban résztvevôk létszáma:
1 település 8 szervezet (3 állami, 4 társadalmi, 1 magán)
Törzs állománya: 30 fô
Pv szervezetbe beosztott állampolgárok létszáma: 55 fô
Gyakorlatban résztvevôk létszáma: 100 fô
Település összlétszáma: 1.050 fô
Kiosztott védô felszerelés. 50 db
A gyakorlatot megtekintette:
Békés megyei Védelmi Bizottság Elnökének helyettese, 1 Országgyûlési képviselô, a helyi
védelmi bizottság vezetôje, 3 polgármester, , OKF fôosztályvezetôje, megyei igazgatók, és
kirendeltség vezetôk több megyébôl.
4. Együttmûködés ösztönzése az EU országok szakmai felnôtt- és
diákszervezeteivel kölcsönös tapasztalatgyûjtés céljából
A MPVSZ vezetôsége két oldalú megbeszéléseket folytatott a szomszédos országok közül
a Horvátokkal, Szlovénekkel, Szlovákokkal és az Osztrákokkal. Ezen kívül megbeszélést
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folytatott a Németországi Baden-Würtenbergi, és a Bajor tartomány vezetôivel. A megbeszélések fô tartalma a 2011-ben magyar fél által irányított EU vezetéssel összefüggô
lehetséges közös polgári védelmi szövetségek konferenciájának elôkészítésérôl, az ifjúság
felkészítésérôl, ifjúsági versenyek megrendezésérôl és tapasztalatok átadhatóságáról szóltak. A tárgyaló delegációnkat az Országos Elnök vagy a szakmai Elnök vezette. A másik fél
részérôl volt eset, hogy a tartományi miniszterelnök, a belügyminiszter vagy a partner szövetség elnöke.
A nemzetközi kapcsolataink alakulását rendkívül hasznosnak ítéljük meg.
5. Lektorált szakmai folyóirat – Polgári Védelmi Szemle – kiadása polgári védelmi
szakmaelméleti és módszertani anyagok közreadása céljából
A MPVSZ által 2008-ban kiadott Polgári Védelmi Szemle folyóirattal kapcsolatban két fontos feladatot tûztünk ki magunk elé az év folyamán. Lehetôleg az anyagi lehetôségeink
figyelembe vételével évente kétszer jelentessük meg a lapot.
Az elsô és legfontosabb feladat, hogy a lapot be kell minôsíttetni a Magyar Tudományos
Akadémia által Mértékadó Folyóirattá. Ez november hónapban sikerült is.
A másik fontos feladatunk, hogy a lapban megjelenô minden cikk tematikus legyen és
megfeleljen a polgári védelmi szakma elvárásának, és lektorálásra kerüljön a szakma tudományos fokozattal rendelkezô ítészei által. Ezt is sikerült elérnünk az idei második számunkban.
Mostantól lehetôség nyílik polgári védelmi témájú tanulmányok, konferenciák tapasztalatainak megjelentetésére, azok eredményeinek összegzésére, doktorandusok és PhD
fokozattal rendelkezôk és a szakma kiválóságainak tanulmányainak kiadványunkban való
megjelentetésére.
6. MPVSZ honlapjának kialakítása és feltöltése és folyamatos mûködtetése
A MPVSZ országos elnöksége közösen a Rádiósok Segélyhívó és Infokommunikácíós
Országos Egyesületével kialakította és mûködteti augusztus végétôl a saját honlapját.
A honlapot az évvégére sikerült beüzemelni és feltölteni napra kész anyagokkal.
Honlapunk címe és elérhetôsége: www.mpvsz.hu
7. A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének megteremtése
A jelenleginél céltudatosabb együttmûködést kell kiépíteni a médiával. A 70. évfordulós
rendezvények erre jó alapot biztosítottak. Ajánljuk a kialakult kapcsolatokat felhasználva
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minden megmozdulásról tájékoztatni a médiákon keresztül a lakosságot. Az év közben
jelentkezô és szenzációnak számító természeti és civilizációs katasztrófák, nyújtotta
lehetôségeket kihasználva célszerû mind a médiában és minden más fórumon megszólalni, tájékoztatni a lakosságot a védekezés lehetôségeirôl, módszereirôl, eszközeirôl.
Az eltelt idôszak után megállapítható, hogy a MPVSZ által szervezett eseményeken az
országos médiák (az írott és az elektronikus) mindig megjelentek és tudósítottak róla, mintegy huszonöt alkalommal.
Kialakítottuk a MPVSZ elnökségének és tagszervezeteinek egységes megjelenési formáját
a ruházat területén. A szervezeteinkhez ezeket a központilag beszerzett ruhákat el is juttattuk. Ugyancsak kialakítottuk és legyártattuk a polgári védelmi szakalegységekbe beosztott
állampolgárok részére az egységes MPVSZ emblémás pólókat, melyeket ki is osztottuk
részükre.
Ezek a felszerelések is a MPVSZ láthatóvá tételét segítették elô.
8. A MPVSZ Ifjúsági felkészítési koncepciójának elôkészítése
A MPVSZ alapfeladatának tekinti a lakosság veszélyhelyzetekre való felkészítésében, az
önmentési készsége kialakítását célzó folyamatokban, így a lakosság egyik fontos részét
képezô célcsoport, a tanulóifjúság felkészítésében való közremûködést. Ezen belül
„A Szövetség feladatai megvalósítása során megkülönböztetett figyelmet fordít az ifjúság
polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismereteinek megalapozására és továbbfejlesztésére.
A Szövetség a tanulóifjúság felkészítésével kapcsolatos feladatainak elveit, hosszútávú terveit több egyeztetô fórum bevonásával fogalmazta meg, a korábbi évek tapasztalatainak
tükrében kialakult célokat, követelményeket és módszereket az alábbi Koncepcióban
(a továbbiakban: Koncepció) foglalja össze.
A Koncepció, célja, hogy meghatározza azokat az elveket, kereteket és módszereket, amelyek mentén – összhangban az Alapszabályzatával – a Szövetség részt vesz az ifjúság
felkészítésével összefüggô feladatok végrehajtásában. Segítve és támogatva ezzel az állami és önkormányzati szervek, szervezetek ilyen irányú tevékenységét.
A Koncepció részét képezi a Szövetség Lakosságfelkészítési Stratégiájának, összhangban
van a Szövetség Alapszabályzatával, a katasztrófák elleni védelemben résztvevô szervek,
szervezetek felkészítési elveivel.
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A SZÖVETSÉG IFJÚSÁG-ELKÉSZÍTÉSI MUNKÁJÁNAK CÉLJA:
Cél – összhangban az állami és önkormányzati szervek lakosságfelkészítési céljaival
megismertetni az ifjúsággal a különbözô veszélyforrások kialakulásának és azok hatásainak formáit, kialakítani bennük, a veszélyhelyzetekben alkalmazandó helyes magatartási szabályokat, fejleszteni a veszélyek elkerülésével kapcsolatos képességeket,
tudatos cselekvési formákat, bevonásuk a környezetük biztonságosabbá tételével kapcsolatos közösségi feladatokba.
A Szövetség fenti feladatait vagy önállóan, vagy az alábbiakban felsorolt szervekkel és
szervezetekkel együttmûködésben hajtja végre:
1. Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság és területi, helyi szerveivel való együttmûködésben
2. Más hivatásos, a katasztrófák elleni védekezésben résztvevô szervekkel, szervezetekkel való együttmûködésben
3. Civil szervezetekkel való együttmûködésben
4. A települések önkormányzataival
5. Mûvelôdési, egészségügyi, oktatási intézményeivel való együttmûködésben
AZ IFJÚSÁG-FELKÉSZÍTÉSI MUNKA ALAPJA ÉS A FELKÉSZÍTÉS IRÁNYAI
A felkészítés alapja az a tétel, hogy „Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van
arra, hogy megismerje a környezetében lévô katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó
védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közremûködjön a katasztrófavédelemben.”
A SZÖVETSÉG IFJÚSÁG-FELKÉSZÍTÉSI MUNKÁJÁNAK IRÁNYAI:
A felkészítési munka nem korlátozódik a szövetség rendszerében tagként résztvevô diákokra, hanem más csoportokkal is kiegészül, ezen túlmenôen az ebbe munkába potenciálisan bekapcsolható más kategóriákkal, így például a pedagógusokkal is. A Szövetség az
ifjúság felkészítésével kapcsolatos tevékenységének irányai:
•
•
•
•
•
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A Szövetség a fenti célcsoportok felkészítésére más-más tartalmú és mélységû felkészítési
programokat kínál, és más módszereket alkalmaz. A célcsoportok nem csak életkor
szerint kerültek meghatározásra. A fô rendezô elveket a területek, a feladatok sajátosságai
adják.
A SZÖVETSÉG IFJÚSÁG-FELKÉSZÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK
ALAPELVEI ÉS KÖVETELMÉNYEI
A felkészítési tevékenység során figyelembe kell venni mindazon felkészítési alapelveket és
követelményeket, amelyek az ifjúság motiválása és a felkészítés végrehajtása szempontjából fontosak:
Alapelvek
• Az ifjúság életkori sajátosságainak megfelelô felkészítési formák és módszerek alkalmazásának elve
• A felkészítés fokozatosságának és koncentrikus egymásra épülésének elve
• A felkészítôk és a felkészítendôk önkéntességének elve
• A felkészítés szakmaiságának elve
• A felkészítés komplexitásának elve
• Aktualitás elve
• A felkészítés költség-hatékonyságának elve
Követelmények
• A felkészítés tükrözze a különbözô szakterületek ismeretanyagát, és érvényesüljön az
aktualitás és naprakészség elve,
• Az ifjúság felkészítése legyen összhangban a hivatásos mentôszervezetek szakmai és
felkészítési célkitûzéseivel, követelményeivel,
• A felkészítés során érvényesüljön a felkészítést végzô szervek és szervezetek
tevékenységének összehangolása, és a kölcsönös tájékoztatás elve,
• Korszerû, a gyakorlatban bevált pedagógiai és felkészítési módszereket kell alkalmazni,
• A felkészítés a gyakorlatban jól hasznosítható jártasságokat és készségeket alakítsanak ki,
• A felkészítés során naprakész ismereteket kell közvetíteni, jól felkészült szakembereket
kell bevonni a munkába (pedagógusok, szociálpedagógusok, védônôk),
• A felkészítések segítsék az ifjúság egészségének megôrzését, fizikai állóképességének fokozását.
Az elkészült munkaanyagot a megyei szervezeteink részére megküldtük véleményezésre, majd közgyûlésünk elfogadta.
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9. A MPVSZ érdekképviseleti és hagyományôrzô tevékenységének fokozása
A MPVSZ az év folyamán aktívan részt vett több a polgári védelemmel kapcsolatos jogszabályi elôkészítésben, és azok közigazgatási egyeztetési folyamataiban.
Koszorúzást tartott a második világháború európai befejezésének évfordulóján a Magyar
Polgári Védelmi Szövetség a Magyar Légoltalom halottjainak tiszteletére a Hadtörténeti
Intézet És Múzeum díszudvarán található emléktáblánál, melyet 2005-ben, a Magyar
Légoltalom 70. évfordulójára állíttatott az MPVSZ.
Koszorúzási ünnepséget szervezett a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak
emlékmûvénél a Fôvárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a háború európai befejezésének évfordulóján.
A Polgári Védelem Napja alkalmából az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság,
a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, valamint a munkavállalói érdekképviseletek vezetôi
helyeztek el koszorút az OKF épületének hetedik emeletén található emléktáblánál a légoltalom és a polgári védelem hôsi halottjai tiszteletére.
10. A MPVSZ Országos Elnöksége által nyújtandó támogatások egységes
pályázati rendszerbe való beintegrálása
A MPVSZ Országos Elnöksége pályázatot hirdetett, a Szövetség azon tagszervezetei, és az
általuk támogatott önkormányzatok részére, akik tevékenységükkel eredményesen segítik
az MPVSZ Alapszabályában meghatározott feladatok ellátását.
A támogatás célja: a pályázóknak a társadalom biztonsága szavatolása érdekében végzett az országos elnökség által prioritásra érdemesített programok, projektek és az ezzel
összefüggô mûködési költségek támogatása, megfelelô önerô megléte esetén. Elsôsorban:
• az ifjúság polgári és katasztrófavédelmi felkészítése, versenyek és táborok szervezése,
• a polgármesterek segítôi és önkéntes lakosságfelkészítôk tanfolyamszerû képzése,
• települési polgári védelmi szervezetek felszerelése és felkészítése,
A pályázók köre: Pályázatot nyújthatott be minden a Szövetség tagjaként mûködô szervezete, melynek az alapszabályában, alapító okiratában a fenti célkitûzések megtalálhatók, illetve célja és tevékenysége illeszkedik a támogatási célokhoz.
A pályázatok elbírálása és értékelése rendben lezajlott, azt elnökség minden esetben elfogadta, és határozati formában jóváhagyta. A nyertes pályázok az elnyert pénzekkel határidôre és szabályosan elszámoltak.
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Pályázatokkal a szövetségeink az elnökségtôl mintegy 50 Mft-os összegben nyertek
támogatást az év során
11. A MPVSZ tagszervezeteinek áttekintése és újra indítása minden megyében
Az MPVSZ országos elnöksége áttekintette a megyei és helyi szervezeteink tevékenységét
és megállapította, hogy az ország területén négy megyében nem megfelelôen mûködik.
Feltártuk a hiányosságok okait, és problémáit, majd meghatároztuk a feladatainkat ezek
kiküszöbölésére.
Az év végére sikerült mind a tizenkilenc megyében és a fôvárosban, és a helyi szervezeteinket aktivizálni, vagy újra szervezni. Jelenleg 31 tagszervezetünk mûködik önálló természetes jogi személyként, de elfogadva az alapszabályunkban rögzített elveket.
Jelen idôszakban megkezdjük a taglétszámunk pontosítását.
12. A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek
szabályszerû elszámolása
A MPVSZ 2OO8.-évi gazdálkodását a célirányos, feladat orientált, takarékos, „de azért
majdnem mindenre jusson” elv alapján szerveztük. A pénzek célirányos tudatos felhasználása nyomán egyes feladatokat át kellet ütemezni, vagy el kellett hagyni. Ezzel együtt
a fontosabb feladatainkat, mint ahogy az értékelésünkbôl is kitûnik, nagyon jó színvonalon képesek voltunk végrehajtani. E mellett még a tagszervezeteink egyes feladatait
még jelentôs összegekkel támogatni is tudtuk.
Az éves gazdálkodásunk vitele folyamán kiemelten kezeltük a törvényes elôírások betartását, és könyvelésünk naprakészségének elérését.
A MPVSZ a költségvetési támogatáson kívül több pályázaton is elindult, és volt, ahol nyertünk is, és így ez a tavalyi évhez képest jelentôs elôre lépést jelent az életünkben.
Költségvetésbôl és pályázat útján nyert támogatásaink:
2007 évi maradvány:
299.053 Ft
2007. évi SZCSM pályázat:
800.000 Ft
2007. évi ÖM pályázat:
1.500.000 Ft
2008 évi ktgv-i támogatás:
20.000.000 Ft
2008 évi NCA elnyert pályázat:
2.000.000 Ft
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55.000.000 Ft
366.720 Ft
92 240 Ft
13.452 Ft
101.211 Ft
80.172.676 Ft.

MPVSZ költségvetésbôl és a pályázat útján nyert támogatásainak elszámolása:
Megnevezés:
Elnyert összeg:
Felhasználás:
Személyi juttatás:
15.550.000 Ft
1.090.000 Ft
MAJ:
5.961.000 Ft
2.659.000 Ft
Dologi kiadás:
58.060.465 Ft
41.457.730 Ft
Felhalmozás (beruházás)
500.000 Ft
250.000 Ft
Átfutó kiadás:
72.211 Ft
72.211 Ft
Mindösszesen:
80.143.676 Ft
45.528.941 Ft
2008. évi szerzôdéssel lekötött pénz maradvány:

34.643.735 Ft

Fontosnak ítéltük meg, hogy a kapott költségvetési források mellett kiaknázzuk a társadalomban, a gazdaságban, pályázatokban és az állampolgárokban jelentkezô lehetôségeket, és ezzel növeljük a feladatok megvalósítási fordítható költségeinket, és így létre
lehetett hozni a hozzáadott értéket.
Kísérletet tettünk a Társadalmi hasznosulási növekmény értékének a kiszámítására.
A számításnál figyelembe vettük a biztosítok által használt számításokat (becsült emberi
élet értéke kb: 1 MFt/Fô, megmentett javak értéke kb: 500 eFt/ház). Az érték számításnál
átlagban egy ember értékét és tizenöt ház/település esetleges károsodását vettük alapul.
A MPVSZ feladataihoz hozzáadott érték összesen: 19.790.000 Ft
A MPVSZ által végzett tevékenységek becsült társadalmi hasznosulási növekmény
értéke összesen: 415.000.000 Ft
A MPVSZ az év során minden elszámolási kötelezettségének határidôre és az elôirt
formában hiánytalanul és hibátlanul eleget tett.

A MPVSZ 2OO8.-évi gazdálkodását a célirányos, feladat orientált, takarékos, „de azért
majdnem mindenre jusson” elv alapján szerveztük. A pénzek célirányos tudatos felhasználása nyomán egyes feladatokat át kellet ütemezni, vagy el kellett hagyni. Ezzel együtt
a fontosabb feladatainkat, mint ahogy az értékelésünkbôl is kitûnik, nagyon jó szín18
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vonalon képesek voltunk végrehajtani. Emellett még a tagszervezeteink egyes feladatait
jelentôs összegekkel támogatni is tudtuk
A MPVSZ 2009. ÉVI MUNKATERVE ALAPJÁN MEGVALÓSÍTANDÓ
FELADATOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE:
1. Lakosság-, ifjúság, polgári védelmi szervezetek polgármester segítôk felkészítése
1.1. A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében való
közremûködés országos, területi és helyi szinten:
Részvétel a 2009-ik évi katasztrófavédelmi felmenôrendszerû ifjúsági versenyek szervezésében és lebonyolításában, a települési, helyi, területi és országos szinten. Részvétel
a 2009-2010-ik évi katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek kiírásának elôkészítésében.
A MPVSZ pályázatot hirdetett a helyi és megyei tagszervezetei részére a települési és
megyei döntök lebonyolításához való hozzájárulás segítése érdekében.
Az országos döntô lebonyolítását a zsûribe delegált szakértônk útján segítjük elsôsorban,
és díjakat adunk át a legjobb csapatok részére.
1.2. A lakosságfelkészítô internetes honlap kialakítása és mûködtetése:
A MPVSZ egy modern, fiatalos önálló honlap készítését valósította meg 2008-ban, hogy az
elérhetôséget és a korszerû tájékoztatást meg tudjuk alapozni. Ezzel kívánunk hozzájárulni a lakosság, az önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek és a szövetség tagjainak
ismeretanyag bôvítéséhez. Az idei év során a honlapunkat kívánjuk még dinamikusabbá
tenni.
Célunk, hogy a honlapunk alkalmas legyen az ÁLLAMPOLGÁROK SZÉLESEBB
KÖRÉNEK FELKÉSZÍTÉSÉRE, és a veszélyhelyzetekben alkalmazandó magatartási
szabályok elsajátítására.
Közérdekû információkat szolgáltat, valamint a szakmai tájékoztatás és segítségnyújtás
érdekében adatbankot állít fel és mûködtet, azt folyamatosan fejleszti, és naprakész
állapotban tartja.
Az év során szeretnénk kialakítani egy ifjúsági oldalt a honlapon, melynek célja a gyerekek
veszélyhelyzeti ismereteinek bôvítése.
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További feladat a megyei szervezeteink honlapjainak elôkészítése, és megjelentetésének
megvalósítása.
Célunk továbbá, hogy az OKF honlapján is meg tudjunk jelenni egy link erejéig.
1.3. A lakossági-, ifjúsági felkészítô anyagok készítése
A MPVSZ lakosságfelkészítô stratégiája több irányú:
1. Civil szervezetként segíteni kívánjuk a hivatásos szervek munkáját
2. Koordináló szerepet kívánunk felvállalni a lakosság biztonságáért tevékenykedô civil
szervezetek ismereteinek lakosság felé való közvetítésében
3. Megfelelô válaszokat kívánunk adni a lakosság megújult igényeire a lakosságfelkészítés területén.
4. Települési polgári védelmi szervezetek felkészítése és gyakoroltatása négy megyében
5. A települési polgármester-segítôk, és az önkéntes lakosság felkészítôk képzésének
folytatása.
Fôbb tevékenységi köreink:
I. Felnôtt lakosság irányába
a.) Részvétel a pedagógusok felkészítésében
b.) Polgármester-segítôk felkészítése
c.) Részvétel a polgári védelmi szervezetek felkészítésében
d.) Lakossági fórumok szervezése
e.) Felkészítés-módszertani anyagok kiadásának elôkészítése,
II.
a.)
b.)
c.)
d.)

Tanulóifjúság irányába
Részvétel a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében.
Részvétel a hazai ifjúsági táborok szervezésében.
Osztályfônöki órák tartása.
Nemzetközi táborokban való részvétel.

E tervek végrehajtásához a következô feladatokat végezzük:
Munkafolyamatok:
• A feladatok projektekbe szervezése.
• Végrehajtó csoportok, felelôsök kijelölése.
• Országos koordináció.
• A megyék, helyi szervezetek éves munkaprogramjának kialakításának segítése.
• A felvállalt programok tervezése, szervezése és végrehajtása.
• Programok értékelése.
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A feltételek biztosítása a felsorolt tevékenységekhez:
• Felkészítô anyagok készítése.
• Szakmaelméleti anyagok készítése.
• Veszélyhelyzeti útmutatók készítése.
• Kiállításanyagok készítése.
• Módszertani foglalkozások tervezése, szervezése.
• Tudományos kutatások folytatása.
• Archívum alakítása.
III. Nemzetközi programok:
a.) Túlélôtábor Németország,
b.) SAFETY-TOUR Ausztria,
c.) Nemzetközi együttmûködés szervezése az EU hasonló szervezeteivel.
Mint az elôzôekbôl kitünik, lakosság ,,szélesebb körén” azokat az állampolgárokat értem, akik nem tartoznak azokba a csoportokba, akik a hivatásuk gyakorlása során kerülnek kapcsolatba a katasztrófákkal, de katasztrófák veszélyeztetik ôket. A veszélyeztetett
állampolgárok fettkészítése kulcsfontosságú, hiszen a felkészített személyek hatékonyabban tudnak reszt venni a védekezésben, és a védekezô erôk, és a mentôerôk megérkezéséig is képesek önmaguk és mások mentésére. A felkészítésükben az elméleti ismeretek mellett nagy hangsúlyt kelt fektetni a gyakorlatokra. A felkészítés tartalmat az általános
tudnivalók mellett a település veszélyeztetettségi specifikumaihoz kelt igazítani. A felkészítésüket az önkéntes felkészítôkhöz hasonlóan modul-rendszerben képzelem el, hiszen nem mindenkit kell mindenre felkészíteni.
A modulok itt is komplex ismereteket közvetítenek koncentrikusan bôvítve, mélyítve annak
megfelelôen, hogy milyen a helyi veszélyeztetettség. Mivel erre sincs központi tematika,
Ezért azokat az ismereteket, témaköröket, amelyekre a veszélyeztetett állampolgárnak a
legnagyobb valószínûséggel szüksége lehet, tehát a felkészítésükre javaslom:
• Katasztrófafajták, a helyes veszélyhelyzeti magatartási szabályok veszélyhelyzetben,
• A helyi veszélyeztetettség, és a mentésre való felkészítés,
• Mentési feladatokban való részvétel, önmentés, mások mentése, az anyagi javak mentése,
• A katasztrófavédelem és a közremûködök rendszere,
• A polgári védelmi kötelezettség, mentesség,
• A polgári védelmi szervezetek megalakítása, alkalmazásba helyezésének szabályai,
• A lakosság riasztása,
• Lakosságvédelem fajtái, szerepe, az állampolgárok feladata a lakosságvédelemben,
• Segítôszervek, szervezetek,
• Elsôsegélynyújtás,
• Tájékozódási lehetôségek, segélykeresési módok,
• Helyi specialitások, aktualitások, káresetelemzés stb.
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A fent javasolt ismeretek a célcsoport korának, összetételének megfelelôen szûkíthetôk és
bôvíthetôk, de nagyon fontos, hogy mindegyik témakörhöz megfelelô gyakorlati feladatokat dolgozzunk ki, amelyeket a felkészítendôkkel begyakoroltatunk.
Tankönyvek, munkafüzetek, nyomtatványok megjelentetése veszélyhelyzeti ismeretekrôl
Tervezzük tankönyvek, munkafüzetek, nyomtatványok és az informatikai adathordozók
kiadását, elôkészítését és esetleges megjelentetését az általános polgári védelmi
ismeretek és a bekövetkezett katasztrófák esetén tanúsítandó irányadó magatartási szabályokat tartalmazó témakörben.
1.4. Elméleti felkészítések és az ehhez kapcsolódó gyakorlatok szervezése
a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazása érdekében
A települési polgári védelmi szervezetek felkészítésérôl és gyakoroltatásáról:
A polgári védelmi szervezetek felkészítésének követelményeit a 13/1998. (III. 6.) BM rendelet tartalmazza. A polgári védelmi alapképzés során elsajátítandó ismeretek kiterjednek
az általános polgári védelmi és az alapvetô egészségügyi ismeretekre, a munka- és balesetvédelmi szabályokra.
Polgári védelmi szakkiképzésben kell részesíteni a polgári védelmi szervezet szakalegységébe beosztott személyt a szakalegység tevékenységének és a szakalegységben
elvégzendô feladatának megfelelôen. A polgári védelmi szakkiképzés a speciális, a szakalegység tevékenységéhez kapcsolódó tevékenység elsajátítását szolgálja. A polgári védelmi gyakorlat célja a kiképzés során elsajátított ismeretek elmélyítése, a polgári védelmi szervezetek egymás közötti, valamint a mentésben részt vevô más szervekkel való
együttmûködés gyakorlása, az alkalmazási készenlét idôben történô elérése és mindezek
ellenôrzése. A MPVSZ továbbra is vállalja, hogy településenként 20 db mûszaki mentô
védôfelszerelést biztosít.
A lakosság és a polgári védelmi szervezetek felkészítése a veszélyhelyzetekre állami feladat. A jogszabályok meghatározzák annak módját, kereteit, tartalmát. A felgyorsult fejlôdés, a társadalmi-technikai változások kapcsán egyre több információ zúdul a lakosságra,
melyek között nehéz eligazodni, megtalálni a lényeget. Tevékenységünket az OKF szakmai
irány mutatásainak figyelembe vételével kívánjuk végrehajtani.
A szövetség elnöksége 2009. második félévében elôkészíti a területi és helyi szövetségek
és egyesületek aktív közremûködésével több megyében a települési polgári védelmi szakalegységek alkalmazásával, felkészítésével és gyakoroltatásával kapcsolatos teendôket.
Megszervezése után, pedig végre hajtja a felkészítést és levezeti a gyakorlatot.
Nagyon fontosnak ítéli meg a MPVSZ – az OKF-el közösen – a települési polgári védelmi
szakalegységek és a szövetség munkatársainak láthatóvá tételét, megfelelô ruházattal és
védôfelszereléssel történô ellátását.
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1.5. Az MPVSZ tagszervezeteként mûködô „MPVSZ Tudományos
Egyesület (MPVSZTE) tervezett megalakításáról, céljáról és feladatairól:
Az egyesület felállításának gondolata már mindenki elôtt ismert, de elengedhetetlenek
tartjuk, hogy annak célját, valamint a vállalt feladatokat az Elnökség tagjai pontosan megismerjék, és ezzel kapcsolatban véleményt, nyilvánítsanak. Ez azért fontos, mert elképzeléseink szerint az „egyesület” egy olyan operatív szolgáltató, „önálló” tagszervezet, amely
a feladatait az MPVSZ Országos Elnökségével, az OKF-el, más tagszervezetekkel, társ- és
civil szervezetekkel együttmûködve tervezi végrehajtani, valamint külön megállapodás
alapján elvégzi azokat a szervezési, koordinációs és szolgáltatási feladatokat, amellyel
a Szövetség, vagy más szervezet megbízza.
Az Egyesület célja, hogy:
Tevékenységével segítse elô a katasztrófavédelem és a polgári védelem szakmai területeivel összefüggô tudományos tevékenység népszerûsítését, fejlesztését, az elért tudományos eredmények minél szélesebb körben történô terjesztését, megismerését és gyakorlatban történô bevezetését, alkalmazását.
Együttmûködve a hivatásos katasztrófavédelmi, valamint más társ-, civil- és tagszervezetekkel közremûködik a polgári védelmi (/katasztrófavédelmi) szakértôi követelményrendszer kidolgozásában, bevezetésének jogszabályi elôkészítésében. Vállalja, hogy
a szakterület jeles képviselôinek, elismert és kiemelkedô szakembereinek tevékenységét,
az elért szakmai sikereit, figyelemmel kíséri, összegyûjti, népszerûsíti, kiemelt figyelmet
fordít a polgári védelmi tevékenység szakmai színvonalának és társadalmi elismertségének növelésére.
Népszerûsíti azokat a szakmai ismereteket, védelmi elveket és módszereket, amelyek
segítik a lakosság önmentési képességének növelését. A veszélyekkel, azok reális értékelésével, valamint a magatartási szabályokkal kapcsolatos aktuális ismeretek széleskörû
terjesztésével kívánja elérni, hogy fejlôdjön a felnôtt lakosság és a tanuló ifjúság biztonságés veszélykultúrája, továbbá növekedjen a mûködôképes fizikai és lelki önsegély-csoportok, karitatív klubok száma.
2. Állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága védelméhez való hozzájárulás
2.1. Tudományos polgári védelmi témájú tanulmányok, publikációk készítése
A MPVSZ vállalja, hogy:
A tudományos tevékenységgel összefüggô feladatokon belül:
1 Figyelemmel kíséri a polgári védelem, a katasztrófa-elhárítás, valamint a komplex biztonság területén folyó kutatási és fejlesztési eredményeket, lehetôségeihez mérten
bekapcsolódik a folyamatokba.
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Kapcsolatot tart a szakterületeken képzést folytató oktatási intézményekkel, lehetôséget biztosít a hallgatók és oktatók számára az elért oktatási eredmények, szakdolgozatok, PhD értekezések internetes megjelentetésére, az elért eredmények széleskörû
bemutatására, terjesztésére.
Önállóan vagy megbízás alapján, szolgáltatásként, tanulmányokat készít, vagy
készítet, konferenciákat szervez, azok eredményeit összegzi, és kiadványokban megjelenteti.
Vállalja, hogy önállóan, vagy megbízás alapján, pályázatokat ír ki, illetve részt vesz
olyan pályázatokon, amelyek megfelelnek az Egyesület kutatási célkitûzéseinek.
Kapcsolatot tart az OKF archívumaival, közremûködik azok fejlesztésében.
Figyelemmel kíséri, és együttmûködést alakít ki a védelem szakterületein dolgozó
külföldi és hazai kutatóintézetekkel és tudományos munkamûhelyekkel. Közvetlenül,
vagy külsô szakemberek bevonásával (kiajánlásával) bekapcsolódik az ott folyó kutatási tevékenységbe.

A polgári védelmi szakértôkkel és szakemberekkel történô kapcsolattartás, valamint
a kiemelkedô polgári védelmi szakmai eredmények összegyûjtésével és terjesztésével
kapcsolatos feladatok
1

2

3
4

Az OKF–el egyeztetve, közösen kezdeményezik a megfelelô jog- és hatáskörrel rendelkezô hivatalos szerveknél a „polgári védelmi szakértôi” cím alapítását, közremûködik az ezzel kapcsolatos követelmények kidolgozásában, a cím odaítélésével kapcsolatos jogszabályi elôkészítésben.
Kapcsolatot tart a védelem területén dolgozó elismert szakemberekkel és szakértôkkel. Az érintettek hozzájárulásával adatbázist alakít ki és mûködtet az elérhetôségükrôl és szakterületükrôl annak érdekében, hogy minél szélesebb körben lehessen hasznosítani szakmai ismereteiket, és igény esetén be tudjanak kapcsolódni
a különbözô szakterületeken folyó oktatási, kutatási és fejlesztési feladatok kidolgozásába, végrehajtásába.
Figyelemmel kíséri a polgári védelem (civil és hivatásos) területén kiemelkedô eredményeket elért szakemberek szakmaelméleti-és módszertani tevékenységét.
Meghatározott feltételek teljesülése mellett lehetôséget biztosít szakmai eredményeik
elektronikus, vagy nyomtatott formában történô publikálására, terjesztésére.

2.2. Polgári védelmi témájú tudományos konferencia szervezésével
kapcsolatos feladatok:
A MPVSZ tervezi, hogy 2009-ban Tudományos Konferenciát szervez, A polgári védelmi
szervezetek felkészítésének követelményei és felkészítésük nemzetközi tapasztalatai témakörben.
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2.3. Lektorált szakmai folyóirat kiadása a szakmaelméleti és módszertani
anyagok közreadása céljából
A fenti cél megvalósítása érdekében vállalja a MPVSZ, hogy továbbra is kiadja Polgári
Védelmi Szemle tudományos szakmai folyóiratot.
2009-es évben megkezdi az idei Polgári Védelmi Szemle 1-es számának elôkészítését, lektorálás után a megjelentetését és a 2-es számának elôkészítését, lektoráltatása és esetleges kiadásának elôkészítését.
2.4. Együttmûködés az EU és a szomszédos országok szakmai felnôttés diákszervezeteivel.
Kapcsolatot tart hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, olyan cserelátogatásokat, konferenciákat, találkozókat, stb. szervez, amelyek az együttmûködést, és a szakmai tapasztalatcseréket szolgálják.
Koordinálja az MPVSZ által indított „Testvér-szervezet” programot az EU országok szakmai
szövetségeivel tagszervezetek, klubok, iskolai csoportok egymásra találása érdekében.
Mûködteti a program adatbankját.
Szervezi és koordinálja a testvérszervezetek által rendezett országos vetélkedôkön, találkozókon való magyar csapatok, delegációk részvételét. (pl. SAFETY-tour)
A Magyar Polgári védelmi Szövetség a hagyományokhoz híven ebben az évben is meghirdette és részt vesz és lehetôséget ad egyéneknek és csoportoknak a Baden-Württenbergi
Ifjúsági Tûzoltó Szövetséggel közösen szervezett ifjúsági nemzetközi sátortáborban való
részvételre.
A Magyar Polgári védelmi Szövetség a hagyományokhoz híven ebben az évben is meghirdette és részt vesz és lehetôséget ad egyéneknek és csoportoknak a magyarországi katasztrófavédelmi Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben ifjúsági nemzetközi
táborban való részvételre.
Figyelemmel kíséri, és együttmûködést alakít ki a védelem szakterületein dolgozó külföldi
kutatóintézetekkel és tudományos munkamûhelyekkel. Közvetlenül, vagy külsô szakemberek bevonásával (kiajánlásával) bekapcsolódik az ott folyó kutatási tevékenységbe.
3. Az MPVSZ és az OKF közös szakmai tevékenysége:
Az MPVSZ szerepet vállal az OKF által szervezett szakmai felkészítésekben és ezeket
pénzügyi forrásokkal is támogatja az év során.
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Kiemelt eseményeink lesznek az év során:
• Nemzetközi polgári védelmi nap,
• Kirendeltségvezetôk felkészítésében való közremûködés,
• VFCS szakmai vetélkedôje,
• Stb.
4. A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének megteremtése
A jelenleginél céltudatosabb együttmûködést kell kiépíteni a médiával. A 70. évfordulós
rendezvények erre jó alapot biztosítottak. Ajánljuk a kialakult kapcsolatokat felhasználva
minden megmozdulásról tájékoztatni a médiákon keresztül a lakosságot. Az év közben
jelentkezô és szenzációnak számító természeti és civilizációs katasztrófák, nyújtotta lehetôségeket kihasználva célszerû mind a médiában és minden más fórumon megszólalni,
tájékoztatni a lakosságot a védekezés lehetôségeirôl, módszereirôl, eszközeirôl.
Az eltelt idôszak után megállapítható, hogy a MPVSZ által szervezett eseményeken tovább
kell javítani a kapcsolatokat a médiákkal. Kialakítottuk a MPVSZ elnökségének és tagszervezeteinek egységes megjelenési formáját a ruházat területén. A szervezeteinkhez
ezeket a központilag beszerzett ruhákat el is juttattuk és reméljük, hogy hivatalos eseményeken való megjelenésük alkalmával hordani is fogják. Továbbra is tervezzük a kialakított és legyártott ruházati és védôfelszerelések terjesztését a polgári védelmi szakalegységekbe beosztott állampolgárok részére.
Ezek a felszerelések is a MPVSZ láthatóvá tételét segítetik elô.
5. A MPVSZ érdekképviseleti és hagyományôrzô tevékenységének fokozása
A MPVSZ az év folyamán aktívan részt kíván venni több a polgári védelemmel kapcsolatos
jogszabályi elôkészítésben, és azok közigazgatási egyeztetési folyamataiban.
Koszorúzást tartunk a második világháború európai befejezésének évfordulóján a Magyar
Polgári Védelmi Szövetség a Magyar Légoltalom halottjainak tiszteletére a Hadtörténeti
Intézet És Múzeum díszudvarán található emléktáblánál, melyet 2005-ben, a Magyar Légoltalom 70. évfordulójára állíttatott az MPVSZ.
A Polgári Védelem Napja alkalmából az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, a
Magyar Polgári Védelmi Szövetség, valamint a munkavállalói érdekképviseletek vezetôi
helyezték el koszorút az OKF épületének hetedik emeletén található emléktáblánál a légoltalom és a polgári védelem hôsi halottjai tiszteletére.
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Koszorúzási ünnepséget szervezünk a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak
emlékmûvénél közösen a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal, és a Fôvárosi Polgári
Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetséggel a háború európai befejezésének évfordulóján.
BEFEJEZÉS
Összességében úgy értékelem, hogy az Országos Elnökség és társult tagszervezeteinek
mûködése megfelel az Alapszabály szellemének és biztosítja az intézményrendszer szükséges mûködtetését, a kiemelt feladatok végrehajtásának koordinálását, az együttmûködôkkel való szükséges mértékû kapcsolattartást.
A Szövetség vezetése az év folyamán több ízben is kezdeményezett megbeszélést a közös
feladatok megoldása érdekében legfontosabb partnerünkkel, az OKF vezetésével úgy az
I. mint a II. félév feladatai megkezdése elôtt.
Végezetül azt gondolom összességében megállapítható, hogy eredményes munkát végeztünk, ami jó alapot biztosít a 2OO9 évi feladatok megvalósításához. I
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DR. TATÁR ATTILA – DR. TÓTH FERENC

ELMÉLYÜLÔ STRATÉGIAI
EGYÜTTMÛKÖDÉS
AZ O R SZ Á GOS K A T A SZ TRÓ FAVÉDELMI
FÔIGAZGATÓSÁG FÔIGAZGATÓJÁNAK HOZZÁSZÓLÁSA
A M AG Y A R POLG Á R I V ÉD EL MI SZÖ VETSÉG
2009. ÉVI KÜLDÖTTGYÛLÉSÉN
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 2009. április 16-án tartotta éves küldöttgyûlését.
Az eseményen részt vett, és napirend elôtti hozzászólással köszöntötte a küldötteket
Dr. Tatár Attila tûzoltó altábornagy, az OKF fôigazgatója.
A fôigazgató elismerôen nyilatkozott az OKF és az MPVSZ között az utóbbi idôben kialakult együttmûködésrôl. Mint mondta, a két szervezet kapcsolata minôségi átalakuláson
ment keresztül, mára megtelt valódi tartalommal. Meglátása szerint minôségi átalakuláson
ment keresztül maga a Szövetség is: mára megkerülhetetlen, markáns tényezôje a polgári
védelem rendszerének. Jó tudni, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek biztonsággal számíthatnak tevékenységére. A MPVSZ, mint az OKF stratégiai partnere, olyan szakmai, tudományos, társadalmi értékeket hordoz, melynek hasznosítását az állami szervek
nem tudják nélkülözni.
A fôigazgató méltatta a Szövetség 2008-as évben megoldott feladatait, végzett tevékenységét, a 2009. évre vonatkozó terveit, célkitûzéseit.
Mint mondta, az élet igazolta a Szövetség útkeresését, célszerûen kialakult helyét, szerepét a polgári védelmi feladatrendszerben. Ezt jelzi a sikeres pályázati tevékenység is. Jól
hasznosultak az elnyert források, hiszen a társadalom egyik legégetôbb kérdése az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának javítása, és az MPVSZ a polgári védelmi
szervezetek és a lakosság felkészítésével áttörést tudott elérni az elnyert pályázati források célszerû felhasználásával. Az OKF-fel kialakított jó együttmûködésnek is köszönhetôen hatékonyabbá vált a felkészítés, a képzés, az állampolgárok érdekében végzett beavatkozás.
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Az önkéntesség fejlesztése, az állampolgárok öntevékenységének az ösztönzése elemi társadalmi érdek, beleillik a katasztrófavédelmi szervezet stratégiájába és gyakorlatába is.
Tágítja a lehetôségeket, hogy a Nukleárisbaleset-elhárítási Mûszaki Tudományos Tanács
Logisztikai Bizottsága is kérte a Szövetséget az önkéntesség lehetôségeinek vizsgálatára
a Paksi Sürgôs Óvintézkedések Zónájában.
Mind az elmúlt évi eredmények elérésének, mind a 2009. évi tervek megvalósításának
fontos feltétele az MPVSZ és az OKF szakmai tevékenységének az összehangolása, ezért
a jövôben még nagyobb hangsúlyt kell helyezni a két szervezet közös szakmai tevékenységére. A gyümölcsözô együttmûködést gyakori egyeztetéssel, a vélemények megosztásával, a konszenzus keresésével lehetett és lehet közös állásponttá alakítani.
Fôigazgató úr igen hasznosnak ítélte meg azt a segítséget, amit a Szövetség 2008. évben
nyújtott az OKF számára a jogszabályok elôkészítése, kidolgozása során.
A két szervezet összehangolt munkája a lakosság tájékoztatása, a lakossági kiadványok
terén lehet a legfontosabb és legeredményesebb. A fôigazgató üdvözölte az újból megjelenô, megújult Polgári Védelmi Szemle címû szakmai tudományos folyóirat kiadását.
A tudományos igénnyel megfogalmazott cikkek írásában a katasztrófavédelmi szervek képviselô is szívesen vállalnak szerepet. Nem nélkülözhetô a Szövetségnek a hagyományôrzésben betöltött szerepe és tevékenysége sem, mely akár a szervezet egyik alapfeladatának is tekinthetô, és amelyben részt vállal a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet is.
A 2009. évi terveket illetôen a fôigazgató felidézte az OKF szakmai vezetése és az MPVSZ
elnöksége között ez év február 5-én megtartott találkozón lefektetett közös célkitûzéseket.
A Polgári Védelmi Világnap együttes megünneplése ma már nem csak terv, hanem eredményesen megoldott feladat. Ugyancsak megoldódott az OKF és az MPVSZ együttmûködési megállapodásának felülvizsgálata, szükséges pontosítása.
Folyamatos egyeztetések történtek a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezését,
a kapcsolódó felkészítésben történô együttmûködést érintôen is, jóllehet az OKF 2009. évi
költségvetési helyzete meghiúsíthatja a hagyományosan érdeklôdést keltô verseny döntôjének a megszervezését.
A múlt év kedvezô tapasztalataiból kiindulva idén is fontos közös teendô a lakosság, az
önkéntes lakosság-felkészítôk, valamint a polgármester-segítôk és a polgári védelmi szervezetek felkészítése. A tábornok megerôsítette a februári találkozón lefektetett, 2009. évi
közös célkitûzések között szereplô vállalást: a hivatásos katasztrófavédelmi területi és helyi
szervek készséggel vesznek részt a Szövetség felkészítési feladatainak teljesítésében,
a helyszíni felkészítések és gyakorlatok megtartásának segítésében, a pályázatokon el29
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nyert pénzösszegek felhasználásában. Az OKF ösztönzi az igényes publikációk, tudományos eredmények, szakmaelméleti, módszertani anyagok közreadását a Polgári
Védelmi Szemle tudományos folyóiratban.
A fôigazgató néhány tanáccsal is hozzá kívánt járulni a Szövetség 2009. évre tervezett feladatainak eredményes elôkészítéséhez. Így a 2009-es tervezetben megjelenô „Velünk,
Értünk Szolgáltató Egyesület” létrehozásához nem elég a szakmai célok és indokok megjelölése, de – napjainkban különösen – indokolt a létrehozással járó gazdasági és jogi
elônyök részletesebb bemutatása, kifejtése is. Javasolta, hogy a Szövetség – a különbözô
kiadványok, tanulmányok terhére – fordítson több figyelmet az olyan lakossági felmérésekre, empirikus vizsgálatokra, melyek megalapozzák a lakosság felkészítésének, illetve
a polgármester segítôk oktatásának további bôvítését.
A fôigazgató szólt arról is, hogy a 2009. évre tervezett egyéb feladatoknak megfelelôen
lehetôvé vált a Szövetség weblapjának elérése az OKF honlapjáról, ami nagyban elôsegíti
a lakosság gyors, sokoldalú, igényes tájékoztatását.
A hozzászólás külön kitért az OKF néhány olyan eredményére, amelyekkel az utóbbi
idôben sikerült elôbbre vinni a polgári védelem ügyét. A fôigazgató fontosnak tartotta,
hogy a polgári védelem dinamizálása jegyében javaslatok, elôterjesztések készültek az
alapvetô szabályzók módosítására, így a polgári védelmi törvény, valamint a települések
polgári védelmi besorolását meghatározó kormányrendelet korszerûsítésére. Tájékoztatást adott arról, hogy folyik a polgári védelem egészére is kihatással bíró Országos
Katasztrófavédelmi Szabályzat kidolgozása, az Országos Sugárfigyelô, Jelzô és Ellenôrzô
Rendszer korszerûsítése, valamint a védô- és munkaeszközök beszerzése. Reményét
fejezte ki, hogy az alaptevékenységben prioritást kapnak a megfelelôen felszerelt és
kiképzett területi rendeltetésû és települési polgári védelmi szervezetek, a karitatív, civil
mentôcsapatok, különösen a Fôvárosi Központi Rendeltetésû Mentôszervezet.
Az OKF ez évben is kiemelt figyelmet kíván fordítani a polgármestereknek, mint a polgári
védelmi tevékenység kulcsszereplôinek a felkészítésére, a továbbképzési rendszerük
fejlesztésére, és a folyamatos elméleti és gyakorlati képzésükre. A lakosság veszélyhelyzeti
tennivalókkal, magatartási szabályokkal történô megismertetését továbbra is internetes
oldalak biztosításával kívánja segíteni a katasztrófavédelmi szervezet.
A tábornok jelentôs eredményként könyvelte el, hogy 2009 februárjától megkezdôdhetett
a polgári védelmi állomány önálló felsôszintû képzése az OKF saját tanintézetében.
Dr. Tatár Attila tájékoztatását a katasztrófavédelmi szervezet gondozásában lévô, de a
MPVSZ tevékenységére is kiható, folyamatban lévô jelentôsebb ügyek ismertetésével egészítette ki.
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Ez évben az OKF látja el az ENSZ INSARAG (Nemzetközi Kutatási és Mentési Tanácsadó
Csoport) Afrika/Európa/Közel-Kelet Regionális Csoport elnökségi feladatait, ami nagy
megtiszteltetés, és egyben jelentôs kihívás a Fôigazgatóság számára. A mentô tûzvédelem
területén folytatódik az ellátatlan területek biztonságának javítása, a 2009. évi központi
költségvetés 15 M Ft-ot biztosít újabb köztestületek támogatására, ami az év végére 2-3 új
tûzoltóság létrehozását segítheti elô. Hosszú ideje görgetett probléma megoldása, hogy
a tûzvédelmi törvény módosításával lehetôvé vált a tûzoltólaktanya beruházásoknak a
biztosítók tûzvédelmi hozzájárulása terhére történô finanszírozása. Erre évente mintegy
600 M Ft fordítható.
Az idén az MPVSZ, illetve a megyei polgári védelmi szövetségek közremûködésével
– a fôvárosi, megyei védelmi bizottságok területi és helyi védelmi igazgatási feladatainak
támogatására elôirányzott – pályázati forrásokból számos helyen tartanak a megalakított
polgári védelmi szervezetek részére képzéseket, gyakorlatokat. Ennek köszönhetôen az év
folyamán közel 200 különbözô rendezvény és gyakorlat zajlik majd mintegy 85 M Ft értékben.
A fôigazgató nem hallgatta el a pénzügyi, gazdasági válság negatív következményeit sem.
Az OKF szándéka és jelentôs tervezôi munkája ellenére az országos nukleárisbalesetelhárítási rendszergyakorlat az idei évben nem kerül megrendezésre, jóllehet a katasztrófavédelmi szervezet mindössze 15 M Ft-ot kívánt fordítani e célra.
A gazdasági válság, a Hszt. várható módosításáról terjedô hírek, és egyéb – többségében
méltányolható – okok miatt fokozódó bizonytalanság tapasztalható az állomány körében.
Mindez nem jelent kezelhetetlen problémát, de befolyásolja a szervezetek munkáját, a vezetôk, parancsnokok felelôsségét.
Ezt követôen a fôigazgató felhívta a figyelmet, hogy egy közelmúltbeli tûzvédelmi konferencián néhány meghívott megkérdôjelezte a katasztrófavédelem egységes rendszerének
létjogosultságát. Megállapította, hogy a felvetés érdemi módon nem talált visszhangra, sôt
a katasztrófák elleni védekezésért felelôs vezetôk egyértelmûen állást foglaltak a jelenlegi
rendszer megerôsítése mellett. A katasztrófavédelmi szervezet feladatrendszere túlmutat a
tûzoltóság szakmai felügyeletén, igén széles feladatkört tartalmaz a polgári védelmi
feladatoktól a tûzmegelôzési, mentô-tûzvédelmi feladatokon át egészen az infrastruktúra
létfontosságú elemeinek védelméig, az ipari- és nukleárisbaleset-elhárításig, a légi kutatási-mentési feladatok ellátásáig, de nem tekinthetünk el a NATO és EU kötelezettségeink
teljesítésétôl, a nemzetközi segítségnyújtás szervezésének, vagy a bioterrorizmus és egyéb
CBRN események következmény-kezelésének felelôsségétôl sem.
Az altábornagy kifejtette, hogy a visszalépésre nem lehet racionális, a felelôs döntéshozók
részérôl méltányolható érveket találni. Elmondta, hogy a közfeladatok felülvizsgálata keretében tavaly befejezett átvilágítás megerôsítette, hogy a mintegy évtizedes koordinációs
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és szervezési rendszer – amelynek 2/3-os kerettörvényét az Országgyûlés annak idején
93 %-os aránnyal fogadta el – bevált, jól mûködik. Azóta számos „éles esemény” bizonyította a szervezet és az állomány szükségességét a szélsôséges idôjárási események, a
szélviharok, a jégesôk, a lezúdult nagy mennyiségû csapadékok következményeinek
kezelésétôl a Hernádon levonult árvíz kezelésén át a talált robbanótestekkel kapcsolatos
lakosságvédelmi intézkedések végzéséig. Mára a lakosság ismeri és elismeri a hivatásos
katasztrófavédelmi szervezetet, fôleg a természeti csapásoktól gyakran sújtott területeken
elvárja és igényli a szervezet segítségét.
Dr. Tatár Attila hozzászólása összegzéseként elmondható, hogy pozitívan ítélte meg és
megköszönte a Szövetség munkáját, az elôzô évben a lakosság védelme érdekében tett
erôfeszítéseiket. Megismételte az OKF vezetésének javaslatát, hogy a két szervezet tegye
aktívabbá az egyeztetéseket, elsôsorban a lakosság felkészítése tekintetében.
A fôigazgató elmondta, hogy az OKF rendkívül fontosnak tartja az MPVSZ tevékenységét.
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek a Szövetség tagjaival együtt dolgoznak a lakosság
biztonságáért. Természetesen a munka keretében számos olyan feladatkör is van, melynek
felelôssége nem osztható meg a társadalmi szervezetekkel, ilyen elsôsorban a kockázatelemzés, a veszélyhelyzeti besorolás, és egyéb, az alkotmányos kötelezettségek teljesítését megtestesítô rendelkezések. Ugyanakkor a következmény-kezelésre való felkészülésben jelentôs szerepet kaphatnak a társadalmi szervezetek, melyek munkájára, köztük is
kiemelten az MPVSZ együttmûködésére a jövôben is számít a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet. I

32

F

Ó

K

U

S

Z

B

A

N

PALÁSTI FERENC

BEVEZETÔ GONDOLATOK:
A CIVIL ÉS TÁRSADALMI SZERVEZETEK
HELYE SZEREPE A MAGYAR
HONVÉDELEM RENDSZERÉBEN
Kell-e, szabad-e a honvédelem ügyét kitenni a még oly jó szándékú spontaneitásnak, vagy
tenni kell azért, hogy az abban szerepet vállalók tevékenysége tudatos, átgondolt és eredményes legyen? Többek, jobbak vagy eredményesebbek leszünk-e, ha nem akarják, nem
próbálják kisajátítatni – katonák, vagy a honvédelem ügyével hivatalból foglakozók –
a honvédelem ügyét?
Vélelmezem, hogy a fenti témakörben bevezetô gondolatok megírására engem felkérôk
döntésében szerepet játszhatott az általuk felismert tény: lemaradásban vagyunk.
Lemaradásban, hiszen maga a cím megfogalmazása is számtalan további kérdést vet fel.
Elsôként mit értünk civil és társadalmi szervezetek alatt? Elegendô-e csupán róluk szólni,
vagy igaztalanul „feledkezünk” másokról, például az egyházakról?
Meg sem próbálok pontos választ adni, de igyekszem körbejárni, hogy mi és hogyan befolyásolja az említett szervezetek eredményes tevékenységét a honvédelem ügyéért.
Jelen folyóirat legutóbbi számában tanult kollégáim elemezték a kérdést és írtak róla
találóan „Nem csak katonadolog” címet adva dolgozatuknak.1 Nem csak egyetértek, de
kifejezetten fontosnak tartom, hogy ez a gondolat gyökeresedjen meg társadalmunkban.
Nem azért, mert a „haza védelme nemzeti ügy”, vagy, mert az Alkotmány kimondja, hogy
a haza védelme minden állampolgárának kötelessége,2 hanem mert az egyén áldozatvállalása mellett mindig szükség van olyan szervezetekre amelyek, készek és képesek
koordinációt elvégezni, szervezik és összehangolják az egyének/állampolgárok, vagy
a segíteni kész emberek tevékenységét. (Szándékolt és tudatos, amikor segíteni, a hon
védelmében tenni kész emberekrôl beszélek, és nem csak a hon állampolgárairól, mert
hittel vallom, hogy hazánk és nemzetünk ügyéért oly sokat tett, vagy életüket áldozó ide33
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gen ország állampolgárai éppen olyan tiszteletet érdemelnek, mint azok születésük helyénél fogva tettek, tesznek a hazáért. Gondoljunk csak 1848-as honvédekre, tábornokokra…)
Mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalom viszonylag karakteres képet ad arról, ami
jogszabályokkal/az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel3 körbebástyázhatók a honvédelem rendszerében. (Ezek tételszerû felsorolása a Honvédelmi Minisztérium nyilvános
honlapjain fellelhetôk: www.honvedelem.hu, www.hm.gov.hu.) Ugyanakkor a Honvédelemrôl és a Magyar Honvédségrôl szóló 2001. évi XCV. törvény egy szakaszával4 utal csak
azokra a szervezetekre, akik részt vehetnek a honvédelmi feladatok ellátásában. További
(személyes véleményem szerint helyesen) megkötést tartalmaz a törvény, amikor kimondja, hogy e szervezetek a kormányzati szervek által koordináltan vehetnek részt ebben
a feladatban.
Ezzel elérkeztünk ahhoz a körülményhez, amely megítélésem szerint egy újabb, illetve már
korábban is jelentkezô problémát vet fel. Ki a koordinátor? Hol, milyen szinten, milyen mélységben ki által vezérelten történik ez a koordináció?...és a kérdések sora itt nem ér véget.
Léteznek valós, de néha csak sztereotip válaszok: Védelmi Bizottságok, Védelmi Hivatal,
Hadkiegészítô Parancsnokságok. Azonban azt gondolom, hogy a mindezek együtt és még
sokan mások lenne a jó válasz, ha nem kellene attól tartanunk, hogy a „sok bába között
elvész a gyermek”. Meggyôzôdésem, hogy éppen ennek a veszélynek a kiküszöbölése
érdekében szükség lenne arra, hogy a koordinációért felelôs kormányzati, önkormányzati
szervek megteremtsék saját belsô „koordinációjukat”, hogy ezek a nem kormányzati
civil/társadalmi szervezetek (közkeletû NATO teminológiával élve: „Non Governmental
Organisations” – NGO) bevonása a honvédelem rendszerébe ne spontán, vagy önvezérelt
legyen.
Amit komoly hiányosságnak vélek, hogy nincs törekvés-, amely hangsúlyozottan nem szabályozni, de legalább egyeztetni próbálná e szervezeteknek a munkáját. Üdítô kivétel
ebbôl a szempontból a Vöröskereszt, melynek tevékenységét hazánkban -lefedve a háborús idôszakban végzett feladatokat is – törvény szabályozza.5 (Ezzel együtt nem látom
annak biztosítékát, hogy a törvényben foglaltaknak a szervezet eleget tudjon tenni, mert
például nincs kimunkálva annak a rendszere, hogy a hadifogoly nyilvántartásról honnan,
és milyen információkat szerez, ki köteles ezeket átadni és még sorolhatnám.)
Nyilvánvaló, hogy számtalan más civil illetve társadalmi szervezet – alapítványok, egyesületek, karitatív szervezetek és a sor hosszan folytatható – igényli munkájának összehangolását, ha és amennyiben be kívánjuk ôket vonni a honvédelem rendszerébe. A bevezetô
gondolatokból kitûnhet, hogy ez megkerülhetetlen, hiszen olyan mozgósító és végrehajtó
potenciállal rendelkeznek, amely figyelmen kívül hagyása súlyos vétek lenne. Akkor viszont ki vállalja, kinek kell, kinek kellene ebben vezetô szerepet vállalnia? Milyen területen
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számítunk, számíthatunk munkájukra? Hol tudunk mi segíteni, hogy ezt az önként vállalt
munkát valóban a honvédelem ügye érdekében tudjuk felhasználni?
Nem gondolom, hogy új irányító, vagy koordináló szervezet létrehozása lenne szükséges,
mert a jelenlegi szabályozás – hatékony alkalmazás esetén -, jól használható e célra.
Személyes véleményem, hogy a honvédelemrôl és a Magyar Honvédségrôl 2004. évi CV.
törvény egyes rendelkezéseirôl szóló 71/2006. (IV.3) Kormány rendelet megfelelô keretet
teremt. Különösen gondolok itt a rendelet által is említett Polgári Veszélyhelyzeti Tervezésre.6
Bizonyára meglepô, mégis igaz, ha tanulmányozzuk a nemzeti biztonsági stratégiát7, észre
kell hogy vegyük még csak említés szintjén sem esik szó a civil és társadalmi szervezetekrôl.
Az ágazati stratégiaként megalkotott nemzeti katonai stratégia is – vélelmezhetôen a nemzeti önerô fogalma alá sorolja8-, de külön említést nem tesz a szervezetekrôl. Adódik tehát
a feladat a végrehajtásban érintett szervezetek felé – legyenek azok kormányzati, vagy
önkormányzati szervek – hogy hozzákezdjenek-e az együttmûködés tényleges kereteinek
kimunkálásához, különben ennek hiányában csak becsülhetô de koordinálatlan és tartalom nélküli nyilatkozatokra kerülhet sor.
E bevezetô gondolatok talán alkalmasak arra, hogy felkeltse érdeklôdését annak az
elméleti és gyakorlati szakember gárdának, akik készek és képesek ezen a területen
hatékony segítséget nyújtani azon kormányzati szerveknek, melyek a koordinációs
felelôssége törvényben elôírt kötelezettség. I
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JEGYZET
Dr. Tokovicz József, Dr. Keszely László: Nem csak katonadolog. Polgári védelmi szemle. 2008/2. szám 3-9 oldal.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. törvény 70/H. §. (1) bekezdés.
3 Lásd: A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény.
4 45. § (1) A társadalmi szervezetek, egyházak, felekezetek, vallási közösségek és karitatív szervezetek – önkéntes
alapon – a védelmi igazgatás szervei által koordináltan részt vehetnek a honvédelmi feladatok ellátásában.
(2) A Magyar Vöröskereszt a rá vonatkozó törvény és nemzetközi egyezmények szerint mûködik közre a honvédelemmel kapcsolatos humanitárius feladatok ellátásában.
E körben kiemelkedô szerepe van a Magyar Vöröskeresztnek, amely a nemzetközi egyezmények és a törvény rendelkezései alapján ellát egyes, a honvédelemmel is kapcsolatos humanitárius feladatokat. Tevékenysége különösen
háború idején kerülhet elôtérbe, amikor a nemzetközi humanitárius jog szellemének és szabályainak megfelelôen
közremûködik a betegek, a sebesültek, a hadifoglyok és ezek hozzátartozói, valamint a polgári lakosság gyámolításában, hazai és nemzetközi segélyezésének és más irányú megsegítésének szervezésében és végrehajtásában.
5 A Magyar Vöröskeresztrôl szóló 1993. évi XL. törvény.
2. § (1) A Vöröskereszt – alaptevékenysége körében – a következô feladatokat látja el:
a) háború esetén részt vesz a háború áldozatainak mentésében, az áldozatokról és a hadifoglyokról nyilvántartást
vezet, a rászorulók, illetve hozzátartozóik részére tájékoztatást, átmeneti anyagi vagy természetbeni segélyt nyújt;
6 42. § (1) A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés a honvédelmi felkészítés feladatrendszerében végzett tervezô
tevékenység a kormányzás folyamatos biztosítása, a lakosság és az anyagi javak védelme, a gazdaság mûködôképességének fenntartása, a Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a szövetségi mûveletek polgári támogatása, továbbá a polgári hatóságok katonai erôkkel és eszközökkel történô segítése érdekében.
(2) A Kormány irányítja a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezéssel összefüggô nemzeti feladatok végrehajtását.
7 2073/2004. (IV. 15.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról.
8 1009/2009. (I.30.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság nemzeti katonai stratégiájáról. 9. pont.
1
2
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DR. ORSZÁG IMRE

A MAGYAR POLGÁRI
VÉDELMI SZÖVETSÉG NEMZETKÖZI
EGYÜTTMÛKÖDÉSE
Az Európai Unió Tanácsa 2001. október 23-án fogadta el az Új Közösségi Polgári Védelmi
mechanizmus létrehozásáról szóló határozatot. Célja: erôsíteni a polgári védelmi
együttmûködést az európai polgárok életének és vagyonának védelme és egy biztonságosabb környezet kialakítása céljából. A 2002. január 1-jén életbe lépett Mechanizmus
rámutatott a lakosság felkészítésének és az ifjúsággal történô foglalkozásnak a kiemelt
fontosságára.
Az Unió másik fontos határozata a 2002.december 12-én elfogadott EU Integrált
Stratégia a természeti és ember által okozott katasztrófa kockázatokkal kapcsolatos
felkészültségrôl, megelôzésrôl, illetve reagálásról. A Stratégia rámutat, hogy az emberek és a környezet védelme komplex téma, amit integrált megközelítésben kell kezelni és
a négy alapvetô cél egyikeként a lakosság tájékoztatásának és az ifjúság felkészítésének
a fokozását jelölte meg.
Az EU 2003-ban úgy határozott, hogy ebben a témában nem ad ki egységes irányelveket
és követelményeket, meghagyva ezt a tagállamok kompetenciájában azzal, hogy a tagállamok folyamatosan tanulmányozzák egymás tevékenységét, cseréljék ki és hasznosítsák a tapasztalatokat.
Az MPVSZ kiemelt feladatnak tekinti a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében és az
ifjúság nevelésében történô részvételt. Mivel az EU szintjén nem kerültek egységesítésre
e témával összefüggô módszerek, a hatékonyság növelése érdekében valamennyi EU-s
tagország alapvetô érdeke egymás rendszereinek megismerése, a hasznos tapasztalatok
felhasználása és egy hatékony nemzetközi együttmûködés kialakítása.
2005. január 18-22 között került megtartásra Japánban (Kobe, Hyogo Prefektúra) a Katasztrófacsökkentési Világkonferencia, amely fontos határozatokat hozott és jóváhagyta
– többek között – a következô évtizedre a katasztrófák megelôzésének és csökkentésének
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Általános Cselekvési Tervét, amelyben nyomatékosan megerôsítette az ENSZ ISDR (ENSZ
Katasztrófacsökkentés Nemzetközi Stratégiája) katasztrófacsökkentési programjának legfontosabb területeit. Ebben az egyik legfontosabb feladat a lakosság felkészítése és megfelelô tájékoztatása.
A 2005-2015 idôszakra a Cselekvési Terv öt cselekvési prioritást határozott meg. Ezek
egyike a tájékoztatás és az oktatás. A Terv rámutat, hogy a katasztrófák jelentôsen
csökkenthetôk, ha a lakosság kellôen tájékozott és motivált a katasztrófa megelôzés kérdéseiben, amely viszonzásképpen megköveteli a hatékony lakosságtájékoztatási rendszer
mûködtetését. A Cselekvési Program ezért kiemelt jelentôséget tulajdonít az oktatásnak és
a képzésnek.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatósággal
együttmûködésben részt vesz az ország lakosságának polgári védelmi felkészítésében és
tájékoztatásában, továbbá meghatározó tevékenységet végez a tanuló ifjúság felmenô
rendszerû polgári védelmi-katasztrófavédelmi versenyeinek elôkészítésében és lebonyolításában, valamint a nyári ifjúsági szaktáborok szervezésében.
Az MPVSZ – összhangban az ENSZ és az EU határozataival – nemzetközi kapcsolatait
feladatorientáltan, a lakosság tájékoztatásának, felkészítésének és az ifjúság nevelésének
témáira koncentrálva tervezi és szervezi. Ennek érdekében az MPVSZ az elmúlt év
második felében olyan hosszú távú nemzetközi kapcsolatrendszer megvalósítására
vonatkozó elgondolást alakított ki és indított el a megvalósításhoz vezetô úton, amely:
• Biztosítani fogja a szorosabb együttmûködés megvalósítását a szomszédos országok
és más EU tagállamok polgári védelmi szövetségeivel,
• Ezt felhasználva lehetôvé teszi ezen országok lakosságfelkészítési rendszerének tanulmányozását és a pozitív tapasztalatok átvételét, illetve hasznosítását,
• Lehetôvé teszi, hogy az MPVSZ kezdeményezôje legyen az EU tagállamok polgári
védelmi szövetségei együttmûködésének a kialakításában, az ENSZ, valamint az EU
lakosság felkészítéssel kapcsolatos követelményeinek végrehajtásában, igényelve és
elnyerve ehhez az EU támogatását,
• Hozzájárul hazánk 2011. elsô felében betöltendô EU soros elnökségi tevékenységéhez, mivel 2010.-tôl, a spanyol-belga-magyar trió soros elnökségének másfél éve során
az EU bôvítés, a nyugat balkáni országok európai integrációja várhatóan egyik kiemelt
téma lesz.
Ennek megfelelôen az EU2011 Civil Munkacsoport és a Külügyminisztérium által közösen
indított „Partnerségben a civilekkel – Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU –elnökségre” program keretében létre kívánjuk hozni a magyar EU Elnökség céljainak megvalósítása
részeként „A civil polgári védelmi szövetségek, illetve szervezetek Európai Együttmûködési Fórumát”.
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Az MPVSZ azt tervezi, hogy vezetô szerepet vállal az európai civil Polgári Védelmi Szervezetek, illetve Szövetségek együttmûködési szervezetének a létrehozásában. A Fórum
összefogná az EU tagországok civil polgári védelmi szervezeteinek tevékenységét, lehetôséget biztosítana szervezett tájékoztatásra, a megelôzô programok szervezésére, kölcsönös tapasztalat cserére és közös irányelvek megfogalmazására a fiatalok és a polgári
védelmi önkéntesek kiképzése és felkészítése terén.
A tagországok egy jó részében nem mûködik civil polgári védelmi szervezet. Így az uniós
együttmûködés kialakításához arra is szükség van, hogy ezen országok illetékes szervei
megismerjék a mûködô civil szervezetek tevékenységét. Erre jó alkalmat biztosítana egy
olyan konferencia, amelyre ilyen országok illetékesei is meghívást kapnának és megfigyelôként részt vehetnének a Konferencián.
A szervezéssel kapcsolatban két fô irányt tervezünk: az egyik a közép-európai EU tagországok, itt a fô támogató és segítô Ausztria lenne. Ehhez Dr. Anton Gaál Elnök Úrnak írott levélben az MPVSZ elnöke kérte az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség egyetértését és
támogatását. Az osztrák féllel már évek óta szoros az együttmûködés az ifjúsági táborok és
versenyek szervezése terén.
A másik fô irány: Nyugat Balkán, itt együttmûködônek a Horvát Válságkezelési
Szövetséget (HVSZ) kértük fel. A Szövetséggel 2008. szeptemberében léptünk kapcsolatba és ennek alapján 2008. november 27-én Lentiben kétoldalú találkozóra került sor az
MPVSZ és a HVSZ 5-5 fôs delegációjának a részvételével, amelyeket az elnökök vezettek.
A találkozón megállapodtunk a szoros együttmûködés megvalósításában és egy Együttmûködési Megállapodás kidolgozásában és aláírásában. Ez március 11-én megtörtént.
Az MPVSZ – horvát felkérés alapján – társ szervezôje a horvátországi Velika Goricában
május 28-29-én megtartott Konferenciának.
A FÓRUM LÉTREHOZÁSÁNAK FÔBB FELADATAI:
• Az EU tagországok civil polgári védelmi szervezeteinek feltérképezése az OKF támogatásával, velük a kapcsolatfelvétel és a Fórum létrehozására vonatkozó elgondolás
ismertetése (2009. elsô félév),Elôkészítô Konferencia szervezése és megtartása a
2009. évi Katasztrófavédelmi Világnap (október) megtartásához kapcsolódóan,
• A Konferencián elhangzott elôadások és benyújtott ismertetô anyagok alapján
Tájékoztató anyag kidolgozása a nem kormányzati polgári védelmi szervezetek feladatrendszerérôl, az ifjúság felkészítésével és a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos
tevékenységrôl; az anyag lektorálása, angolra történô fordítása és nyomdai kiadása.
A Tájékoztató megküldése valamennyi EU tagország érintett szervének és az Európai
Unió Polgári Védelmi Igazgatóságának (2010. elsô negyedév),
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• A Tájékoztató anyag megvitatása az Európai Unió Polgári Védelmi Igazgatóságán
Brüsszelben (2010. második negyedév), az EU egyetértésének elnyerése és részvételének kérése a Fórum létrehozásában,
• Munkacsoport létrehozása a tapasztalt, nem kormányzati polgári védelmi szervezettel
rendelkezô országok képviselôibôl, a szervezési feladatok felosztása, a Fórumot létrehozó Konferencia elôkészítése, szervezése (2010. második félév),
• Az Együttmûködési Fórumot létrehozó Konferencia megtartása (2010. vége, vagy
2011. elsô negyedév).
Nemzetközi együttmûködésünk másik fontos területe a következô két évben az u.n.
„Regionális Partnerség” kialakítása polgári védelmi szakterületen a Nyugat-Balkán országainak civil polgári védelmi szerveivel.
A közép-európai régiót alkotó hatok (visegrádi négyek: magyar lengyel cseh és szlovák),
valamint Ausztria és Szlovénia, együttesen: V4+2 országok, tevôlegesen kívánnak hozzájárulni a nyugat balkáni államok (Albánia, Szerbia és Montenegro, Horvátország,
Macedónia és Bosznia-Hecegovina) európai integrációs folyamatához. „Regionális Partnerség” a neve annak az együttmûködésnek, amelyet 2005. októberében a 6+5 ország
külügyminisztere a Budapesten megtartott Konferencián határozott el és amely napjainkban vált különösen idôszerûvé.
Az EU elnöki tisztét 2010.január 1-tôl betöltô spanyol-belga-magyar trió mandátuma 2010.
január 1-tôl 2011. június 30-ig szól, Magyarország 2011. január 1-jén veszi át a fél éves
vezetést. A trió elnökségének idôszaka alatt a kiemelt témák egyike – minden bizonnyal –
az EU bôvítés, a nyugat balkáni országok európai integrációja lesz.
A horvát testvér szervezettel kialakított együttmûködés keretében a horvát szervezet
részérôl a leghatározottabb támogatásra és együttmûködési készségre számíthatunk.
A témával összefüggésben – a kapcsolatfelvételt követôen – 2009.április 8-án Abdán
találkoztunk a szlovák civil polgári védelmi szervezet, a Pozsonyi Régió Polgári Védelmi
Szövetség Tanácsának képviselôjével. A találkozón megállapodtunk az együttmûködésben, ennek érdekében egy Együttmûködési Megállapodás közel jövôben történô aláírásában és számíthatunk a szlovák szervezet határozott támogatására is.
A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány (BHKKA) 2008.
november 2-án indította útjára a Külügyminisztérium támogatásával a „Civil szervezetek az
európai biztonságért projektet, amelynek megvalósítása 2011. április 30-án fejezôdik be.
A projekt célja – többek között – a biztonságot erôsítô/fenntartó eredmények összegyûjtése és megbeszélése nemzetközi szinten 2011. évben Budapesten.
A projekt megvalósításában az MPVSZ a „Magán köz- és magánbiztonsági civil szervezetek” szakcsoportjában, a „Tematikus civil térkép téma csoport”-ban vesz részt. Februárban
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anyagot készítettünk és küldtünk meg a BHKKA-nak részvételünkrôl, illetve a BHKKA-ban
az MPVSZ elnöke megbeszélést folytatott a témacsoport vezetôvel és ennek alapján megkezdôdött az MPVSZ tevékenysége a csoportban. Elsô lépésként tájékoztató anyag készült
és került megküldésre az MPVSZ tevékenységérôl a BHKKA által megadott formátumban.
Az Európa Ház 2008. december 16-án „Partnerségben a civilekkel – készüljünk együtt
a 2011-es magyar EU elnökségre” címmel országos konferenciát szervezett. A civil
szervezetek egy csoportja a Külügyminisztériumot megkeresve kifejezésre juttatta
készségét és elkötelezettségét, hogy cselekvô és egyeztetett módon kész hozzájárulni a
magyar EU elnökség céljainak kialakításához és végrehajtásához.
A Konferencián jóváhagyásra került a 2009. évi Munkaterv és az, hogy a civil szervezetek
4 tematikus munkacsoportban folytassák tevékenységüket ezen a területen. Az MPVSZ
„Az EU bôvítéssel, a szomszédságpolitikával és a Nyugat –Balkánnal foglalkozó
Munkacsoport” tevékenységében vesz részt. Errôl az MPVSZ elnöke levélben tájékoztatta
a Munkacsoport koordinátorát utalva a Fórum létrehozására vonatkozó elgondolásunkra.
Válaszlevélben a koordinátor nagyra értékelte tervünket. A Munkacsoport március 11-én
megtartotta alakuló ülését, amelyen a Horvát Nagykövetség követ-tanácsosa tartott
elôadást Horvátország az EU csatlakozás útján címmel. Az elgondolás szerint a Munkacsoport májusban Újvidékre látogat és Szerbia EU csatlakozásával kapcsolatos kérdéseket vitatja meg a helyszínen.
Ausztriával és Németországgal különösen az ifjúsági versenyek és a nyári táborok szervezése terén alakult ki szoros együttmûködés az elmúlt idôszakban. 2008. június 18-23
között az MPVSZ delegációja látogatást tett Ausztriában és Németországban.
Ausztriában Saafelden-ben a SAFETY-Tour Gyermekbiztonsági Olimpián, amely 2006-tól
a szomszédos EU tagországok részvételével kerül megrendezésre, magyar csapat 4.-ik
helyezést ért el. Az MPVSZ delegációját fogadta az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség
vezetése, valamint Salzburg Tartomány PV Szövetségének vezetôje.
Németországban a delegáció megbeszélést folytatott a nyári tábor részleteirôl, részt vett az
Ifjúsági Tûzoltó Szövetség országos ünnepi nagygyûlésén, majd részt vett a Tartomány
központi tûzoltó esten.
A Baden-Württembergi Ifjúsági Tûzoltó Szövetség évek óta jó kapcsolatokat ápol a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel.
Az elôzetes egyeztetésnek megfelelôen 2010.-ben az ifjúsági tábort hazánkban tervezik
megrendezni. Az elôkészítés érdekében 3 fôs küldöttségük, amelyet a tervek szerint az
MPVSZ elnöke is fogad, Magyarországra látogat.
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Az MPVSZ Elnöksége továbbra is kiemelt feladatnak tekinti a regionális és határ menti
együttmûködést és azt lehetôségeihez mérten támogatja. A szoros kapcsolatok és egymás
rendezvényein való részvétel az egyik legjobb és leghatékonyabb formája a nemzetközi
együttmûködés és kapcsolattartás eredményességének.
Az MPVSZ nemzetközi kapcsolatai 2008. év közepétôl kezdve jelentôsen kiszélesedtek és
a tervezett együttmûködési feladatok végrehajtása érdekében a Szövetség NCA pályázatok benyújtásával is igyekszik megteremteni a végrehajtás feltételeit.
A 70.-ik évforduló kapcsán levélváltásra került sor az EU Polgári Védelmi Bizottságával.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Elnöke meghívta a Bizottság vezetôjét az ünnepségekre. Bár más elfoglaltság miatt az EU Polgári Védelmi Bizottságának képviselôje nem
tudott részt venni az ünnepségeken, a válaszlevélben elismerésükrôl biztosították Szövetségünket, kihangsúlyozva, hogy „az együttmûködés a polgári védelem területén a különbözô szektorok között mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten alapvetô fontosságú
a felmerülô, az emberi életet és környezetét veszélyeztetô katasztrófa helyzetek megelôzése, az azokra való felkészülés és a polgári védelmi mûveletek szempontjából”.
Az MPVSZ elgondolása a Fórum létrehozására, valamint a Regionális Partnerség kialakítása a polgári védelem területén teljes mértékben összhangban van az EU által jóváhagyott Polgári Védelmi Mechanizmus elveivel, ezért várjuk az Országos Katasztrófavédelmi
Fôigazgatóság cselekvô támogatását és minden bizonnyal számíthatunk az Európai Unió
Polgári Védelmi Bizottságának támogatására is. I
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DR. VARGA IMRE

A POLGÁRI VÉDELEM
FELADATRENDSZERÉNEK ÁTTEKINTÉSE,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT
KIHIRDETÉSE SORÁN JELENTKEZÔ
FELADATAINAK EGYES ÚJSZERÛ ASPEKTUSAIRA
BEVEZETÉS
A polgári védelem helyérôl, szerepérôl, szervezetérôl a rendszerváltás óta számos, sokszor
megalapozatlan vélemény látott napvilágot és szakmailag is többször nem kellôen átgondolt döntések születtek. Esetenként a feladat rendszert befolyásoló döntéseket nem
támasztották alá a szükséges hatástanulmányok. Gyakoriak voltak a szervezeti változtatások. Ezeknek szakmailag káros, máig is érezhetô hatásai vannak.
E tudományos dolgozatom keretében azt a célt tûztem ki magam elé, hogy az elmúlt több
mint egy évtizedes hazai polgári védelmi tevékenység általam vizsgált és elemzett tapasztalatai alapján – az Európai Uniós országok ezirányú tapasztalataira is támaszkodva – megfogalmazzam a polgári védelem lehetséges minôsített idôszaki, elsôsorban a rendkívüli
idôszakra vonatkozó fôbb feladatait.
Meggyôzôdésem, hogy a polgári védelem az adott állam védelmi rendszerének egyik igen
fontos alkotórészét képezi, magában foglalja azokat a feladatokat, amelyeket békében és
háborúban egyaránt végre kell hajtani a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG GEOPOLITIKAI
ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖRNYEZETE
A téma szempontjából kiemelkedô fontosságú, hogy a Magyar Köztársaság geopolitikai és
biztonságpolitikai környezete jelentôsen megváltozott az utóbbi évtizedben. Meghatározó
jelentôségû változások történtek. Egyes a biztonságot veszélyeztetô kockázati tényezôk
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növekedtek, összetettebbé váltak, új kihívások jelentek meg. Ugyanakkor a NATO csatlakozással egy sor a biztonságot érintô tényezô pozitívan változott.
A NATO és az EU csatlakozásunkból eredôen szükségessé válik az ország védelem megváltozott követelményeinek figyelembevételével a polgári védelem feladat és mûködési
rendszerének újragondolása.
A társadalmi-, politikai-, gazdasági – továbbá a folyamatban lévô közigazgatási reform –
rendszerváltással járó módosulás, az új struktúrák kialakulása részben megtörtént, részben folyamatban van, illetve egy részük várat magára.
A polgári védelem helyét, szerepét, cél- és feladatrendszerét, valamint szervezeti struktúráját az új helyzethez célszerû igazítani, komplex módon szabályozni.
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
A fejlett nyugat- és észak- európai országok a klasszikus értelemben vett polgári védelmét
vizsgálva, arra a következtetésre juthatunk, hogy nincs egységes szervezeti kerete, gyakorlatilag országonként eltérô, azonban felfedezhetôek egyes igazodási pontok nemzetenként, és nemzetcsoportonként.
Míg a békeidôszaki veszélyhelyzet kezelés operatív feladatainak végrehajtása követi a közigazgatás területi és helyi felépítését, addig a háborús tervezési feladatok elsôsorban állami szinten jelennek meg. Így van ez többek között a Német-, az Olasz- és a Francia Köztársaságban. Különösen a Skandináv országokban az un. „teljes védelem” koncepciójának
preferálása honos, azaz az egységes védelem célja, hogy a feladat-végrehajtásra létrehozott szervezetek mind békeidôszakban, mind háborús helyzet idején is képesek legyenek
– lehetôség szerint minél kevesebb új szerv bevonása nélkül – a válság kezelésére a lakosság védelmének permanens biztosítására.

A fentiekbôl összegzésként megállapítható, hogy nyugat-európában a vázolt feladat-rendszer elhelyezése az államigazgatásban igen változatos képet mutat, azonban közös rendezôelvként elmondható, hogy a lakosság védelme elsôdleges prioritást élvez.
Országunk környezetében megítélésem szerint katonai jellegû válságok és konfliktusok –
vélhetôen a NATO tagságunk következményeként, továbbá figyelemmel a környezô országok NATO tagságára és a még nem társult országok integrációs törekvéseire is – nem fognak a közeljövôben bekövetkezni. Ennek ellenére szomszédaink közül egyik ország sem
értékelte át a katonai erôt, mint az ilyen irányú konfliktusok megoldásának egyik leghatékonyabb eszközét. A szomszédos országok fegyveres erôiket kizárólag az ország védelme
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érdekében kívánják alkalmazni határaikon belül, haderejük képességeit tekintve nagy
valószínûséggel rövid idôn belül nem képesek bármilyen méretû támadást indítani.
Mind a fejlett nyugati államok, mind a Közép-kelet Európai régiókban elhelyezkedô országok kiemelt figyelmet fordítanak a polgári védelmi feladatok ellátásának szabályozására,
melynek különös aktualitást adnak korunkban a nemzetek biztonságát globálisan fenyegetô aszimmetrikus kihívások, elsôsorban a nemzetközi terrorizmus világméretû fenyegetései.
A fent jelzett országok a polgáraik védelme érdekében mûködtetett minôsített idôszaki
intézkedési fórum rendszer fô feladatként a hagyományos és nukleáris támadó eszközök
elleni védelmet jelölik meg, de prioritást képez a nemzetközi terrorizmus – mint napjaink
meghatározó és a NATO által deklarált, széleskörû nemzetközi összefogást igénylô
fenyegetettsége – elleni fellépés.
Hazánkban a nemzeti biztonsági stratégia, a katasztrófavédelmi törvény – ennek
keretében a honvédelem – és nem a Magyar Honvédség – részeként a polgári védelem –
átalakulási folyamata csak marginálisan valósult meg. Ennek megítélésem szerint számos
objektív és szubjektív oka lehetséges, melynek feloldására jelen tudományos dolgozat
keretei között nem vállalkozom.
Korábbi kapcsolódó katonai és évtizedes polgári védelmi tapasztalataimra alapozva,
különös tekintettel a fent vázolt nemzetközi terrorizmus által generált reális és cselekedeteivel már bizonyított globális fenyegetettségre, a polgári védelem egyes lehetséges „háborús”, ezen belül egy terrortámadáshoz, annak következményeinek felszámolásához hasonlatos feladataira szeretnénk ráirányítani a figyelmet. Ezzel egyrészt szeretnék rámutatni
e tevékenységi kör jövôbeni fontosságára, másrészrôl megújításának, újragondolásának
szükségességére.
A POLGÁRI VÉDELEMMEL SZEMBEN TÁMASZTOTT
HONVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA
A jogi alapok és körülmények, valamint az ezekkel kapcsolatos várható változások alapján
a polgári védelemmel szemben támasztott honvédelmi követelmények meghatározásánál
(amely kiadására utolsó alkalommal 1991-ben került sor) megítélésem szerint rendezô
elvként kell kezelni a következôket.
A polgári védelem – a honvédelem részeként – az élet- és anyagi javak védelmét szolgáló
állami, társadalmi és egyéni erôvel megvalósuló intézkedések rendszere, amely a lehetséges támadófegyverek hatásai elleni védelmet, valamint az elemi csapások, az ipari és
egyéb katasztrófák elhárításában való közremûködést szolgálja.
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Más megvilágításban, mindazon tevékenységek összessége, amelyek a lakosság számára
lehetôvé teszik a veszélyek csökkentését, illetve kivédését. Magában foglalja a humanitárius intézkedéseket, a helyi önkormányzatok következetes, színvonalas tervezô, szervezô
és irányító tevékenységét, az önvédelem elôtérbe helyezése útján.
Elengedhetetlenül szükséges a polgári védelem szervezeti tagozódását, mûködési rendjét
egyrészt a kialakításra kerülô új államigazgatási rendszerrel összehangolva szabályozni,
másrészt az ország védelem hadászati szintû követelményei figyelembevételével feladatait, hatáskörét komplex módon meghatározni.
Feladatrendszerét, annak belsô tartalmát tekintve – összhangban a fent vázolt premisszákkal – az alábbi követelmények mentén javasolható újragondolni.
A követelmények meghatározásakor abból
indulhatunk ki, hogy a polgári védelem:
• A feladatát az ország védelem egységes rendszerének részeként, a mindenkori reális
veszélyeztetettségi szint figyelembevételével végzi, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében;
• Össztársadalmi feladat, mely széles körûen támaszkodik az állampolgárok közremûködésére, öntevékenységére és szolidaritására;
• Tevékenyen részt vesz az ország védelmi képessége fokozása – így a nemzetgazdaság
állóképességének fenntartása – érdekében tett intézkedések végrehajtásában;
• Igazodik a Genfi Konvenció vonatkozó elôírásaihoz, gondoskodik annak betartásáról
és kifejezetten humanitárius (fegyver nélküli) szervezetként mûködik;
• Az egységes, katasztrófavédelembe integrált, a lakosság és az anyagi javak védelmére
orientált szervezetként mûködik.
A fentiekbôl adódóan, megítélésem szerint a polgári védelemnek
alapvetôen az alábbi követelményeknek kell megfelelni:
• vezetô szervei legyenek felkészültek a potenciális ellenség hagyományos és tömegpusztító fegyverekkel mért csapásai, a természeti és ipari katasztrófák következtében
kialakult helyzet gyors és szakszerû értékelésére, a felsô vezetés döntéseihez szükséges adatok biztosításában való részvételre;
• a rendelkezésre álló területi és települési polgári védelmi szervezeteivel legyen készen
a csapást szenvedett lakosság mentésére, a szükséges mentô, mentesítô és halaszthatatlan helyreállítási feladatok végzésére, a kimenekített és hajléktalanná vált
lakosság ellátására;
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• az államigazgatási szervekkel és a helyi önkormányzatokkal szoros együttmûködésben a háborút megelôzô idôszakban tegye meg azokat a szükséges intézkedéseket,
melyek biztosítják a lakosság védelmének anyagi-technikai feltételeit és a lehetséges
túlélést (egyéni védôeszköz, óvóhely ellátottság, ivóvíz-, élelmiszer védelem, stb.);
• legyen képes a hadmûveleti- és katasztrófa sújtotta területek kiürítésével kapcsolatos
feladatokban történô részvételre;
• a megfelelô polgári védelmi felkészítés eredményeként el kell érni, hogy a hadmûveleti
területen maradt (rekedt) lakosság legyen képes autonóm, öntevékeny, önmentô tevékenység megvalósítására;
• tegye meg azokat az intézkedéseket, melyek a lakosság riasztásának, értesítésének,
tájékoztatásának feltételeit biztosítják;
• biztosítsa a polgári védelmi és a katonai tevékenységek összehangolását, a katonai
területi sugárhelyzet értékelô szervezetek, országos és területi vezetô szervek rendszerével való kapcsolatát, a csapást szenvedett honvédségi erôk, eszközök (adott
célra kialakított és felhasználható mosodák, fürdôk, nagyteljesítményû gépi mosók,
stb.) területi objektumokban történô – szükségessé váló – mentesítését.

Mindezek figyelembevételével szükséges újragondolni (áttekinteni) a polgári védelem
feladatait, korszerûsíteni szervezetét, az irányítás és a mûködés rendjét
Ennek megfelelôen a polgári védelemnek továbbra is az ország államigazgatási, gazdasági rendjéhez igazodva az országvédelem részeként az élet- és az anyagi javak védelmét
szolgáló intézkedések rendszerének kell maradnia.
Békeidôszakban elsôsorban a természeti és ipari katasztrófák, háborúban a támadófegyverekkel mért csapások hatásai elleni védelmet, azok következményei felszámolását
szolgálja, amely állami, társadalmi, valamint egyéni erôvel valósul meg.
A rendkívüli állapoti követelménytámasztás szempontjából,
az egyes veszélyeztetettségi idôszakokban a polgári védelem
legfontosabb feladatai az alábbiak:

a.) békében:
• a természeti- és civilizációs katasztrófák megelôzésében való részvétel – alapvetôen a
nemzetgazdaság mûködôképességének biztosítása révén – a kapcsolódó követelmények érvényesítésével;
• a csapások következményeinek csökkentése érdekében, a lakosság felkészítése;
riasztás, tájékoztatás megszervezése; az egyéni védelemhez a technikai eszközök biztosítása; a kitelepítés megszervezése; ideiglenes elhelyezés, ellátás megtervezése;
• a lakosság és az anyagi javak mentésében, mentesítésben, egészségügyi ellátásában,
a halaszthatatlanul szükséges helyreállítási munkák megszervezésében való részvétel.
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b.) a háborús idôszakra történô felkészülés idôszakában:
• a lakosság és a pv szervezetek felkészítése, hatékony riasztási és tájékoztatási rendszer mûködtetése, a kollektív védelemre való felkészülés, az egyéni védôeszközökkel
való ellátás, valamint a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak védelmét szolgáló intézkedések elôkészítése és megvalósítása;
• békében és háborúban egyaránt: az országos, területi és helyi vezetôk, elsôsorban
a polgármesterek felkészítése, a döntéshozatalhoz szükséges információk biztosítása.
c) Háborús idôszakban:
• a rendkívüli idôszaki honvédelmi közigazgatásra való áttérés polgári védelmi vonatkozású feltételeinek biztosítása,
• a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos döntésekhez szükséges információk elôkészítése,
• a polgári védelmi szervezetek teljes alkalmazási készenlétbe helyezése, felkészülés az
alkalmazási idôszakra kidolgozott tervek aktivizálására, az elôkészített intézkedések
végrehajtására, a polgári védelmi szervezetek tevékenységének, személyi kiegészítésének, anyagi-technikai ellátásának szervezése és irányítása,
-• háborúban: a csapást, vagy kárt szenvedett körzetek felderítése, a mentés, mentesítés
és az azokkal összefüggô halaszthatatlan feladatok végrehajtása.
• az országot ért fegyveres támadás esetén a polgári lakosság és objektumok ellen irányuló csapások, rombolások esetén valamennyi polgári védelmi rendszabály bevezetése,
• a védelem illetve kárelhárítás és megelôzés fokozására vonatkozó követelmények,
elgondolások kialakítása, tervek kidolgozása és végrehajtása,
• a veszélyeztetett területrôl a lakosság és a polgári szervek kitelepítésének végrehajtása és a kitelepítés, kiürítés kapcsán jelentkezô befogadási feladatok, valamint
ezek mindenoldalú biztosítása, a lakosság kitelepítésével, kimenekítésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok szervezése és irányítása,
-• óvóhelyi védelem biztosítása a lakosság, valamint a háborúban is mûködô gazdálkodó
szervezetek dolgozói részére, a lakosság tájékoztatása a támadófegyverek hatása elleni
védekezésrôl, valamint az óvóhelyeken és az épületekben való tartózkodás szabályairól,
-• a lakosság egyéni védelme és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak rbv. védelme,
-• a támadófegyverek alkalmazását követô helyzetben a kárterület felderítése, rombolások felszámolása, a lakosság és az anyagi javak mentése, elsôsegélynyújtás a mentesítés (fertôtlenítés) és az azokkal összefüggô halaszthatatlan feladatok (ideiglenes
helyreállítás, átmeneti elhelyezés és ellátás) végrehajtása,
KÖVETKEZTETÉSEK

A fent vázolt feladatok végrehajtásához megítélésem szerint a következôket célszerû
figyelembe venni.
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A polgári védelem fô feladatként – a nemzetközi gyakorlathoz igazodva – az ipari és egyéb
katasztrófák elhárításában, az elemi csapások hatásai elleni védekezésben és a következményei felszámolásában való részvételt, a helyi védelem erôsítését szükséges meghatározni.
Egyidejûleg a háborús feladatokra való felkészülést – a fentiekkel, valamint a védelmi koncepcióra is figyelemmel, az ország reális veszélyeztetettségével összhangban – újszerûen
és visszafogottabban megállapítani. Ezzel elérhetô, hogy a polgári védelem szervezetei
a békeidôszaki katasztrófa elhárítás rendszerében készüljenek fel háborús feladataik
végrehajtására. Ilyen formán felkészítve a polgári védelem a háborús követelményeknek is
megfelel, hiszen a háború idôszakában várható feladatok alapvetôen hasonlóak egy
összetett és minôsített idôszak kihirdetését igénylô katasztrófahelyzethez.
A lakosságvédelmi feladatok terén el kell érni, hogy a lakosságnak önállóan, az önkormányzatok vezetésével képesek legyenek felismerni azt, hogy a közösség biztonsága és
túlélési esélyei elsôsorban tagjainak készségétôl és aktivitásától függ.
A lakosság légi- és katasztrófa riasztása kérdésében törekedni kell a központi (automatizált) riasztási rendszer teljes kiépítésére, de a jelenlegi helyzetben elsôsorban a katasztrófaveszélyes területeken élô lakosság riasztásának és értesítésének biztosítására célszerû a fô hangsúlyt fektetni.
A kitelepítés-befogadás és óvóhelyi védelem, egyéni védôeszköz ellátás kérdését komplex
módon, a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök függvényében kell újragondolni, továbbá
kiemelt figyelmet célszerû fordítani a szükség védelmi eszközök alkalmazására.
A polgári védelmi szervezetek létszámát a veszélyeztetettség függvényében kell meghatározni. A létrehozandó szervezetek személyi-, anyagi- és technikai feltételeit viszont teljes
körûen biztosítani kell. A polgári védelmi szervezetek az alapvetôen szükséges és elégséges védelem elveinek kell, hogy meg feleljenek.
BEFEJEZÉS
Végezetül, további figyelemfelkeltés érdekében szeretnék néhány általam fontosnak tartott
tendenciát kiemelni.
A világméretû kelet-nyugati szembenállás megszûnésével a kilencvenes évek elejétôl a
Magyar Honvédségnek, csakúgy, mint a nukleáris fenyegetettség elleni védelem másik fô
letéteményesének a polgári védelemnek komoly szervezeti, irányítási, mûködési problémákkal kellett szembenéznie.
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Szerepe, feladata nagymértékben átértékelôdött, presztízsébôl, fontosságából veszített.
Eszközei fejlesztésének meghatározó része elmaradt a kor színvonalától, rendszerben lévô
berendezései amortizálódtak, erkölcsileg elavultak. A gyakori szervezeti változások a mûködés színvonalát idôszakosan rontották, a szakembereket gyakran elbizonytalanították.
Az elemzôk többsége azon a véleményen volt, hogy a tömegpusztító fegyverek alkalmazásának veszélye minimálisra csökkent, atomfegyverekkel megvívandó kiterjedt háborúval
nem kell számolni.
A hidegháború idôszakában a tömegpusztító fegyvereket nagyhatalmak birtokolták, az
azok feletti ellenôrzés felelôsséggel folyt, napjainkban azonban ilyen fegyverek szélsôséges, terrorista erôk kezébe is kerülhetnek. A terrorizmus általi fenyegetés igazi nagyságával a 2001. szeptember 11-i események után szembesült az emberiség.
A bekövetkezett terrorcselekmények ismételten ráirányították a figyelmet a tömegpusztító
fegyverek alkalmazásával kapcsolatos probléma körre, mint katonai és civil aspektusait
vizsgálva, hiszen a vegyi balesetek, katasztrófák következményeinek azonosságai miatt,
a polgári védelmi és a katonai fellépés közötti határ kezd elmosódni a világméretû terrorizmus megjelenésével.
Ennek megfelelôen a lakosság fenyegetettsége miatt a polgári védelem – mind béke
idôszakban, mind a teljes felelôsséggel nem kizárható háborús körülmények között –
megfelelô reagálási képességekkel kell, hogy rendelkezzen, ami túlmutat a hazánkban jól
mûködô elsôdleges veszélyhelyzeti beavatkozás felelôsségteljes operatív rendszerén. I
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OROVECZ ISTVÁN

A POLGÁRI VÉDELEM
LEHETSÉGES FELADATAI A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KATONAI
STRATÉGIÁJA TÜKRÉBEN
A rendszerváltás után húsz ével megszületett a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai
Stratégiája mely a Magyar Köztársaság Honvédelmi alapelveire, szövetségi kötelezettségeinkre figyelemmel a folyamatosan változó biztonsági kihívásokra adandó katonai jellegû válaszokat kívánta rendszerbe szedni. A Stratégia támaszkodik a polgári katonai
együttmûködés alapelveire, igényli a civil kontrolt, számításba véve állandóan változó
korunk új és még újabb kihívásait, elemzi azok hazánkra gyakorolt várható hatásait és
a szükséges erôforrások biztosíthatóságát. Természetesen a Stratégiának vannak a polgári védelemre gyakorolt hatásai, melyeket e cikk lehetôségein belül igyekszem számba
venni, értelmezni.
Úgy gondolom, a téma vizsgálatánál alapvetôen a biztonság fogalmából, a biztonság
felfogásából, azon belül is a katonai biztonság témakörébôl célszerû kiindulni. Anélkül,
hogy a témát részletesebben kifejteném – amit egy másik cikkemben megteszek – szeretnék utalni arra, hogy a Magyar Köztársaság védelempolitikájának alapjai is ebbôl erednek.
A jelenlegi biztonság felfogás öt szektort különböztet meg de az egyes szektorok elválasztását csak az elemzés céljából tartják lehetségesnek, a gyakorlatban ezek a szektorok elválaszthatatlanok, mert a biztonsági problémák komplex módon jelentkeznek. E felfogás szerint a katonain túl magában foglalja a biztonság politikai, gazdasági, társadalmi
és környezeti szektorait is. Ezt a Stratégia szélesebb körûen értelmezi. A téma szempontjából minket elsôsorban a katonai szektor érint.
A katonai szektorban az állam területi szuverenitása és a lakosság túlélése, fennmaradása
a biztonság tétje. A fô fenyegetést a status quo-val elégedetlen államok katonai képességei
jelentik. Agresszív szándékok és a kiemelkedôen nagy katonai képességek kombinációja
alkotja a legnagyobb veszélyt a nemzetközi rendszerben.
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A katonai képességek létrehozásával és alkalmazásával kapcsolatos döntések az állami
döntéshozatal legfelsô szintjén születnek. Demokratikus rendszerekben a katonai vezetés civil irányítás és ellenôrzés alatt áll. A nemzetközi rendszerben bekövetkezett változások hatására átalakulnak a katonai biztonsággal összefüggô feladatok.
A hidegháború után erôsödött a védelem nemzetközi jellege, egyre inkább kooperatív jelleget ölt, ami azt jelenti, hogy az államok regionális szinten együttmûködnek a fegyverzetek ellenôrzése terén, hogy kölcsönösen növeljék a bizalmat és megakadályozzák az
esetleges agressziót.
A biztonság tétje tehát e felfogásban ….a lakosság túlélése, fennmaradása. Tehát a katonai
stratégia támaszkodik a polgári oldal támogató együttmûködésére, egyrészt a kapacitások, anyagi pénzügyi források biztosítása, másrészt a lakosság és anyagi javak, nemzetgazdaság megóvása, a társdalom mûködôképességének fen tartása a túlélés feltételei biztosítása érdekében, melyet a polgári védelmi rendszer mûködése kell, hogy szavatoljon.
Továbbá tekintettel van a polgári oldal szükségleteire, a katonai kapacitások rendelkezésre
bocsátásával, nem katonai jellegû válságok (katasztrófák) bekövetkezése esetén.
Íme, máris felsoroltuk a Magyar Köztársaság biztonság politikai alapelvei további három pillérét.
A biztonság ma már nem szavatolható csak az egyes államoknak egyedül. A globális
kihívásokra a szövetséges államoknak közösen kell megtalálni a választ. Ehhez új fajta
gondolkodásra és új fajta stratégiai koncepcióra van szükség elsôsorban a kollektív védelmet szavatolni hívatott NATÓ viszonylatában. Ami a múlt század utolsó évtizedében elsôsorban a pfp programnak köszönhetôen elkezdôdött, azaz a nem csak katonai válságok
kezelésére való képesség kialakítása, intenzíven folytatni kell, amint az elhangzott a napokban a Manfred Wörner Alapítvány által rendezett nemzetközi konferencián,
melynek címe a „NATO 60, rendszerváltás 20, NATO-tagság 10 – rendszerváltás és
biztonság Magyarországon és azon túl” volt.
A nyitó elôadást a Magyar Honvédelmi miniszter tartotta aki kifejtette: …hogy ha több és
nagyobb biztonságot akarunk, akkor erôsebb NATO-ra van szükségünk. Ennek
eléréséhez viszont újfajta gondolkodás szükséges. Az újfajta gondolkodás viszont azt
jelenti, hogy a globalizáció korában nem lehet izolálni egy-egy biztonsági problémát. Sôt
egy-egy biztonsági kihívás ma már nem elsôsorban klasszikus katonai jellegû fenyegetést
jelent. Komoly problémákat okoz a munkanélküliség, a migráció, a globális környezeti változás, a fenyegetô energiahiány, vagy éppen ez erôsödô terrorizmus. És ha ezekre a veszélyekre válaszolni akarunk, akkor szükség van egy erôs, hatékonyan fellépni tudó, államok
közötti szövetségre. Ugyanis az egyes államok önállóan nem lehetnek úrrá például a klímaváltozás globális méretû problémáin, vagy nem tudnak hathatós megoldást találni a terrorizmus fenyegetésére.
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Ezért az új stratégiai koncepciónak meg kell erôsíteni a kollektív védelem központi
szerepét, ugyanakkor az új biztonsági kihívásokra is megfelelô választ kell találnia. Azaz
reagálnia kell az energia biztonság, a klímaváltozás és a kibernetikai védelem témájára is.
Az új koncepciónak emellett a képességfejlesztés irányait és annak eszközeit, az erôforrások felhasználásának hatékony módozatait is rögzíteni kell.
– Ez egy új NATO lesz, amelyben nem csupán a katonai képességeket újítjuk meg, hanem
az úgynevezett „nem-katonai” képességeket is. Ennek az új NATO-nak szerkezetében,
mûködési módjában is változnia kell. Szervezettebbnek és hatékonyabbnak kell lennie.
Tanulmányozva a Stratégia által megfogalmazott célkitûzéseket, már tükrözik ezt a felfogást.
A továbbiakban a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája által meg határozott a katonai erô lehetséges alkalmazását, illetve közremûködését igénylô kockázataiból kiindulva igyekszem megfogalmazni a polgári védelmi feladatokat. Ezek:
• az ország területén és környezetében elôforduló ipari és természeti katasztrófák, környezetszennyezések, járványok,
• a kritikus infrastruktúra elleni támadások,
• az instabil országok belsô feszültsége következtében kialakuló, a szervezett bûnözéssel összefonódó nagyobb méretû migráció és illegális kereskedelem,
• a térség egyes országaiban illegálisan, illetve ellenôrizetlenül tartott nagy mennyiségû
fegyver, lôszer és robbanóanyag.
A fentieken túl számításba jöhet az egyes katonai mûveletekhez kapcsolódó tevékenységek támogatása, úgy mint: lakosság légi és ABV riasztása, befogadó nemzeti támogatás,
a kulcsfontosságú létesítmények gyors helyreállításának biztosítása, hadmûveleti területek
kiürítésében való részvétel, valamint a menedzsment kölcsönös felkészítése, a gyakorlatokon való együttmûködés és a tervezés.
A kiindulási alap a téma vizsgálatánál az, hogy a …polgári védelem a honvédelem rendszerében megvalósuló feladat és intézkedési rendszer, mely az ország fegyveres védelmével, a gazdaság mûködôképességének biztosításával, a közigazgatás minôsített idôszaki
rendszerével együtt egységes egészet alkot…tehát akarva akaratlanul ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz.
A Stratégia a Magyar Köztársaság biztonsági környezetét elemezve megállapítja, hogy
helyzete stabil, belátható idôn belül hagyományos jellegû fegyveres támadás veszélye nem
fenyeget, annak bekövetkezése hosszabb távon is alacsony valószínûségû. Ugyan akkor
jelen vannak országokon belül feszültségek, országok között területi viták, nemzeti,
kisebbségi, vallási és gazdasági ellentétek. Kialakulhatnak olyan elôre jelezhetô válságok,
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melyeknek ugyan nem célja a MK területi integritásának fenyegetése, azonban a határhoz
közeli cselekmények hazánk biztonságát is érinthetik. Minden ilyen cselekménynek lehetnek és a múlt század végi Délszláv válság bizonyította is- vannak lakosságot és egyes
objektumokat érintô hatásai, melyre a lakosságot és az önkormányzatokat, gazdálkodó
szervek vezetôit és a lakosságból kijelölt, vagy önkéntes polgári védelmi szervezeteket (de
nem csak azokat, hanem pl. a tûzoltóságokat, polgárôröket is) célirányosan fel kell készíteni.
Külön feladatot jelenthet számunkra az esetleg kialakuló tömeges migráció kezelése, a
menekültek elhelyezésében, egészségügyi, járványügyi biztosításában, ellátásuk megszervezésében való részvétel,
Befolyásolják a biztonságot és potenciális veszélyt jelenthet a nemzetközi terrorizmus, ami
által fenyegetetté válhatnak egyes jelentôsebb objektumok is illetve növekedhet egyes
hazánkba települt NATO objektumok, vagy a befogadó nemzeti támogatás keretében
hazánk területén települt szövetséges erôk fenyegetettsége tehát az ilyen objektumok
környezetében élô lakosság felkészítése, riasztása értesítése, védôeszközökkel való ellátásuk, az esetleges elzárkózásuk, a kitelepítés, kimenekítés megszervezése, a visszamaradt
állatállomány és anyagi javak megóvása, ôrzésének megszervezése és az ehhez szükséges erôk eszközök biztosítása fontos feladat.
Ismét potenciális veszélyt jelenthet a proliferáció, azaz a tömegpusztító eszközök és célba
juttató eszközök ellenôrizhetetlen terjedése is melynek az érintett lakosságra gyakorolt
hatásai kiszámíthatatlanok, ezért fel kell készülni a hatások felderítésére, a monitoring
rendszereket fel kell erre készíteni az egyes környezetvédelmi, állat egészségügyi,
járványügyi, víz és élelmiszer minôség ellenôrzô laboratóriumokat alkalmassá kell tenni a
szükséges mérésekre és kimutatásokra, életre kel hívni az ABV mérô és laboratóriumi kontrol hálózatot. A mentô erôket és alakosságot a szükséges mértékben el kell látni egyéni
védô eszközökkel, gondoskodni kell a folyamatos ellenôrzésükrôl. Ki kell jelölni és a szükséges mentesítô fertôtlenítô anyagokkal el kell látni a helyhez kötött mentesítô állomásokat, oltó anyagokkal az egészségügyi szerveket, az orvosokat és ápolókat felkészíteni
a tünete felismerésére és kezelésére, gondoskodni kell a fertôtlenítés során keletkezett
szennyezett anyagok környezetbarát megsemmisítésérôl.
Hagyományosan fontos együttmûködési terület a légtérvédelemhez kapcsolódó lakosság
légi riasztásának megfelelô szintû biztosítása váratlan légi behatolás esetén is. Ennek
érdekében élôvé kell tenni az ügyeleti szolgálatok közötti együttmûködést, a technikai
oldal biztosítását, az elektronikus médiák útján való tájékoztatás megszervezését. Fel kell
újítani a légvédelmi rendszergyakorlatokat és a szomszédos országokhoz hasonlóan
évenként legalább egyszer hangos üzempróbát kell tartani, és nem csak a paksi atomerômû körzetében. Fontos a polgári védelmi szakembereknek ismerni a korszerû légi
harceljárásokat, eszközöket, azok hatásadatait, alkalmazásuk elveit.
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A Magyar Honvédség határvédelmi tevékenységéhez kapcsolódhat a tömeges migráció
kezelésén túl az esetleges hadszíntérré váló területekrôl a lakosság, a takarmány és törzsállat állomány, a félkész és késztermékek, a nagy értékû mûkincsek, kiürítése, a szállítás
megszervezésében való részvétel. Mindehhez azonban szükséges megismerni a konkrét
elveket és elképzeléseket, a határvédelmi tevékenység területi kiterjedését, nagyságrendjét.
Úgy a nemzetközi terrorizmus, mint egy esetleges fegyveres konfliktus veszélye esetén az
infrastruktúra elleni támadással lehet számolni. Különösen az aszimmetrikus hadviselés
keretében számolhatunk diverziós cselekményekkel. Ezért nem csak az objektumok oltalmazása, hanem a gyors helyreállítás feltételei megteremtése is kulcskérdés. Az út és
vasúthálózat, a távközlés, az elektromos hálózat, víz és gáz ellátást ellátó rendszerek helyre
állításához szükséges kapacitások megteremtése, a megkerülô és tartalék vonalak kijelölése és kiépítése az üzemekben felhasználható veszélyes anyagok széttelepítése megelôzô védelmi helyzetben megvalósítandó feladatok.
Ugyan csak fontos feladat a készenlétbe helyezési rendszerek összehangolása. A polgári
védelmi rendszer készenlétbe helyezésének igazodni kell a Magyar Honvédség harckészültségi rendszeréhez, ami feltételezi azt is, hogy az ezzel foglalkozók rendelkezzenek
a szükséges minimális katonai ismeretekkel.
Tehát a hadkötelezettség visszaállításával egyidejûleg a polgári védelmi kötelezettséget is
aktivizálni kell. Ezért szoros együttmûködésben a védelem igazgatás rendszerével, meg kell
alkotni a szükséges jogszabályokat és ki kell dolgozni a végrehajtáshoz szükséges terveket.
A védelemi igazgatás korszerûsítésének egyik eleme lehet a jelenleg a polgári oldalon
párhuzamosan mûködô válságkezelésben érintett rendszerek (polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelmi igazgatási) integrálása és közvetlen kormányzati alárendeltségbe
helyezése.
Kiemelt feladat korunkban az esetleges katasztrófák elleni védekezésben történô együttmûködés. Míg az elôzôekben a polgári védelmi tevékenység támogatta a katonai mûveleteket, illetve biztosította a feltételeket, addig a katasztrófák elleni védekezés során a katonai erôk eszközök támogató tevékenységére helyezôdik a hangsúly. Ma már nem elsôsorban az élôerôre, – bár a kritikus szakaszokon arra is, mint azt az elmúlt idôszak árvízi
katasztrófa helyzetei bizonyították- van szükség, hanem azokra a speciális képességekre,
melyek a polgári oldalon nem állnak rendelkezésre. Így speciális eszközök, gépek, légi és
földi szállítási kapacitás, tábori egészségügyi eszközök, úszó és lánctalpas jármûvek,
mûszaki munkagépek.
Ugyan csak fontos feladat hárul a Magyar Honvédségre hazai és nemzetközi katasztrófa
segítségnyújtás megvalósítás esetén. Itt a fentieken túl a felesleges tábori elhelyezési és
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élelmezési anyagok rendelkezésre bocsátása, a légi és szárazföldi szállítási kapacitás esetleg mentôerôk biztosítása lehet fontos feladat.
Végezetül az egyes események után a helyreállítási feladatok során valósulhat meg együttmûködés, amelynek szervezése alapvetôen a polgári oldal feladata.
Mindezen tevékenységek hatékonyabb megvalósítását szolgálhatja a képzésben, felkészítésben, a tudományos kutatásban való szoros együttmûködés. Közös konferenciák, CIMIC
munkamûhelyek, gyakorlatok, megtartása ahol a katonai mûveletek mellet mindenkor
meg kell hogy jelenjenek a polgári oldal, a polgári védelmi feladatok is, csak úgy mint a katasztrófavédelmi gyakorlatokon a katonai támogatásnak. Gördülékenyebbé kell tenni a katonai erôk és eszközök békeidôszaki igénybevehetôségét. A polgári védelmi kapacitásokat, alkalmassá kell tenni pl. az egészségügyi és technikai eszközök mentesítésére, ahogy
ez a szomszédos Ausztriában gyakorlat. Ehhez sem árt tudni az ezzel kapcsolatos katonai
elképzeléseket.
Úgy gondolom a tejesség igénye nélkül ennyi fért bele e cikk kereteibe, a téma még sok
lehetôséget tartogat az ezzel foglalkozók számára. A válságkezelési tevékenység, legyen
az katonai vagy polgári- összetettsége szükségessé teszi, hogy az átfogó megközelítés
érdekében aláhúzzuk a polgári-katonai együttmûködés és koordináció fontosságát e
mûveletek sikeres megvalósítása érdekében. Ma már a katonai erô alkalmazása túlmutat a
klasszikus értelemben vett fegyveres harcon, mint ahogy a polgári védelem is a nemzetközi felfogásban a szigorúan vett lakosság és anyagi javak megóvásán. I
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NAGY RUDOLF – FÖLDI LÁSZLÓ

A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK
ÉS VÉDELMÜK
NEMZETI PROGRAMJA
BEVEZETÔ
Az emberi civilizáció fejlôdését vizsgáló számára feltûnhet, hogy a beálló változások nem
csak a biológiai alkalmazkodó képességet befolyásolhatják, hiszen a társadalom kialakulása és változásai is egyfajta „evolúcióra” utalnak. A társadalommá szervezôdés is egy
lépcsô a fennmaradásért folytatott küzdelemben. Egyre elôbbre jutva e fejlôdésben az ember számára mind nagyobb célok tûzhetôk ki, amelyek azonban mind erôteljesebb specializálódást igényelnek. Egyre több társadalmi funkció jelenik meg, melyek némelyikének
zavara megingathatja a rendszer egészének mûködését is. Erre igazolásul szolgálhat a
világgazdaság jelenlegi globális recessziója, amely a pénzügyi válságra vezethetô vissza.
Az ilyen tovagyûrûzô hatású esetekben a stabilitás megôrzésében nélkülözhetetlen a társadalom valamennyi szférájának összehangolt cselekvése. Az ágazatilag elhatárolódó
funkcionális területek nem képesek önmagukban olyan változtatásokat elôidézni, amelyek
az össztársadalmi szinten jelentkezô tényezôk megfelelô kezelését eredményezhetnék.
Ahogy mi sem látunk ki az ablakon az éjszaka sötétjébe a kivilágított szobából, ugyanúgy
a behatárolt feladat- és hatáskör sem engedi, hogy „érzékeljük a közvetlen környezeten túl
végbemenô eseményeket”. Meg kell hát találnunk azt a legjobb módszert, ami a kölcsönhatások befolyásolásában segítségünkre lehet. Egy állam esetében ez a közigazgatási
szakapparátus munkájának koordinációjával, a köz-, és magánszféra együttmûködésének
kialakításával, a szomszédos államok közötti információcsere hatékonyságának javításával
fejleszthetô.
Mélyebben megvizsgálva a kérdést, ráébredünk, hogy két azonos, de idôben elkülönülô
eseményre azonos módon reagálva nem feltétlenül érjük el ugyan azt a hatást. Ez azzal
magyarázható, hogy az adott rendszer és környezete között dinamikus a kölcsönhatás. Ha
ez harmonikus, akkor teljesül az elvárt cél, a társadalmi stabilitás. Az automatika téziseit
segítségül hívva1 ez egy olyan állapotként határozható meg, amelynek során a zavaró
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hatásra adott válasz képes visszaállítani a zavarmentes állapotot, vagy egyre kisebb és váltakozó hatású eltérésekkel ugyan, de a reagálás következtében fokozatosan konszolidálódik a helyzet. Ha azonban a biztonsági környezet változása jelentôs, akkor az eredetileg helyénvaló reagálás nem lesz ugyanolyan hatékony. Vagyis ha a biztonságot jelentôsen
befolyásoló tényezô merül fel, úgy a védelmi rendszert is felül kell vizsgálni. Ennek fényében vesszük most górcsô alá az egyes infrastruktúrák kritikussá (továbbiakban: KI) válásával kialakuló új biztonsági helyzetet és a felvetôdô kérdések megválaszolását szolgáló
Nemzeti Program összefüggéseit.
A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA-VÉDELEM
ELVI MEGKÖZELÍTÉSBEN
A kritikus infrastruktúrák vagy ahogyan az utóbbi idôben találóbban emlegetik létfontosságú infrastruktúrák (továbbiakban: LI) védelmének realizálása csakis racionális alapfelvetésekbôl építkezve történhet meg. Más szóval elôször tisztázni kell mi a kialakítandó
rendszer elsôdleges célja és melyek az azt majdan a védelmi intézkedéseknek köszönhetôen megvalósító feladatok. A ködös megfogalmazásokat félretéve, hasznosabbnak
ígérkezik, ha a védelem értelmezésében adandó válaszok keresésekor a hazai LI-ák szektorai 1. számú mellékletben feltüntetett ágazati felelôseinek szakági szabályozásában már
fellelhetô egyes, a biztonság kérdéséhez kapcsolható meghatározásokra támaszkodunk.
A lefektetett ágazati normák sokhelyütt tartalmaznak utalást, esetleg konkrét definíciót
a szakterületükhöz tartozó infrastruktúrák védelmével kapcsolatban. Nézzünk meg ezek
közül néhányat a fentebb hivatkozott mellékletben felelôssé tett érintettek megfogalmazásában.
Az informatikai biztonság fogalomkörében a „kritikus infrastruktúra mindazon létesítmények, szolgáltatások – beleértve az elektronikus hírközlési és informatikai rendszereket -,
amelyek mûködésképtelenné válása vagy megsemmisülése egyenként és együttesen
jelentôsen befolyásolhatja a nemzet biztonságát, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát, a nemzetgazdaság és a közszolgáltatók mûködését.” [2] Az idézett, az állam és polgárai életében jelentôsnek nevezett befolyás egyrészrôl lehet pozitív, másfelôl negatív.
A védelemben viszont a kritikus infrastruktúra azért döntô, mert súlyos károk okozója lehet
a lét- és mûködési feltételeket illetôen. Jól érzékelhetô ez a villamosenergia-ellátás krízisekor a fogyasztók meghatározott körének védettként2 való kezelésében. Közülük is elsôbbséggel megkülönböztetettek a létfontosságú fogyasztók:
• Szénbányák;
• Repülôterek, repülésirányító és repülésbiztonsági berendezések;
• Vasúti teherszállítás;
• Stratégiai gázellátás infrastruktúrális elemei;
• Villamosenergia-ellátás infrastruktúrája;
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Regionális és városi vízellátás és szennyvíztisztítás létesítményei;
Egészségügyi-ellátó intézményrendszer kijelölt elemei;
Hírközlés kiemelt, a villamosenergia-ellátástól függô létesítményei;
Kôolaj-feldolgozás;
Katasztrófavédelem vezetési pontjai;
Alapvetô élelmiszereket elôállító üzemek. [3]

A felsoroltakból kitûnik, hogy az infrastruktúra jellegétôl függôen a kár sokféle formát ölthet.
Lehet egészséget, szociális jólétet, gazdasági prosperitást, üzembiztonságot, védelmi képességet, stb. veszélyeztetô. Ezek a veszélyek abból eredeztethetôek, hogy a nélkülözhetetlen
(létfontosságú) erôforrásokkal szemben támasztott elvárások kielégíthetôsége a felhasználói
oldalról paraméterekkel erôsen korlátozott. Az ivóvízellátás szabályozásában ebbôl eredôen kötik ki a vízminôségi3, illetôleg közmûves ellátás esetében a hálózati nyomás4 mutatóit is.
Az igénylô részére tehát a felhasználhatóság garantált mennyiségi és minôségi jellemzôit
kell biztosítani. Az infrastruktúrának köszönhetôen hozzáférhetôvé váló források további
hasznosításának jellemzôi közül elôre kell sorolni az idôt, amely egyes periódikusan jelentkezô igényeknél, mint határfeltétel, permanens folyamatoknál pedig, mint viszonyítási alap
jelentkezik. Világosabban fogalmazva egyes esetekben egy meghatározott idôpontig lehetséges csak felhasználni az erôforrást, mert annak elmúltával az azt igénylô folyamat
már olyan állapotba kerül, amelyben nem tud hasznosulni. Tipikus megnyilvánulási környezete ennek az info-kommunikációs technológia, ahol ha idôben nem jelenik meg az
információ a hihetetlen módon felgyorsult folyamatok miatt lehet, hogy értéktelenné válik,
de legalábbis csökkent hatékonyságot eredményez.
Ehhez köthetô az infrastruktúrának egy következô sajátossága, mégpedig az, hogy a területileg aránytalan megoszlásban elôforduló erôforrás rendelkezésre állása érdekében néha földrajzilag is igen jelentôs térséget kell áthidalnia arányaiban rövid idô alatt. Itt kiemelhetjük például a stratégiai szállítás kontinenseken átívelô hálózatát.
Más jellegû és talán a legmeghatározóbb, hogy a fogyasztói társadalom – sajnos némely
esetben pazarló szokásai miatt – folyamatosan megújuló szükségleteinek kielégítésére
minden idôpillanatban adott mennyiségben kell elérhetôvé tenni az infrastruktúra közbeiktatásával továbbított terméket, alapanyagot. Ez a LI-k elsôdleges sérülékenységét adó
sajátosságára mutat rá, nevezetesen a kapacitásra, azaz a viszonyítási alapul vett idôegység alatt az infrastruktúra segítségével rendelkezésre álló forrás mennyigére.
A védelmi szakembereket az elmondottakból levont következtetések alapján egyrészrôl
biztonságot befolyásoló funkciók, másrészt a fizikai biztonság oldaláról a technológiai
(üzem)biztonság, az objektumvédelem és a rendkívüli helyzetek kezelésére hivatott biztonsági irányítási rendszer és az infrastruktúra saját környezetére nézve jelentette kockázatok
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foglalkoztatják. Az elôzô megállapításból jól kivehetôen a védelem szervezése, a beavatkozás, elkülönült felelôsséget takar magának a LI-ra és annak esetlegesen károsodást
elszenvedô környezetére vonatkozólag.
Ennek szellemében fogalmazza meg „a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról szóló Zöld könyv”, hogy a kritikus infrastruktúrák kijelölésében a kritikusság szintjének meghatározásához következmény alapú megközelítést kell alkalmazni,
melyben a hatásokat kiterjedésük, kihatásuk, késleltetettségük és súlyosságuk szerint osztályozhatjuk. A következmények mértékének meghatározásában e dokumentum szerint
kis kihatású, komoly zavarok és válsághelyzetek határolhatók el. [6]
1.
a)
b)
c)
d)

Ezekre alapozva a védelem dimenzióiban ki kell terjedjen a(z):
üzemre, létesítményre, szolgáltatóra;
települési, kistérségi infrastruktúrákra;
regionális, országos rendszerekre; vagy
nemzetközi hálózatokra.

2. A mûködési zavarok elhárításához szükséges képességek fentiek szerinti dimenzióira figyelemmel a LI-védelem céljait az alábbiakban tûzhetjük ki:
a) az infrastruktúra közvetlen védelme;
b) a meghibásodásból eredô közvetett hatások kezelése;
c) a minôsített helyzet kihirdetését eredményezô következmények kezelése;
d) a globális krízisintervenció.
3.
a)
b)
c)
d)
e)

A védelem szervezésének felelôssége szintenként a következôkben azonosítható:
üzemeltetôi, tulajdonosi;
önkormányzati;
ágazati;
nemzeti;
nemzetközi.

4. A következmények felszámolására hatáskörrel rendelkezô beavatkozó szervezetek részei lehetnek a(z):
a) biztonsági irányítási rendszernek;
b) veszélyhelyzeti elsôdleges beavatkozó szervezeteknek;
c) ágazati kárelhárító szervezeteknek;
d) rendkívüli helyzetekben alkalmazásra kerülô védelmi és más, nem az alapfeladatuk
keretében beavatkozó szervezeteknek;
e) nemzetközi szervezeteknek.
Az elôzôekben felvetettek, összhangban a feladat- és hatáskörökkel, a védelmi követelmények kielégítésének valamennyi releváns tényezôjére kötelezettségeket ró. A LI-védelem
sikere azonban mégsem a szereplôk egyéni eredményeiben ölt testet elsôdlegesen. Ugyan60
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úgy, ahogyan a LI-k többsége is egy sor összeköttetésben álló részegységek alkotta egészként integrálja a sebezhetôség mértékét, vagy miként az interdepedencia fokozza a sérülékenységet, a védelem minôsége is az együttmûködés hatékonyságán alapul. Következik
ez abból is, hogy a sok-sok elem által megnövelt kiterjedés, a valószínûséget megsokszorozó jellegén keresztül, egy adott negatív hatás kockázatában is kedvezôtlenebb eredményt hoz. Másfelôl a fenyegetettség válfajaiban is nagyobb kitettséget eredményeznek.
Azaz az eltérô veszélyeztetô tényezôk, és azok nagyobb földrajzi kiterjedésben történô
mutatkozása a gyakoribb megjelenés lehetôségével párosulva többféle intervenciós
képességet, nagyobb területet átfogó diszlokációt, illetve növekvô beavatkozói létszámot
feltételeznek. A védelmi kapacitások (erôk és eszközök) minôségi és mennyiségi mutatóinak optimális párosítása értelemszerûen az együttmûködés és koordináció magasabb
fokát igényli. Erre világított rá például a nyugat-magyarországi áramszolgáltatás kiesés.
A kiterjedt események felszámolását nem csak a földrajzi távolságok, de a terepviszonyok
leküzdésére alkalmas lánctalpas vontató eszközök alkalmazásának, valamint a szükségenergiaellátó eszközök áramszolgáltató általi készletezésének, beszerzésének nehézségei, illetôleg azok hiányából eredôen a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által biztosított aggregátorok kirendelésének késedelmes igénylései is elodázták. Ebbôl is jól láthatóan kiemelt fontossággal bírnak az infrastruktúra tulajdonosai és üzemeltetôi, az infrastruktúrák közvetlen védelméért való elsôdleges felelôsségük folytán.
Az állam felelôssége ebben az, hogy segítse a szakmai és pénzügyi feltételek kialakítását,
a védelmi feladatok teljesítéséhez szükséges jogi, intézményi háttér megteremtését, továbbá, hogy a fentieken túl rendelkezésre álljanak a kiterjedt következmények megelôzését,
elhárítását szolgáló erôforrások. A LI-k zavarai sajátos összetevôk kiterjedt körére vezethetôk vissza, amelyek meghatározott mûszaki, technológiai, adminisztratív és biztonsági
elvárások teljesítésével, valamint monitoring, biztonságtechnikai, illetôleg hálózatvédelmi
rendszerek üzemeltetésével lefedhetôk. Minden kihívásra kiterjedôen a védelmi intézkedések csak az érintettek széles együttmûködésével valósíthatóak meg, de meg kell jegyezni, hogy ez sem garantálja a teljes biztonságot. Legjobb esetben ez a gyors és minôségi
válaszadásra elegendô.
Az infrastruktúrák bemutatott kölcsönös függôsége és komplexitása miatt egy szektor
zavara gyorsan átterjedhet más szektorokra és nem feltétlenül korlátozódnak egy országra,
amelynek következménye lehet egy kiterjedtebb földrajzi térség teljes ellátatlansága.
A nemzeti szinten felül jelentkezô veszélyek kivédésére további összehangolt ellenlépésekre van szükség. Ebbôl eredôen a nemzetközi szervezeteknek is célkitûzése, hogy egyaránt stabil védelmi képességet és biztonságot teremtsenek a magasabb dimenzióval rendelkezô nemzetközi és az ahhoz kapcsolódó nemzeti LI-k mûködésében.
Ehhez azonban tisztázandók azok az alacsonyabb szintû tételes feladatok, amelyek a LI-k
üzemfolytonosságának megszakadása során vagy az annak hatására fellépô veszélyhelyzetek feletti ellenôrzés helyreállításában nyújthatnak segítséget.
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KEZDEMÉNYEZÉSEK A LÉTFONTOSSÁGÚ INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELMÉBEN
NATO tagságból fakadó polgári veszélyhelyzet tervezési eljárások alkalmazása, továbbá
a 2001. szeptemberében az Egyesült Államokat ért terrortámadás-sorozat is ráirányította
a figyelmet a LI-k sebezhetôségére, a társadalom mûködésére gyakorolt negatív hatásaira,
illetve az így kialakult helyzetek kezeléséhez szükséges képességek kialakításának szükségességére. [7]
Ezért Magyarország már 2001-ben megkezdte – az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság (továbbiakban: OKF) szakembereivel – a LI- védelem helyzetének vizsgálatát azzal
a céllal, hogy a megsemmisülés lehetôségeit tanulmányozva a védekezésben résztvevôk
felkészülhessenek a zavarok elhárítására, illetve megfelelô és elégséges reagálással, valamint gyors helyreállítással minimalizálhatók legyenek a károsító hatások. 2002-óta az összes
megyére kiterjedôen végrehajtásra kerül a LI-k OKF általi felmérése. A védelem feladatainak azonosítására mintavételezéssel lefolytatott vizsgálatok alapján szükségesnek találták:
• a LI-k egységes, nemzetközi követelmények szerinti felmérését, nyilvántartásba vételét, az adatbázisok folyamatos karbantartását;
• a védelmi tervek elkészítését, rendszeres felülvizsgálatát, pontosítását;
• az érintett szervek és a lakosság felkészítését;
• ügyeleti rendszer felállítását, mûködtetését, a folyamatos és kölcsönös tájékoztatás
biz-tosítását;
• a LI-k által biztosított szolgáltatások kiesését kompenzáló képességek, redundanciák,
autonóm rendszerek kialakítását;
• a nemzetközi kapcsolattartás megszervezését;
• a fizikai védelem hatékonyságának felülvizsgálatát, veszélyeztetettség idôszakában
történô megerôsítését. [8]
A LI-k védelmének megvalósulásához vezetô út eddig megtett szakaszának vázolt elôzményei nyilvánvalóvá teszik, hogy LI-k védelme mind hazai, mind pedig nemzetközi vonatkozásban rendkívül összetett jelenség. Az OKF ez felismerve aktívan részt vett a NATO
Polgári Védelmi Bizottság által létrehozott, Kritikus Infrastruktúra Védelem Ad hoc Munkacsoport tevékenységében a CIP Koncepció és Akcióterv kidolgozását célzó munkában.
2003. júniusában elkészült egy általános koncepció és a hozzákapcsolódó akcióterv,
amelyet a NATO Polgári Védelmi Bizottsága ôszi ülésén megvitatott és elfogadott.
A hazánkban, a LI védelmével és helyreállításával kapcsolatos kérdéskörben döntéshozó
testület, a KKB 2003-tól kezdve ülésein rendszeresen napirendrendre tûzte a LI-k védelmével kapcsolatos kérdések. A KKB a LI-k helyzetének vizsgálata és ezzel kapcsolatos döntéseinek kialakítása során rendszeres egyeztetést végzett az érintett tárcákkal, fôhatóságokkal, melynek során figyelembe vette a NATO és EU ajánlásokat, valamint a katasztrófák
elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályokat, kormányhatározatokat.
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Nagy elôrelépést jelentett, hogy a KKB 2003. november 11-ei határozatában feladatul
szabta a védekezési munkabizottságok vezetôi részére a kritikus infrastruktúra vizsgálatával kapcsolatos feladatok végrehajtását, valamint az ezzel összefüggô tevékenység
koordinálásával a BM OKF-et bízta meg. Az errôl szóló határozati javaslat5 a tárcák jelenlévô képviselôinek egyhangú támogatását élvezte, mely álláspont a KKB-ülés egyik határozataként rögzítésre is került. [9]
2007. februárjában a „Kritikus infrastruktúra védelmének aktuális kérdéseirôl” KKB munkaértekezletet tartott, melyen kezdeményezték és kijelölték a LI-k védelmével kapcsolatos
feladatok végrehajtásának rendjét, illetve szakértôi munkacsoportot hoztak létre.
A KKB 2007. I. félévi rendes ülésén az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság beszámolt a KI-védelem hazai helyzetérôl. A KKB a beszámolót és a javaslatokat további
egyeztetést követôen elfogadta, utóbbiakhoz határozatban rögzítve feladatokat szabott,
melyhez személyi felelôsöket és határidôket rendelt. Ezek közül legfontosabb feladatként
a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjának (továbbiakban: Program)
elkészítését határozták meg.
A feladatok végrehajtásának elsô eredményeként a KKB-munkacsoport 2007. júniusi
munkaértekezletén a Zöld Könyv elkészültét követôen a Program kidolgozását szolgáló
munka koordinálásával a KKB Veszélyhelyzeti Központját bízta meg.
A 2007. szeptember végére a Munkacsoport a KKB elé terjeszthetônek minôsítette a Program
tervezetét. A Program konkrét feladatokat határoz meg a LI-védelem nemzeti feladatainak
végrehajtására, kijelölve a felelôsök körét, valamint a feladatok végrehajtásának idôtartamát.
A LI-k védelme érdekében a Program megvalósítása jelentôs feladatot ró az érintett minisztériumokra, fôhatóságokra és a közremûködô szervezetekre. A jogszabályi környezet
kialakítása további összetett feladat végrehajtást teszi szükségessé. Biztató azonban, hogy
a katasztrófák elleni védelmet szolgáló szervezeti struktúra esetében egy olyan innovatív
környezet veszi körül a LI-k védelmének ügyét, amely eddig is jelentôs eredményeket
mutatott fel és jövôre nézve is a biztonságot növelô végkifejlettel kecsegtet.
KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM NEMZETI PROGRAMJA ÉS KIHATÁSAI
A LI-k védelme kapcsán jelentkezô feladatok kezelésére szolgáló lehetséges intézményi
struktúra kialakításakor a bekövetkezô mûködési zavarok nagyságrendjéhez igazodó, és
az elôzô témakör kapcsán már felvázolt védelmi intézkedéseknek egymásra épülô rendszere mellett, egy a LI-áktól elválaszthatatlan kulcsfontosságú jellegzetességet, a kölcsönös függôségüket is tekintettbe kell vennünk. A függôség fennállhat az egyes hálózatok és
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rendszerek, de régiók vagy államok között is. Napjainkban ezért is van szükség a LI-k
védelmét szolgáló adatok, információk nemzetek, intézmények, és magánszféra közötti
cseréjére, valamint a LI-k védelmét szolgáló egységes rendszer felállítására. [10]
A 90-es évek második felében hazánkban, a BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság
hasonló elvek mentén elgondolást alakított ki, melybôl merítve a területi szervek értékelték
az infrastruktúrákat. Miközben az infrastruktúra sérülésébôl adódó események lehetséges
hatásait elemezték, elsôsorban a lakosságvédelmi intézkedések megfogalmazásához igyekeztek kellô mélységû vizsgálatot végezni. Munkájukban a települések veszélyeztetettségi
besorolásához való kapcsolódás meghatározását is célul tûzték ki.
Az állami tûzoltóság és a polgári védelem fúzióját követôen az utód szervezet, az OKF,
mintegy a 2001. szeptember 11-i események következményeként ismét a prioritások rangjára emelte a „kritikus infrastruktúra” vizsgálatának kérdését, mely belsô normájának részévé válva éves rendszerességgel kötelezte az alárendelteket a helyzet katasztrófavédelmi aspektusainak megítélésére.
Ezzel párhuzamosan szakmai körökben az érintett tárcáknál is megkezdôdött a gondolkodás; miként értelmezhetô az LI sérülékenysége; mi tekinthetô (tekintendô) kritikus infrastruktúrának vagyis mikor, milyen esetben válik valamely infrastruktúra-elem vagy rendszer
kritikussá, továbbá az államhatáron átterjedô események kezelésének milyen nemzetközi
jogi-együttmûködési vonzatai lehetnek.
A nemzetközi eredmények tanulmányozása, az ágazati minisztériumok javaslataival és
a területi szerveiktôl érkezett tapasztalatokkal kiegészülve az OKF összegzésében 2003. II.
félévére a Kritikus Infrastruktúra vizsgálatáról szóló elôterjesztés-tervezet (továbbiakban:
Tervezet) megszületéséhez vezetett, amely javaslattal élt a Nemzeti Kritikus Infrastruktúra
Védelmi Program megindítására. A dokumentum rögzítette, hogy a majdani programban
minden szereplônek megvan a maga saját feladata és felelôssége. Így például az egyes
tárcákra tervezte ruházni a hozzájuk tartozó kritikus szektorok felmérô, elemzô, védelmi,
stb. munkáit. A katasztrófavédelem vonatkozásában jelentkezô feladatokról a dokumentum megállapította, hogy azok szektor-függetlenek, és elsôdleges céljukként adta meg
a kiterjedt események szükségeltette beavatkozó képességek szélesítését. Mindeközben
a LI-k mûködési zavarai által az állampolgárok létfeltételeiben okozott veszélyeztetô
körülmények kivédésére is felkészülni rendelkezik. Az ebben alkalmazható metodológia
részévé téve a kritikus infrastruktúra vizsgálatok tapasztalatait, egyúttal annak szerepét a
települések polgári védelmi besorolásában is a meghatározó követelmények szintjére javasolja emelni. [7]
A nevezett szabályozó tervezetébôl kiolvasható korszerûsítési szándék kellô fogadókészség hiányában azonban nem fejthette ki iniciáló hatását és a kezdeményezés elhalt. A szak64
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mai törekvések újjáéledését jelezte az EU terrorizmus ellenes akcióterv célkitûzéseit figyelembe véve megalkotott 2112/2004. (V. 7.) Korm. határozat és az annak felülvizsgálatáról
szóló 2151/2005. (VII. 27.) Korm. határozat mellékletét is képezô Terrorizmus Elleni
Nemzeti Akcióterv (továbbiakban: Akcióterv). Az Akcióterv a kritikus infrastruktúrák ellen
irányuló terrortámadások vonatkozásában a tárcák és fôhatóságok, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok kritikus infrastruktúra védelmét érintô feladatokat határozott meg.
Az Akcióterv tartalmának felülvizsgálata eredményeként a létfontosságú infrastruktúra
védelemhez kapcsolódó újabb feladatok ismételten megjelenítésre kerültek a III. Nemzeti
Akciótervet tartalmazó 2046/2007. (III. 19.) Korm. határozatban. E kormányhatározat 1. sz.
mellékletének 2.3.1. pontja a Kritikus Infrastruktúra Védelem Európai Programjának6 az
(továbbiakban: EPCIP) megközelítését tükrözô, különbözô ágazati feladat- és hatáskörbe
tartozó létfontosságú infrastruktúra védelmi tevékenységek közös keretrendszerbe
foglalásáról, ágazatközi összehangolásáról szóló elôterjesztés elkészítését szabta feladatul
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium elsôhelyi felelôsségével. [12]
Az egykori Tervezet felvetései jól elôkészítették a Bizottság EPCIP-rôl szóló Zöld Könyvének7 közreadásával új lendületet vett Nemzeti Program 2008-ban sikerrel zárult kidolgozását.
Az ismételten napirendre került feladatok megoldásának folyamatában kiemelkedô a 2007.
februárjában, a „Kritikus infrastruktúra védelmének aktuális kérdéseirôl” tartott KKB-munkaértekezletet, melyen kezdeményezték és kijelölték a KI-védelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjét, illetve szakértôi munkacsoportot hoztak létre.
A KKB 2007. I. félévi rendes ülésén az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság beszámolt a KIV hazai helyzetérôl. A KKB a beszámolót és a javaslatokat további egyeztetést
követôen elfogadta, utóbbiakhoz határozatban rögzítve feladatokat szabott, melyhez
személyi felelôsöket és határidôket rendelt. A munkát levezénylô KKB Munkacsoport
(továbbiakban: Munkacsoport) a Zöld Könyv elkészítésével és a koordinációs tevékenység
ellátásával a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot (továbbiakban: GKM) bízta meg.
2007. szeptember végén a Munkacsoport elfogadta az OKF bázisán mûködô KKB Veszélyhelyzeti Központ koordinálásával elkészült nemzeti program feladattervét és a kormányhatározat tervezetet. Az ezt követô meg-meg torpanó hosszas közigazgatási egyeztetési
folyamat lezárultával, 2008. nyarán lépett hatályba a Programról szóló Kormányhatározat
(továbbiakban: Határozat).
A Határozatból megállapítható, hogy a Program mellékletében közzé tett Zöld Könyvet a
nemzetközi mintakövetés alapján alakították ki. Közelítésmódja és koncepcionális felvetései inkább tükrözik az EU adminisztráció teoretikusainak, mint sem a gyakorlatias javaslat65
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tevôk álláspontját. Utóbbi kiindulópontjául a következményekre jobban koncentrálóbb
helyzetelemzést vették, amely szinte teljes egészében lefedte az ez év elei orosz gázszállítás szünetelése nyomán kialakult helyzetet. A valóságban is igazolódott, hogy felül kell
vizsgálni a következménykezelés preventív teendôin túlmutató, a LI-k közvetett hatásai felszámolásához hozzájáruló beavatkozói szerepkörök hangsúlyosabb megjelenítését
drasztikusan kurtítani igyekvô szemléletet. A tapasztalatokból kiindulva egyebek mellett
indokolt lenne a korábban elvetett tartalékképzés és következménykezelés kérdését a
LI-védelem elméletének és szabályozásának részévé tenni.
E nélkül, a védelmi szférában eleddig uralkodó, az állam és lakosság érdekét elôtérbe
helyezô, gyakorlatcentrikus megközelítés nélkül, valóban csak üres frázisnak tekinthetô a
Határozat azon állítása, miszerint a Zöld Könyv a hazai infrastruktúra létfontosságú elemeinek védelméhez kapcsolódó további konzultációk alapjául szolgálna.
Az ágazati konzultációk lefolytatásának Határozatban történô elrendelése a megfelelô
adatbázis létrehozásán kívül, a leendô LI-k kijelölése és a szervezési koncepció kialakítása
orientálásában is fontos momentum. A Határozat 2. – ezen írás 1. – számmal jelölt mellékletébôl kiolvasható információk a késôbbi stádium munkálatai megalapozásának is
tekinthetôk, mivel valószínûsíthetôen ezeken kívülesô új szektor felvételére nem kerül sor
és a megnevezett szektorok és felelôsség kijelöli például az interdependenciák esetlegességgel felvetôdô körét. Visszautalva a létfontosságú fogyasztók nyitó fejezetben megjelölt
csoportjára, rögzíthetjük, hogy ennek a munkának az alapjait bizonyos szegmensekben
részben már lefektették. Más területeken viszont az alágazatok tartalmi megjelölései teszik
közvetlenül is azonosíthatóvá a kölcsönhatások lehetôségét. Ilyen szempontból kiviláglik,
hogy a belvízi közlekedés során bekövetkezô balesetek az ivóvíz bázist is veszélyeztethetik
a parti szûrésû vízkivételi mûvek környezetében, az erre épülô ivóvíz szolgáltatás zavarát
okozva. Ha ezt tovább elemezzük mélyebb összefüggések is feltárulhatnak. Az elôzô példán keresztül szemléltetve jelentheti ez azt, hogy ha a pótlásra nincs megoldás, az ivóvíz
felhasználásával folyó élelmiszertermelés is leáll.
Helyesen értelmezve a hazai infrastruktúra létfontosságú elemeinek védelmének nemzetközi aspektusait a Határozat szabályozási koncepció a nemzeti kereteket meghaladó kötelezettségekre is figyelemmel van, nem elfelejtve, hogy a területnek igen komoly nemzetbiztonsági vetületei is vannak. A Nemzetbiztonsági Kabinetnek itt nem is elsôsorban a honvédelmi, mint inkább a nem konvencionális biztonsági kihívásokra, valamint az objektumvédelemben és a védendô információkhoz való illetéktelen hozzáférés kiküszöbölésében megfogalmazott válaszokra fókuszálva kell a szabályozás megfelelôsségét vizsgálnia.
Nem feledkezik meg azonban a Program arról, hogy szövetségesi kötelezettségeit, illetôleg katonai védelmi potenciálját az állam sok esetben a LI-k és az ahhoz részben tartozó
honvédelmi infrastruktúra8 igénybevételével képes megôrizni. Éppen a kölcsönös átfedé66
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sek miatt jelenítették meg a fegyveres küzdelem során, illetôleg a katasztrófák körülményei
között az állampolgárok élete megóvásának és az életben maradás feltételeinek biztosításában jogilag elkülönült felelôséggel rendelkezô két minisztert.
A Határozatban elrendelt feladatokhoz kapcsolódó felelôsségi körök megosztása is jelzi,
hogy az infrastruktúrák kölcsönhatása nem csak helyi, területi és ágazati szinten érhetô tetten. Az egyes LI-k esetében kialakult nemzetközi dimenziók szükségessé tették a határokon átnyúló rendszerek mûködésbiztonságának a növelését, ami az idônként mutatkozó
negatívumok mellett összességében kedvezôen befolyásolhatja az alacsonyabb szintek
sebezhetôségét is.
A Határozat a negatív hatások csökkentése szándékától indíttatva, a „Kritikus Infrastruktúra Védelmi Elôrejelzô és Információs Hálózat”9-hoz (továbbiakban: CIWIN) való kapcsolódás lehetôségének vizsgálati eredményeit a Kormány elé kívánja tárni – jogtechnikai
okokra figyelemmel – a lefektetett határidôtôl eltérôen ez év folyamán.
Az európai uniós tagállamok CIWIN-hez történô csatlakozásának feltétele egy, az Európai
Bizottsággal aláírandó, mûszaki és biztonsági követelményeket meghatározó Egyetértési
Nyilatkozat aláírása. A CIWIN-hez való csatlakozás tehát nem kötelezô jellegû, azonban a
2008-ban elfogadott EPCIP-pel kapcsolatos irányelv több követelményt is támaszt a tagállamoknak az európai létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos információáramlás
biztosítása tekintetében. Továbbá minden tagállamnak információt kell gyûjtenie a területén található európai létfontosságú infrastruktúrákról, az ágazatok sebezhetôségi és függôségi pontjairól, fejlesztés lehetôségeirôl az Bizottságtájékoztatása érdekében. A CIWIN
alkalmas lesz két-vagy többoldalú kapcsolattartásra, a kritikus infrastruktúra védelemmel
kapcsolatos információáramlás biztosítására, iratok, jelentések, kapcsolati információk
feltöltésére, valamint a gyors riasztási funkció betöltésére, ezáltal segítve az EPCIP végrehajtását.
A KKB által létrehozott a kritikus infrastruktúra védelemmel foglalkozó szakértôi munkacsoport valamennyi tagja egyetért abban, hogy a Magyar Köztársaság kapcsolódjon a CIWIN-hez.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által elkészített tervezet egy munkaanyag, mely számos kérdést fogalmaz meg. A munkacsoportnak döntési alternatívát kell
kidolgoznia a Kormány részére a CIWIN központ helyének, annak vezetôjének kijelölésérôl, a CIWIN rendszerhez csatlakozó személyi-résztvevôi körrôl, a meglévô hálózatokhoz
való kompatibilitásról, valamint a csatlakozás pénzügyi forrásigényével kapcsolatos döntési alternatívák pontos megfogalmazásáról.
A konkrét feladatokat, célokat, irányelveket a Bizottság CIWIN-el kapcsolatos határozata
rögzíti, ennek alapján lehet majd a szabályozási koncepció kidolgozása során a döntési
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alternatívákat elôkészíteni a Kormány részére. A jelentés elkészítésének elsôhelyi felelôsségét, a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos feladatok ellátását a katasztrófák elleni
védekezéssel kapcsolatos felelôssége körében koordináló10, önkormányzati miniszterre
testálták.
ZÁRSZÓ
A LI-védelem kritériumainak meghatározásában a legfontosabb faktor, hogy LI-k kiterjedt
és egymással kölcsönhatásban lévô, de mégis eltérô megjelenési formájú és technológiájú rendszereket, szolgáltatásokat takarnak. A LI-k folyamatos rendelkezésre állása és
ellenálló-képességének fokozása éppen ezért igényli a védelmi szintek hierarchiájának, és
az azokon belüli széles ágazati együttmûködôképesség rendszerének kialakítását.
Az ennek eléréséhez vezetô lépések elsô mozzanataként rögzíteni kell, hogy az infrastruktúrák fizikai jellege, strukturális megjelenése, egymástól való függése, a társadalom mûködésében játszott szerepének fontossága szerint, milyen mélységû, összetettségû és jellegû
védelmi rendszert kell létrehozni.
Az ehhez vezetô út a katasztrófák elleni védelem hazai rendszerében úttörô módon már
kellôen elô van készítve, de sietôs mielôbb célba érni, mivel egyre több, az elmúl hónapokban is tapasztalt nehézség akadhat utunkba amíg az útkereséssel bajlódunk. A Nemzeti
Programmal sikerült néhány mérföldkövet lefektetni azonban ez igen sok elvesztegetett
idô árán vált valóra. Ezzel együtt is azt mondhatjuk, hogy ennek a Programnak köszönhetôen mód nyílt a védelem minôségét javító megoldások keresésére. Az érintetteknek ezt
a folyamatot erôsítve, prekoncepcióktól mentesen, kompromisszumkésséget tanúsítva kell
tehát törekedniük a Program által kijelölt irány megtartására. I
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1. számú melléklet
SZEKTOROK ÉS FELELÔSÖK LISTÁJA11
Ágazat
I. Energia

II. Infokommunikációs
technológiák

III. Közlekedés

IV. Víz

V. Élelmiszer
VI. Egészségügy

VII. Pénzügy

VIII. Ipar

IX. Jogrend –
Kormányzat
X. Közbiztonság –
Védelem

70

Alágazat
1. kôolaj kitermelés, finomítás, tárolás és elosztás
2. földgáztermelés, tárolás, szállítás és rendszerirányítás, elosztás
3. villamosenergia-termelés, átvitel és rendszerirányítás, elosztás
4. információs rendszerek és hálózatok
5. eszköz-, automatikai és ellenôrzési rendszerek
6. Internet infrastruktúra és hozzáférés
7. vezetékes és mobil távközlési szolgáltatások
8. rádiós távközlés és navigáció
9. mûholdas távközlés és navigáció
10. mûsorszórás
11. postai szolgáltatások
12. kormányzati informatikai, elektronikus hálózatok
13. közúti közlekedés
14. vasúti közlekedés
15. légi közlekedés
16. vízi közlekedés
17. logisztikai központok
18. ivóvíz szolgáltatás
19. felszíni és felszín alatti vizek minôségének ellenôrzése
20. szennyvízelvezetés és -tisztítás
21. vízbázisok védelme
22. árvízi védmûvek, gátak
23. élelmiszer-elôállítás
24. élelmiszer-biztonság
25. kórházi ellátás
26. mentésirányítás
27. egészségügyi tartalékok és vérkészletek
28. magas biztonsági szintû biológiai laboratóriumok
29. egészségbiztosítás
30. fizetési, értékpapírklíring- és elszámolási infrastruktúrák
és rendszerek
31. bank és hitelintézeti biztonság
32. vegyi anyagok elôállítása, tárolása és feldolgozása
33. veszélyes anyagok szállítása
34. veszélyes hulladékok kezelése és tárolása
35. nukleáris anyagok elôállítása, tárolása, feldolgozása
36. nukleáris kutatóberendezések
37. hadiipari termelés
38. oltóanyag és gyógyszergyártás
39. kormányzati létesítmények, eszközök
40. közigazgatási szolgáltatások
41. igazságszolgáltatás
42. honvédelmi létesítmények, eszközök, hálózatok
43. rendvédelmi szervek infrastruktúrái

Felelôs
KHEM

MeH EKK,
KHEM

KHEM

KvVM

FVM
EüM

PM

KHEM, HM,
ÖM (OKF),
IRM (OAH)
NFGM

IRM, ÖM, HM

IRM, HM,
ÖM (OKF)
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2. számú melléklet
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE:
EKK
EüM
FVM
HM
IRM
KHEM
KvVM
MeH
NFGM
OKF
ÖM
PM

-Elektronikuskormányzat-központ
-Egészségügyi Minisztérium
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
-Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság
Önkormányzati Minisztérium
Pénzügyminisztérium

JEGYZET
Szabó László szerint [1], 70 oldal:
A szabályozási kör akkor stabil mûködésû, ha a szabályozott jellemzô zavarás következtében megváltozott értéke
aperiódikus vagy csillapított lengéssel áll vissza eredeti értékére.
2 281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet [3] 1. § 8 pont:
„védett fogyasztó: villamos energia krízis esetén a társadalom mûködéséhez szükséges alapvetô fontosságú
fogyasztók …, melyeknek villamosenergia-ellátását a krízis esetén lehetôség szerint legtovább kell biztosítani”
3 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet [4] 3. § (2) bekezdés a) pont:
„A víz akkor felel meg az ivóvíz minôségnek, ha nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet, … ”
4 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet [5] 10. § (2) bekezdés:
„A szolgáltató az ivóvíz szolgáltatását, legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni.”
5 Emlékeztetô a KKB-ülés [9] 3. napirendi pontjához:
„ … Az ügy döntéshozó testülete a KKB, fô felelôse az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság legyen.”
6 Az EPCIP általános célkitûzése, hogy javítsa a létfontosságú infrastruktúrák védelmét az Unióban. [11]
7 COM(2005) 576 final, Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 2005. november 17;
8 A honvédelmi infrastruktúra az állam függetlenségét, szuverenitását és területi integritását külsô fegyveres
fenyegetéssel szemben szavatoló védelmi funkciók mûködôképességének megôrzésére létrehozott rendszerek és
biztonsági szolgáltatások összességét jelenti. (a szerzôk)
9 Felállításának szükségességét ugyancsak az Európai Közösségek Bizottságának COM(2005) 576 final jelzésû
dokumentuma vetette fel;
10 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet [13] 8. §, k) pontja:
„A miniszter a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos felelôssége körében … koordinálja a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos feladatok ellátását”
11 2080/2008. (VI. 30.) Kormányhatározat [6] 2. számú melléklet
1
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DR. TOLLÁR TIBOR

A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK
FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁI
I. BEVEZETÔ
Ma a világot, így Magyarországot is elsôsorban a gazdasági válság elleni küzdelem foglalkoztatja. A tét kétségtelenül nagy, a kimenetele pedig hosszú évekre fogja meghatározni
a lehetôségeinket. Ilyenkor sem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a válság
sajnos nem egyedüli problémánk. Foglalkoznunk kell azokkal a napi ügyekkel is, amelyek
hatása talán kevésbé globális, de az érintettek számára a bekövetkezett események következménye felér, vagy talán meg is haladhatja a válság okozta károkat. Sokszor egy élet
munkáját tüntetik el szinte nyomtalanul.
Az elmúlt években bekövetkezett orkán erejû szélviharok, heves esôzések, árvizek jelentôs
károkat okoztak az ország különbözô területein. Ismét tavasz van. A híradásokban belvíz,
levonuló árhullám, a nagy tömegû hó olvadásának a latolgatása, esetleges árvíz lehetségének felvillantása kiemelkedô jelentôségû. Az ilyen idôszakok mindig alkalmat adnak
egy kis számvetésre. Átgondoljuk azt, hogy a tragédiák elkerülése érdekében mit tettünk
és mi áll még elôttünk. Összevessük a jogos, vagy annak tûnô igényeket a konkrét lehetôségeinkkel. Ebben az írásban is egy kis számvetést próbálok tenni, szigorúan a cikk címének megfelelô területet érintve.
II. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS JELLEMZÔI
A polgári védelmi feladatok végrehajtására kötelezettek köre miatt a központi költségvetési
gazdálkodás jellemzôi mellett ki kell térni az önkormányzati területre is. A két terület
legkisebb közös többszöröse és a feladatellátáshoz szükséges pénz alapvetô forrása az
államháztartás rendszere.
Az államháztartás az állam közhatalmon alapuló funkciójának ellátását szolgáló gazdálkodási rendszer, illetve pénzügyi mérleg. Az államháztartás a központi kormányzat, az
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elkülönített állami alapok, a társadalombiztosítás és a helyi önkormányzatok pénzügyi
tevékenységét fogja át. Mérete, a bevételek és kiadások szerkezete, a kiadási célok, a költségvetési intézményhálózat és a költségvetési transzferek, az állam társadalmi szerepvállalása által meghatározott, illetve annak kifejezôje.
Az államháztartás a legtágabban értelmezett kormányzat gazdálkodásának rendszerét,
másképpen fogalmazva az állampénzügyek összességét jelenti. Feladata a társadalom
közös szükségleteinek ellátása, az ehhez szükséges forrásokat, pedig jellemzôen közpénz, „az adófizetôk pénze” biztosítja.
Az államháztartás által ellátott feladatok köre, az állami szerepvállalás mértéke az idôk
folyamán jelentôsen változott, és az országok között is igen nagy eltéréseket mutat. Míg
kezdetben az állam leginkább a tradicionális feladatok (védelem, közigazgatás, igazságszolgáltatás) ellátására szorítkozott, a 20. század elejétôl egyre nagyobb hangsúlyt kaptak
a gazdaságpolitikai és a jóléti funkciók is. Az állam kiterjedtsége1 függ az érintett társadalomban érvényesülô értékrendtôl: az úgynevezett angolszász országokban jellemzôen kisebb, míg a kontinentális európai jóléti gazdaságokban nagyobb az állami szerepvállalás terjedelme.
Magyarországon az államháztartás gazdálkodását az 1992. évi XXXVIII. törvény2 az államháztartásról (a továbbiakban Áht.) szabályozza, amelyet az Országgyûlés a közpénzekkel
való hatékony és ellenôrizhetô gazdálkodás garanciáinak megteremtése szándékával alkotott, érvényesítve a teljesség, a részletesség, a valódiság, az egységesség, az áttekinthetôség és a nyilvánosság alapelvét.

1. ábra

Az államháztartás alrendszerei

Központi
kormányzat

Elkülönített állami
pénzalapok

Társadalombiztosítás

Helyi
önkormányzatok

Állami költségvetés--Kincstári kör
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Az állam elsôdleges feladata a belsô rend fenntartása, a gazdaság és társadalom, kötelezô
szabályainak kialakításával és betartatásával. Jelenleg az állami feladatnak nincs egyértelmû definíciója. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy azok a közfeladatok, amelyeket az államháztartás valamelyik alrendszere teljesen vagy részben finanszíroz állami feladatnak tekinthetôk.
A szakirodalom hagyományosan megkülönbözteti az állam klasszikus, jóléti és gazdasági
feladatait.
a.) Klasszikus állami feladatok:
• a védelem (honvédelem);
• a rendvédelem és közbiztonság (rendôrség, polgári és tûzvédelem, büntetés-végrehajtási igazgatás és mûködés);
• az általános közösségi szolgáltatások (jogalkotás, végrehajtás, pénzügyi szolgáltatások, külügyek, alapkutatás, stb.).
b.) Jóléti (humán) feladatok
• kulturális és oktatási szolgáltatások (iskolai elôkészítés és alapfokú oktatás, középfokú
oktatatás, felsôfokú és egyéb oktatás (pl. felnôttoktatás), színházi elôadások, mûvészeti kiállítások, levéltári anyag gyûjtése, stb.;
• egészségügyi és szociális szolgáltatások, pl. háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat,
fogorvosi ellátás, fekvôbeteg-ellátás, járványügy, családtámogatások, nyugellátások,
munkanélküliek ellátása, idôsek ellátása, és egyéb szociális feladatok.
c.) Az állam, gazdasági feladatai
• az állam a gazdasági, pénzügyi egyensúly, a foglalkoztatás biztosítása, a termékek,
szolgáltatások elôállításához rendelkezésre álló erôforrások megfelelô elosztása, a jövedelemkülönbségek mérséklése, az esélyegyenlôség érvényesülésének érdekében
gazdasági feladatokat is ellát. Ilyen például a környezetvédelem, a természetvédelem,
a közlekedés, távközlés, energiaellátás, vízellátás, szennyvízelvezetés, agrártámogatások, kis- és középvállalkozások támogatása, munkahelyek teremtésének támogatása,
kamattámogatás, ártámogatás, stb.
Az alrendszerek között munkamegosztás alakult ki az állami feladatok ellátásában, ennek
megfelelôen alakul a költségvetésük.
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2. ábra 3
Az államháztartás funkcionális kiadásinak
megoszlása 2006. évben

Gazdasági
funkciók

Államadósságkezelés

Funkcióba
nem sorolható
tételek

Állami mûködési
funkciók

Jóléti funkciók

Az ábrából látható, hogy a jóléti feladatok kiadásai az összes közkiadás 60%-át teszik ki.
Az állami feladatok finanszírozásának legnagyobb problémája ezen a területen jelentkezik.
A jóléti szolgáltatások egyre inkább tárgyiasulnak, fejlett technikával, technológiával párosulnak. Gondoljunk csak pl. az egészségügyben akár csak egy fogászati kezeléskor használt berendezésekre, mûszerekre, anyagokra. A jóléti szolgáltatások iránti igények demográfiai, foglalkoztatási okok miatt (a népesség elöregedése, munkanélküliség, esélyegyenlôség biztosítása) jelentôsen nônek és így növekednek a költségek is. Az országok többségében – hazánkban is – már régóta napirenden van a nagy ellátó rendszerek (oktatáskultúra, egészségügyi és szociális ellátás, a klasszikus feladatok között az államigazgatás,
a rend- és jogbiztonság) átfogó reformja.
Az alrendszerek és alapegységek költségvetése naptári évre szóló pénzügyi terv,
amely tartalmazza a jóváhagyott költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat. A kiadási elôirányzatra a címzettek felhasználási jogosultsággal rendelkeznek, ugyanakkor az elôirányzott összeg nem jár felhasználási kötelezettséggel. A kiadások csak a
jóváhagyott, illetve jogszabály alapján többletforrásból módosított elôirányzat mértékéig
teljesíthetôk, illetve ennek megfelelôen vállalhatók terhére kötelezettségek. A bevételi elôirányzat nem teljesítése nem von maga után jogi szankciókat, de a nem teljesítéssel kisebb
kiadási elôirányzat használható fel. (Kevesebb bevételbôl, kevesebb költhetô.) A szabálytalanul, nem a céljának, rendeltetésének megfelelô felhasználás, kiadás teljesítése jogi,
pénzügyi következményeket von(hat) maga után.
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A központi, társadalombiztosítási, önkormányzati feladatok ellátásához erôforrásokra van
szükség. Ilyen erôforrások:
• az emberi erôforrás (foglalkoztatottak),
• a tôke (ingatlanok, gépek, berendezések, jármûvek, stb.),
• természet (föld, ásványkincs, szélenergia, stb.),
• információ (adat, hír),
• irányító (vezetô), aki a többi erôforrás megszerzésérôl, célnak megfelelôen összehangolt felhasználásáról gondoskodik.
Az erôforrásoknak piaci ára van, pl. az emberi erôforrás ára a kifizetett személyi juttatások,
munkaadókat terhelô közterhek. Ugyancsak kiadással járnak a készletbeszerzések, felújítások, beruházások, adósságtörlesztés, stb. A kiadásokat finanszírozó bevételeket az állam elsôdlegesen adók és adójellegû elvonások formájában teremti elô.
Abban az esetben, ha elfogadjuk, hogy minden gazdálkodás alapvetô célja az, hogy a rendelkezésre álló erôforrásokat, az adott feladat megoldása érdekében, a lehetô leghatékonyabban használja fel, akkor ennek igaznak kell lennie a költségvetési szférában is.
A végcél a költségvetési gazdálkodás területén természetesen nem a minél nagyobb profit elérésében van, hiszen ez a kategória a közszolgálatban nem értelmezhetô. Ennek
helyébe az állami szolgáltatások – a közszolgáltatás – minél magasabb szintjének elérése
lép. A költségvetési szervek feladata tehát nem a források felhasználási szintjének minél
nagyobb mértékû folyamatos leszorítása, hanem az, hogy a rendelkezésre álló forrásokból
a lehetô legmagasabb szintû szolgáltatásokat biztosítsák, a társadalom számára nyilvánvalóan elismerhetô, elfogadható szinten.
Az azonos forrásból minél magasabb szintû, vagy nagyobb mennyiségû szolgáltatás biztosítása a költségvetési szervek esetében azonban ténylegesen ugyanazokat, vagy egymáshoz nagyon hasonló gazdasági folyamatokat igényel, mint vállalkozások esetében: az
azonos eredmény elérése, minél kevesebb erôforrás felhasználásával. Bár mozgásfajtájában másként (profit orientációtól vagy elôirányzat betartási kényszertôl hajtva), de tartalmát tekintve mindkét szféra csak úgy tudja ezt elérni, ha tevékenységükben egységnyi
eredménynövekedéshez egyre kevesebb erôforrást használ fel.
A vállalkozásoknál az erôforrás-felhasználás csökkenése eredményt, ezen keresztül profitnövekedést, a költségvetési szerveknél az egységnyi szolgáltatásokhoz szükség csökkenô
erôforrás-mennyiség több, vagy magasabb színvonalú szolgáltatásteljesítést eredményez.
Ez a rendelkezésre álló erôforrások optimális elosztásában, hatékony igénybevételében,
de nem feltétlenül a felhasznált erôforrások csökkentésében jelentkezik.
A rendelkezésre álló erôforrások felhasználása a mûködés és a hozzá kapcsolódó
gazdálkodás központi kérdése. Ugyanakkor a forráshoz jutás lehetôsége formái, kö76
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rülményei és különösen a mértéke alapvetô hatással van a feladat ellátására, valamint a
feladat ellátásra kötelezett szervezetek teljes mûködésére.
Ha általában vizsgáljuk, a hazai gyakorlatot azt tapasztalhatjuk, hogy a jelenleg alkalmazott
tervezési és finanszírozási rendszer alapvetôen az intézményi struktúrára és nem az
általuk ellátandó feladatokra épül. Jelenleg az egyes feladatok elkülönített mérlegelése
nem megvalósítható, mivel a közszféra különbözô szintjein elhelyezkedô intézmények feladatai igen pontatlanul definiáltak, a kereteket az intézmény, nem pedig a feladat kapja.
Az említett intézmények nagymértékben különböznek egymástól aszerint, hogy milyen
mértékû önállósággal rendelkeznek, vannak-e saját bevételeik, hány és milyen feladat ellátására lettek létrehozva. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az egyes intézmények bevételi
forrásai és központi támogatásuk nem különíthetô el tevékenységek szerint (kiemelt költségvetési cél támogatása esetén az elôirányzatot az adott célra kell elkölteni, de ebben az
esetben sincs specifikálva az elvégzendô feladat).
Ennek megfigyelése, folyamatainak rendszerezése, követése és elemzése eredményei
alapján a vezetôi döntés szükségességének, azok helyének, idejének és tartalmának
jelzése minden állami és önkormányzati intézmény mûködtethetôségének és az általa ellátott feladatok végrehajtásának elengedhetetlen feltétele. Minden, még a legegyszerûbb
tevékenység is erôforrás-felhasználással jár, melynek nagysága, ideje, üteme pontosan követi a folyamat végrehajtását. Az erôforrások rendelkezésre állása, valamint felhasználása
legpontosabban a költségek alakulásában ragadható meg, ezért a költségek és az azokhoz kapcsolódó közgazdasági vizsgálati és elemzési infrastruktúra az egész problémakör
meghatározó attribútuma.4
Ezt a tételt erôsíti, hogy az állam és az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások,
konkrétabban az egyes költségvetési szervek teljesítményeit, ellentétben a vállalkozói
szektorral, nagyon nehéz vagy egyáltalán nem lehet pénzértékben kifejezni, mivel az állam
által vállalt funkciók teljesítését nem lehet forgalmi árbevételként értékelni. A költségvetési
szervek mûködése során keletkezô haszon pénzegységben történô kifejezhetetlensége
miatt nem járható út a költség/haszon elemzés vállalkozói területrôl történô adaptálása.
A költségvetési szerveknek nincs lehetôségük a teljesítmények és az ennek érdekében
felmerülô költségek közvetlen összehasonlítására, mert ebben az összefüggésben a mai
ismereteink szerint az állami és önkormányzati szervek teljesítménye pénzben, értékben,
haszonban egzakt módon nem értelmezhetô. Az eredményesség mérésének fô színtere
ezért a költséggazdálkodás hatékonyságának mérése, összehasonlítása és elemzése.
Ezek az adatok ugyanis minden intézményi tevékenység során jól megragadhatók, alakulásuk arányosan követi a materiális folyamatokat, ezért azok ezzel jól jellemezhetôk. A költségek alakulásának megfigyelése, a fentieken túl képet ad a legfontosabbról: az erôforrásokkal való gazdálkodásról, a feladatok közti elosztásuk arányosságáról, felhasználásuk
ésszerûségérôl. Ebben az értelemben minôsíti a vezetést és a vezetôket is.
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A költséggazdálkodás szempontjából a közszolgálat területén tehát nem az alsó fedezeti
pontot5 minél inkább meghaladó fedezet elérése a követelmény, hanem az alsó fedezeti
ponton történô leghatékonyabb mûködés biztosítása a fô cél, mivel a költségvetési támogatás nagysága az adott gazdálkodási évben változatlan, fix tényezôként van jelen (ellentétben a vállalkozások árbevételével). Ezért a költségvetési szervek tevékenységének nem
feladata a minél nagyobb árbevétel (költségvetési támogatás) elérése, hanem a meghatározott mértékû támogatás (bevétel) minél hatékonyabb, minél több vagy magasabb szintû
eredményt, társadalmi megelégedettséget hozó felhasználása.
Nem igaz az az általánosan elterjedt nézet, hogy a költségvetési támogatás fôösszegén
belül a költségvetési szervek tevékenysége nem lehet költségérzékeny. A valóságban ez a
költségérzékenység a szolgáltatások mennyiségében és minôségében jelenik meg, azaz
magas költségek mellett kevés, vagy több, de alacsonyabb szintû szolgáltatás valósulhat
meg, míg a költségek racionalizálásával növelhetô a szolgáltatások mennysége, és emelhetô a minôsége.
Mivel az állam és az önkormányzatok egyes szervezetei is külön-külön sok intézménybôl
állnak, ezért a finanszírozás nagy teret enged az adott intézmény saját önérdekének.
Annak megítélésére, azonban, hogy az adott szakfeladat mennyit ér és mekkora „hasznot”
hajt, a felügyeleti szerv lenne hivatott. Tapasztalatból tudjuk, hogy a forráselosztásra hozott
döntés a legritkábban vált ki közmegelégedést az érintettek között.
IV. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
1. Feladatok
A Magyar Köztársaság ratifikálta a Genfi Egyezmények I. és II. kiegészítô jegyzôkönyvét,
mely meghatározza a polgári védelem lényegét, és kimondja annak humanitárius jellegét.
A Pvt. Alapján „a polgári védelem a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet,
feladat- és intézkedési rendszer,”. A polgári védelem célja, hogy elôsegítse a fegyveres
összeütközés, a katasztrófa, valamint más veszélyhelyzet élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegetô hatásai elleni védekezést, a lakosság oltalmazása érdekében a védekezésre való felkészülést.
A Pvt-ben meghatározott célok megvalósítása érdekében a polgári védelmi feladatok
a következôk:
• a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra;
• a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a mûködéséhez
szükséges anyagi készletek biztosítása;
• a figyelmeztetés, a tájékoztatás, a riasztás;
• az egyéni védôeszközökkel történô ellátás;
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az óvóhelyi védelem;
a lakosság kimenekítése és kitelepítése;
a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, védelme;
az elsötétítés, a fényálcázás;
a kárterület felderítése, a mentés, az elsôsegélynyújtás, a mentesítés és fertôtlenítés,
illetôleg az ezzel összefüggô ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal
kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések;
a polgári védelmi tervezés, szervezés;
a szakhatósági tevékenység ellátása;
a települések veszélyeztetettségének felmérése,
közremûködés a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, a vizek
kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tûzoltásba, illetôleg a
nemzetközi szerzôdésekbôl adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak ellátásában.

A feladatok ellátása egy összetett felelôsségi és szervezeti rendben történik. A vonatkozó
jogszabályok pontosan meghatározzák, mind az érintett állami, mind pedig az érintett
önkormányzati szervezetek és felelôs beosztású tisztségviselôk feladatait és felelôsségi
rendszerét. (pl, OKF, megyei igazgatóságok, helyi polgári védelmi kirendeltségek, állami és
önkormányzati tûzoltóságok, mentôszolgálat, megyei közgyûlés elnöke, polgármesterek).
Mindezeken túlmenôen, a polgárvédelmi feladatok megvalósítása érdekében az állampolgárt és a polgári szervet polgári védelmi kötelezettség és vagyoni szolgáltatási kötelezettség terheli.
2. Finanszírozás lehetséges forrásai
A hivatásos polgári védelmi szervezetek mellett, a feladatok végrehajtása érdekében a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárokból polgári védelmi szervezeteket kell
létrehozni, melyek lehetnek:
• munkahelyi;
• települési;
• területi szervezetek.
A polgári védelmi szervezetek létrehozását alapvetôen befolyásolja a veszélyeztetettség
jellege, a település polgári védelmi besorolása, a lakosság száma (a lakosság száma
meghatározza a polgári védelmi szervezetek legkisebb létszámát).
A felelôsségi és szervezeti rendnek megfelelôen alakul a források biztosítása is. Az állami
és az önkormányzati feladatok finanszírozása a jogszabályoknak megfelelôen az éves költségvetésben történik az alábbiak szerint.
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A központi költségvetést terhelô feladatokra, az Országgyûlés
a) a hivatásos polgári védelem központi, területi, illetôleg helyi szervei fenntartásával,
mûködésével és fejlesztésével összefüggô kiadások,
b) a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek mûködéséhez szükséges technikai eszközök beszerzésének,
c) a polgári védelmi szervezeteknek a Kormány, illetôleg a katasztrófák elleni védekezésért felelôs miniszter irányítási jogkörében elrendelt felkészítésével, alkalmazásával
összefüggô kiadások, ezen belül
d) a munkavállaló és a munkaviszonyban nem álló személy polgári védelmi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben a munkáltatónál felmerülô és igazolt költségeinek, valamint a térítési díjnak,
e) a lakosság riasztását szolgáló berendezések telepítésének, fejlesztésének, karbantartásának és mûködésének fedezetét évente a költségvetésrôl szóló törvény a katasztrófák elleni védekezésért felelôs miniszter által vezetett minisztérium fejezetében
biztosítja.
Az önkormányzati feladatokra, az Országgyûlés a helyi önkormányzatok normatív forrásszabályozási rendszerében biztosítja – amennyiben jogszabály kivételt nem tesz –
a megyei közgyûlés elnöke, a fôpolgármester és a polgármester polgári védelmi feladatának ellátásához szükséges anyagi feltételeket. Természetesen az önkormányzatoknak a
forrásszerkezete bôvebb, nem csak a normatívák által biztosított finanszírozási lehetôségei
vannak. Az önkormányzatok forrásai az alábbiak:
I.
II.
III.
IV.

Saját bevételek
Illetékek
Átengedett, megosztott bevételek
Hozzájárulás, támogatás a központi költségvetésbôl

a.) Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások, pl. kötött felhasználású normatív
támogatások
• Az önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2009)
1. Települési önkormányzatok feladatai
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 057 forint/fô, de településenként legalább 1 500 000 forint, azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 fôt, ott községenként legalább 3 000 000 forint.
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelezô alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési és igazgatási feladatok.
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2. Megyei, fôvárosi önkormányzatok feladatai
Igazgatási és sportfeladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: 150 forint/fô
A megyei, fôvárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, valamint a sportfeladatok
megszervezéséhez.
b.) Felhasználási kötöttség nélküli normatív hozzájárulások
c.) Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
d.) Fejlesztési célú központosított elôirányzatok
V. Pályázattal elnyert pénzügyi források
VI. Bankhitel, kötvénykibocsátás
Munkahelyi polgári védelmi szervezetek feladataira
A munkahelyi polgári védelmi szervezetek létrehozásával, mûködésével és fenntartásával
összefüggô kiadások fedezete a polgári szervet terheli.
A polgári szerv a hatósági határozattal elrendelt polgári védelmi feladatok ellátásával
összefüggésben felmerülô kiadásait költségként számolhatja el.
3. A források alakulása
Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság (OKF) éves költségvetése alapvetôen a
központi költségvetési szervek költségvetésének kialakítási rendszerében formálódik, és
mint ilyen intézményfinanszírozás centrikus egyáltalán nem érzékeny az ellátandó feladatokra. Maga az OKF is szervesen érintett a forrásmaximalizálásért folytatott intézmények
közötti versenyfutásban. Az ország gazdasági teljesítôképessége valamint az Európai unió
elvárásai miatt az éves költségvetés kialakítása az elfogadott Konvergencia program prioritásai mentén zajlik, egyre szûkülô lehetôségeket biztosítva a költségvetési szervek finanszírozására. A jelenleg zajló gazdasági válság következményei még pontosan nem prognosztizálhatóak, de az nyilvánvaló, hogy a források további csökkenését eredményezi.
Az OKF költségvetési számaival próbálom érzékeltetni a folyamatokat. A 2008- 2009 tervszámait összevetve a dologi kiadások csökkenése 19% (2087,8 mFt, 1690,9 mFt). Ha az
elmúlt év tényadatait hasonlítjuk a lehetôséggel az eltérés tovább nô, 51%-ra (3431,97
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mFt, 1690,9 mFt). A kialakult gazdasági helyzet miatt már ismerté vált egy 150 mFt-os
zárolás, ami a csökkenést a tényadathoz viszonyítva már 55%-ra növeli (3431,9 mFt,
1540,9 mFt). Természetesen a tervadatok tekintetében is hasonlóan nô az eltérés 26%-ra
(2087,8 mFt, 1540,9 mFt).
Ha a dologi kiadások belsô szerkezetét vizsgáljuk és a „minden körülmények között” teljesítendô kiadásokat, tehát a nagyon szûken vett rezsit tekintjük át (villany, víz, gáz, távhô)
a következô képet kapjuk. A 2009. évi tervadatok alapján a rezsi 40%-ot köt le (1540,9 mFt,
617,6 mFt). A rezsi azonban véleményem szerint ennél lényegesen bôvebb. Vegyük még
ide az üzemanyag, bérleti díj, szállítás, karbantartás költségeit akkor a 2008-as tényadatok
tükrében ez az arány 33,4% (3431.97 mFt, 1146,5 mFt). Amennyiben az elôzô év tényadatainak tükrében nézem az ez évi lehetôséget akkor ez a determináció már 74,4 %
(1540,9 mFt, 1146,5 mFt). Tovább rontja a helyzetet, hogy ebben az összevetésben rendelkezésre álló forrás az bruttó, az az ÁFÁ-t is tartalmaz, a felhasználás összege nettó.
A bruttó adatok összevetése alapján a lekötöttség mértéke 89,3%-ra változik (1540,9 mFt,
1375,8 mFt). A bôvített rezsi még mindig nem tartalmaz például kommunikációs kiadásokat, ami ugye nélkülözhetetlen egy ilyen szervezet mûködéséhez. A terv és tényadatok
közötti iterációval, magyarul takarékossági intézkedésekkel kellene ezt az arányt a kezelhetô kb 30%-ra csökkenteni ahhoz, hogy reális esély keletkezzen egyéb kiadások fedezésére.
Az elemzésbôl látható, hogy a források abszolút értelemben vett csökkenése mellett
a dologi kiadások belsô szerkezeti alakulása is azt mutatja, hogy az általános mûködési költségek finanszírozása mellett az ellátandó feladatok finanszírozási lehetôségei szinte teljességgel elolvadnak.
Súlyos problémaként érinti még a szervezetet, hogy a polgári védelmi szervezeteknek az
1990-es Belügyminisztériumhoz történô átkerülésekor, a Honvédelmi Minisztériumtól nem
adtak át minden a polgári védelmi feladatot érintô elôirányzatot, mint például a kirendeltségek mûködési kiadásai, a vezetési pontok mûködési és fejlesztési kiadásai, a lakosság
védô felszerelésének karbantartási költségei, a lakosság védelmi óvóhelyek technikai
beszerzési költségei, a kiképzési bázisok mûködési költségei.
Az önkormányzati feladatok finanszírozásának forrásait vizsgálva a laikus szemlélô számára a költségvetési törvény nem teszi lehetôvé, hogy a polgári védelmi feladatok forrását
egyértelmûen beazonosítsa, ugyanis ilyen konkrét címen a költségvetés nem tartalmaz
normatívát. Ahhoz, hogy eljussunk, a lehetséges megoldáshoz végig kell gondolnunk,
hogy a polgári védelmi feladatot hová is sorolhatjuk. A települési önkormányzatok feladatai
között találjuk a település-üzemeltetési és igazgatási feladatokat. A polgári védelem
„egy intézkedési rendszer” ily módon alapvetôen az igazgatási feladatok közé tartozik, de
ez a normatíva sok egyéb feladatot is tartalmaz. Így nem lehet megállapítani, hogy a nagyon pontosan meghatározott polgári védelmi feladatokhoz milyen nagyságrendû forrás
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rendelhetô. Különösen igaz lehet ez a kis lakosságszámú települések esetében, ahol ezen
a jogcímen felhasználható összeg évek óta nem változik.(3 millió forint) A megyei, fôvárosi
önkormányzatok forrása konkrétabban megtalálható, de ott is együtt kezeli a sport feladatokkal. Mindkét esetben látható, hogy a forrás erôsen korlátos. A felosztás az ellátandó
feladatok között nem szabályozott így az erôsen szubjektív módon történhet. A folyamatok végeredményeként minden évben eljutunk arra a pontra, hogy a feladatok ellátásához, hozzárendelünk valamekkora forrást. A következô nem kis feladat az, hogy mi is történik az elôttünk álló idôszakban. Mikor, mire, hol, és ki használja fel, a rendelkezésre álló keretet.
4. A források felhasználása
A polgári védelmi feladatokat alapvetôen három idôszakban végezhetjük, ezek a
• megelôzés, felkészülés;
• védekezés;
• helyreállítás.
A költségvetés szerkezetének bemutatásakor egyértelmûvé vált, hogy a rendelkezésre álló
keretek alapvetôen a szervezetek intézményi mûködési kiadásait fedezik, ami nem ad
nagy teret a megelôzô tevékenységek finanszírozására. Amit biztosítani lehet folyamatosan az a hatósági tevékenység. Természetesen figyelembe kell venni azt, hogy a megelôzés konkrét tevékenységében kiemelkedô szerep hárul a tulajdonosokra. Ez a vállalkozások esetében alapvetôen elfogadhatóan mûködik ugyanakkor az állami, önkormányzati
és a magán szektor területén a helyzet már messze nem rózsás. Az OKF és irányítása alá
tartozó szervezetei a mai napig küzdenek a felkészítés megszervezésének és elrendelésének a problémájával, hogy ki fizeti a képzésen résztvevô állampolgárok távolléti díját,
vagy a felkészítésre kötelezett gazdálkodó szervezetek költségeit és elmaradt hasznát.
A hiányosságok okaként minden esetben a források elégtelenségét nevezik meg,
ugyanakkor a magánszemélyek esetében esetenként az érdektelenség is jelentôs szerepet játszik.
Talán jól példázza ezt a Wesselényi Miklós Ár és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap mûködése, ami ugyan a helyreállítás idôszakában jutna fontos szerephez, de a befizetéseket a
felkészülés idôszakában kellene teljesíteni. A 2007. évi zárszámadási adatokat figyelembe
véve az alapba történô rendszeres befizetés összege 6 az az hat millió forint volt. Ehhez
társul 79 millió forintnyi állami támogatás, és az alap mûködési kiadása 59.5 millió forint.
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetés 200 000 forint volt. Ha ezeket az adatokat összevetnénk a valóságosan kifizetett helyreállítási költségekkel láthatnánk a különbséget. Megítélésem szerint az alap mûködése nem tekinthetô sikeresnek, megkockáztatom, még a
létrehozásának alapgondolatát sem igazolja vissza.
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A megelôzésre fordítható források bôvítése érdekében évrôl évre felmerül valamiféle
központi forrás létrehozásának igénye, ami megteremthetné a lehetôségét egy tervszerûbb szervezettebb feladatellátásnak. A felvetés körül kialakult vitában nem sikerült körvonalazni, hogy mi is lenne célravezetô. Sokak számára egy állam által létrehozott
fejezetkezelésû elôirányzat jelentené a megoldást. Vannak olyanok, akik az alapszerû mûködést preferálnák, ugyanakkor nem igazán sikerült körvonalazni, hogy az állam mellett ki
lenne még befizetésre kötelezett. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint a szabályozás
rendben van, mert az indokolt költségek tervezése az érintettek éves költségvetésében
kell, hogy megtörténjen. Az álláspont érthetô, ugyanakkor vissza kell utalnom a költségvetés korábban bemutatott korlátaira, ami alapján kimondhatjuk, hogy a diagnózist
ismerjük, a gyógykezelés módjában még bizonytalanok vagyunk.
A védekezés idôszakáról a tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a kialakult helyzet
kezelése általában annak súlyával arányosan történik. Problémát általában a kezdeti idôszak finanszírozása jelenti, mind az OKF, a védekezésben résztvevô állami szervezetek, az
önkormányzatok vonatkozásában. Egyik szervezet sem rendelkezik megfelelô tartalékkal
ilyen többlet kiadások finanszírozására. A mai viszonyok között, amikor forrás hiánnyal
küzd miden szervezet, vajon bemerik-e vállalni más feladatok rovására a kötelezettség vállalalásokat? Vajon nem szenved csorbát a védekezés megszervezése addig, amíg a kormány a szükséges intézkedéseket meg nem teszi, és ki nem hirdeti a minôsített idôszakok
valamelyikét, és nem rendelkezik a felmerülô költségek viselésének rendjérôl? Általában
az általános tartalék szolgál fedezetül, de volt már példa a tárcáktól történô elvonásra is.
Nyilvánvalóan ez az az idôszak, amikor a döntéseket gyorsan és operatívan kell meghozni
esetenként nem teljes körû információ alapján. Ez a körülmény mindenképpen felveti azt
a kérdést, hogy vajon a felkészülési idôszak elmaradásai nem kerülnek-e többszörösen
megfinanszírozásra. A konkrét helyzetben levô döntéshozónak sok esetben, kényszerhelyzetben kell rövid idôn belül intézkedni. Nem megkerülhetô probléma az elszámolás kérdése. Nyilvánvaló, hogy a kritikus helyzet sem menthet fel senkit az alól a felelôsség alól,
hogy kiadásokkal pontosan elszámoljon, és igazolja azok indokoltságát. Nehezíti az
elszámolást és annak ellenôrzését, hogy jogszabályok rendelkeznek a költség viselôjérôl, de nem adnak egzakt iránymutatást az elszámolható költségekrôl és különösen
nem tisztázott azok mértéke. Az elmúlt évek rendkívüli idôjárási körülményei sajnálatos
módon sok lehetôséget biztosítottak az érintettek számára, hogy kialakítsák az adott körülmények közötti legjobb eljárást.
A problémát okoz az is, hogy a helyreállítás és újjáépítés fogalmának jogszabályi meghatározása, hiányos.
Az 1999. évi LXXIV. törvény6 (Kat. tv.) 48. § (2) bekezdés a katasztrófa sújtotta területen
a károk központi költségvetésbôl történô enyhítését a Kormány döntéséhez köti. A katasztrófa sújtotta területté nyilvánítás szabályait, eljárásrendjét (nem kellô részletességgel) szintén a Kat. tv. illetve a végrehajtására kiadott 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet tartalmazza.
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A Kat. tv. szerint, a „katasztrófavédelem” fogalmába beletartozik a helyreállítás feltételeinek
a megteremtése. A törvény végrehajtására kiadott 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet
feladatokat határoz meg a KKB, a megyei VB elnök, illetve a polgármester számára a
helyreállítás idôszakában, de a helyreállítás tartalmáról nem esik szó.
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet (illetve a jogelôdök) feladatait meghatározó törvények, alapjogszabályok nem nevesítenek helyreállítási és újjáépítési felelôsséget.
Az elmúlt években bekövetkezett szélviharok, heves esôzések, árvizek jelentôs károkat
okoztak az ország különbözô területein. A polgári jog szabályai szerint a keletkezett kárt az
köteles megtéríteni, aki azt jogellenesen és neki felróhatóan okozta. Ebbôl az következne,
hogy a természeti csapások következményeinek felszámolására a Kormánynak és az
önkormányzatoknak nincs jogszabályon alapuló kötelezettsége. Ennek ellenére, a Kormány dönthet úgy, hogy költségvetési támogatást nyújt a károk enyhítéséhez.
A kárenyhítés célja a károsultak elemi lakhatási feltételeinek az elôsegítése, de a támogatásnak nem feladata átvenni az öngondoskodás (biztosítási hajlam, önerô) szerepét (pl.
Wesselényi alap). Az elôre nem látható természeti vagy más eredetû veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatásának,
valamint az önkormányzati tulajdonban lévô építményt sújtó, elôre nem látható természeti
vagy más károk (vis-maior) helyreállításának, többletkiadásainak részbeni támogatásának
rendjét a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elôirányzatai, valamint a vis-maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008.
(III. 5.) Korm. rendelet szabályozza (vis-maior támogatás). A vis-maior támogatás mértéke
2009-ben 800 millió forint, amihez tartozik még egy vis-maior tartalék is, ami néhány éve
változatlanul 360 millió forint. A helyreállításhoz, újjáépítéshez biztosított állami támogatás felhasználása során – kárkategóriáktól függôen – az önkormányzatoknak a hatályos
jogszabályi elôírások keretein belül kell eljárni, elsôsorban az állami és önkormányzati
kötelezô feladatot ellátó állami és önkormányzati ingatlanok vonatkozásában.
A személyi tulajdonban lévô lakóingatlanok tulajdonosainak támogatása „szociális és lakáscélú támogatási formák” nyújtásával történhet, az önkormányzatok helyi rendeletei alapján.
Az önkormányzatok rendszerint a helyi sajátosságokhoz igazodva nyújthatnak támogatást.
A leggyakoribb támogatási formák:
• visszatérítendô, kamatmentes kölcsön, amelyhez jelzálogjog bejegyzés társul;
• vissza nem térítendô lakáscélú támogatás;
• természetbeli támogatás építôanyag illetve kivitelezôi kapacitás biztosításával;
• meglévô, épített vagy vásárolt önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adása
Az önerôs (általában a helyreállítás és újjáépítés tárgyán kívül esô melléképület, üdülôingatlan, stb.) építkezéseket az állam esetenként kedvezményes kamatozású hitel nyújtásával támogatja I
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DR. DEMETER ISTVÁN

GONDOLATOK
A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK
ÁLTAL 2008-BAN VÉGREHAJTOTT
GYAKORLATOKRÓL

Szinte közhelynek számít szakmai körökben, hogy a kiképzés, felkészítés koronája a
gyakorlat. Ez módszer és lehetôség is egyben az elsajátított ismeretek felmérésére, az
alkalmazhatóság szintjének megállapítására, a tervek és a valóságos körülmények közötti
tevékenység összehasonlítására, a kísérletezésre, az együttmûködôk lehetôségei felmérésére.
A gyakorlatok rendszere a legfelsôbb szinttôl kezdôdôen szabályozott, amelyben az állami (minisztériumi) szervek, a KKB és szervei, az OKF és alárendeltjei, valamint az önkormányzatok, intézmények, vállalatok egyaránt érintettek. Természetesen a különbözô szervek, szervezetek részére egymástól jelentôsen eltérô jellemzôkkel; céllal; követelményrendszerrel bíró gyakorlatokat kell szervezni. Az is természetes, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi, polgári védelmi szervek évi rendszerességgel, szigorúan meghatározott
követelményrendszer alapján tervezik, szervezik és hajtják végre gyakorlataikat.
Érdemesnek tartok néhány követelményt kiemelni:
• a gyakorlatot a valóságot legjobban megközelítô helyzetben kell végrehajtani;
• a célokat a résztvevô szinteknek megfelelôen differenciáltan kell meghatározni;
• a helyzet-beállításnak tükröznie kell a helyi sajátosságokat, az adott terület veszélyeztetettségét;
• csak a legszükségesebb szervezeteket, személyi állományt és technikai eszközt lehet
mozgatni, igénybe venni;
• az informatika lehetôségeit maximálisan ki kell használni, ezzel együtt törekedni a költségek csökkentésére;
• széleskörûen támaszkodni kell a civil szervezetekre, az önkéntesekre és a szponzorokra, stb.
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A gyakorlatokon szerzett tapasztalatok feldolgozása minden szervnek, szervezetnek kötelessége! Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem öncélú a gyakorlat, nem azért szervezik, hogy
ne unatkozzanak a vezetô szervek vagy az alárendelt szervezetek. A tapasztalatokat gyûjteni,
feldolgozni, a levont következtetésekbôl az általánosításra alkalmasokat közreadni elengedhetetlen feladat. Megítélésem szerint az új eljárások kutatása, kipróbálása, majd az eredmények tudományos igényû megvitatása nagyon fontos a béke (normál) idôszaki tevékenységben.
Bevált módszernek és követendônek tartom, hogy a gyakorlatok tapasztalatait résztvevô
szervenként és szintenként elemzik, értékelik. Általában egy-egy összegzés is megjelenik
külön a szigorú értelemben vett szakállomány, és külön a közvélemény számára. Az elôbbi szolgálati úton eljut akár az illetékes miniszterig is, míg utóbbi a nyílt sajtóban vagy a médiában lát napvilágot. Problémának tartom, hogy a hiányosságokról ritkán esik szó.
Ennek több oka is lehet:
• egy szervezetért, annak mûködéséért felelôs vezetô olyan hiányosságot nem vet fel,
amely elôfordulását személy szerint éppen ô, netán a felettes szerv okozta (nem mulasztás, hanem a szabályozás hiánya; az idôzavar; más külsô körülmény váratlan
hatása, stb.);
• a kevésbé jól sikerült esemény rontja a szervezet közvélemény általi megítélését és
károsan hathat a végrehajtókra is;
• saját hibájuk beismerése az együttmûködô szervek részérôl megingathatja a felénk
megnyilvánuló bizalmat, ezáltal támogatókat veszíthetünk, anyagi forrásaink csökkenhetnek;
• a hiányosságok felszámolását az elöljáró (felügyelô) szerv feladatterv készíttetésével
kötelezôen elôírja, ebbôl fakad, hogy saját szervezetünket hozhatjuk még kellemetlenebb helyzetbe.
Az elôzôekbôl egyértelmûen kitûnik, hogy nem érdeke a gyakorlatot elrendelô (vezetô
vagy ellenôrzô) szerv számára a hiányosságok publikálása. Megmaradnak azok belsô
körökben és vagy sikerül kiküszöbölni azokat, vagy nem. Saját évtizedes tapasztalatom,
hogy a hiányosságok felszámolásáról jó esetben egy szóbeli tájékoztató vagy beszámoló
hangzik el, a valós helyzet visszaellenôrzése néhány esettôl eltekintve már nem olyan szinten valósul meg. Ezen megállapítás alól kivételt képeznek a központilag (országosan)
elrendelt ellenôrzések. A pv. szervezetek által végrehajtott gyakorlatok nem ismételhetôek meg sem mozzanataiban, sem összességében. Erre nincs lehetôség, elsôsorban
idô, személyek igénybevétele és az anyagi erôforrások korlátozott volta miatt.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége 2008-ban négy pv. szervezet gyakorlatát támogatta közvetlenül, ebbôl 2-2 a Dunántúlon, illetve az Alföldön.
A helyi pv. szövetségek oroszlánrészt vállaltak a tervezésben, szervezésben és lebonyolításban. A terveket véleményezésre nemcsak a hivatásos katasztrófa-védelmi szervek
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részére küldték meg, hanem az Országos Elnökségnek is. Elismeréssel kell szólni a tervek
tartalmi és formai megjelenítésérôl, hiszen a szövetségek számára nincs kötelezôen elôírt
szabály. A ht. szervezetekre vonatkozó szabályokat követték és magas színvonalú munkát
végeztek. A terveket kezdettôl fogva egyeztették:
• az illetékes megyei védelmi bizottság elnökével, titkárával;
• a polgármesterekkel;
• a megyei katasztrófavédelmi igazgatóval, kirendeltség- és irodavezetôkkel;
• a bevont polgári szervek, intézmények vezetôivel;
• az önkéntes mentôszervezetekkel és más
• önkéntes támogatókkal, szponzorokkal.
A hosszas felsorolást azért tartom szükségesnek, hogy láttassam egy pv. szervezet gyakorlata megszervezésének összetett és sokakat érintô hatását. A polgári személyek mozgatása, munkából való kivételük, napokon át tartó céltudatos tevékenységük megszervezése nem egyszerû feladat és mindez néhány fôre korlátozódik megyei szinten.
Figyelemre méltó tény, hogy a megyei vezetôk és polgármesterek felismerve személyes
érdekeltségüket a pv. szervezetek felkészítésében (felelôsségüket is), kezdettôl fogva támogatták szövetségeinknek a gyakorlatok megszervezésére irányuló kezdeményezéseit.
Volt olyan, ahol a VÉB elnöke, máshol a KGY alelnöke vagy a VÉB iroda titkára képviselte
a megyei védelmi igazgatást. Az érintett polgármesterek személyesen részt vettek a gyakorlaton. Kivétel nélkül, minden helyszínen biztosították a feltételeket, anyagi eszközökkel
és pénzzel is támogatták a végrehajtást.
A felelôs vezetôk a felkészülés idôszakában általában személyesen tartottak tájékoztatót
a térség veszélyeztetettségének helyzetérôl, a bekövetkezett változásokról és a jogszabályi
háttérrôl. A gyakorlatot közvetlenül megelôzô idôszakban 2-4 órás idôtartamú felkészítést
is szerveztek, differenciáltan a beosztással járó és a végrehajtásra kerülô feladatokat
ismételték át, majd mindenkinek baleset-elhárítási és környezetvédelmi oktatáson kellett részt vennie, amelyet regisztráltak.
Kiemelésre kívánkozik, hogy a felkészítés folyamán nem az elméleti kérdések voltak középpontban, annál inkább a funkcionális kötelmek, a várható feladatok jellege és fogásai,
az emberekrôl való mindenoldalú gondoskodás megszervezése. A felkészülés a gyakorlat
napján is folytatódott, hiszen az alkalmazást közvetlenül megelôzôen a válóságban hasonlóan történne, igaz azonban, hogy akkor nem állna rendelkezésre ilyen létszámú ht. pv. tiszt.
A gyakorlatok végrehajtásáról egy összegzett gondolat: mivel a célok, feladatok a helyi
sajátosságok figyelembe vételével kerültek meghatározásra és a személyi állomány a technikai eszközeivel felkészítésre, illetve a logisztikai biztosítás megszervezésre, így a gyakorlatok magas szakmai színvonalúak voltak.
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A helyzetbeállítás tükrözte a település veszélyeztetettségét, a kijelölt pv. szervezet összetétele, képzettsége, felszerelése, ellátása ehhez igazodott.
Az alkalmazási készenlét elrendelése az EMELÔ okmánnyal történt, amelyet a polgármester adott ki és az ügyeleti rendszeren keresztül eljutott az OKF-ig. Ez nagyon jó módszer,
mert a szolgálatok is követni tudták az eseményeket a végrehajtás során, nem csupán a
készenlétbe helyezés idején. Megjegyzem, lehet egyszerûbben, pl. alájátszással berendelni az állományt, illetve tájékoztatni a ht. katasztrófavédelmi szerveket. Az elsô változat a hatékonyabb, bár idô igényesebb és rejt magában némi bizonytalanságot.
A gyakorlatok mindegyikére jellemzô, hogy csak a legszükségesebb személyi állományt, technikai eszközt vették igénybe, a lehetô legrövidebb idôtartamra. A feladatokat
gondosan számba vették és így biztosítható volt az idô hasznos kitöltése, a gyakoroltatás
irányítása és ellenôrzése. Nem volt felesleges „üres járat”.
A gyakorlatok helyszíneit úgy választották meg, hogy az ott végzett feladatok eredményeként hasznos legyen a tevékenység, pl.: gáterôsítés, romeltakarítás, stb., illetve lehetôvé
váljon minél több együttmûködô és önkéntes szervezet bevonása, tevékenységük bemutatása, eszközeik képességei kipróbálása.
Általában a legkorszerûbb eszközöket, módszereket alkalmazták, ami jellemzôen az
önkéntesekre vonatkozik, de az együttmûködô szervekre (környezetvédelmi-vízügyi,
ÁNTSZ) is jellemzô volt. Tanulságos a mások számára kevésbé ismert eszközök alkalmazása, hiszen pozitív példaként szolgálhat, arról nem szólva, hogy az együttmûködés fenntartásában a „másik fél” képességeinek ismerete elengedhetetlen.
A gyakorlatok logisztikai biztosítása a rendelkezésre álló technikai eszközök és anyagi
lehetôségek függvényében jó színvonalon került megszervezésre. Jellemzôen nem a magas szintû vendégek fogadására és ellátására koncentráltak, hanem a végrehajtói szervezetek kiszolgálására. Egyszerûen, tömeg-méretekben elkészíthetô fôtt ételeket készítettek
és általában egy idôben étkeztették a résztvevôket. Az energiadús ételek a fokozott igénybevételhez igazodtak.
Az egészségügyi ellátást megszervezték, vagy a közeli háziorvos vagy a mentôszolgálat
szakemberei álltak rendelkezésre.
A technikai eszközök kiszolgálása a tulajdonos vagy az adott szervezet által történt.
A híradó- és informatikai biztosítást az érintett megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
illetve a helyi önkormányzat eszközeivel szervezték.
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A személyek, anyagok-eszközök szállítása általában saját gépjármûveken történt, de volt
lehetôség (ahol erre igény merült fel) a gyakorlat vezetôség által kijelölt gépjármû igénybevételére. A parkolásra, ôrzés-védelemre is gondot fordítottak.
Meglepetésszerûen hatott és pozitív visszhangot váltott ki, hogy az MPVSZ Elnöksége a
múlt évben elôször adott át a gyakorlaton résztvevô pv. szervezetek részére egyéni védôfelszerelést. A cél nem az volt, hogy minden szervezet kapjon az országban, mivel arra
nem képes a szövetség. Példaértékû a felszerelés összeállítása és egy folyamat kezdetét
jelenti, amely a pv. tv. által már 1996-ban megfogalmazódott. Minden helyszínen elismerôen szóltak a megyei VÉB-k képviselôi és a polgármesterek errôl a kezdeményezésrôl.
Minden gyakorlatnak, így a pv. szervezetek gyakorlatainak is egyik legfontosabb mozzanata az értékelés. A végrehajtott feladatok minôségét, eredményességét egyrészt az
elrendelô, másrészt a végrehajtó parancsnoki állomány ítéli meg. A felettes szervek általában a helyszínen röviden megfogalmazott összegzett megállapítást tesznek, megköszönve a végrehajtók áldozatos és gyakran igen megerôltetô munkáját, illetve megállapítják,
hogy a gyakorlat mennyiben szolgálta az elôzetesen megfogalmazott célkitûzések elérését. Természetesen az értékelés kitér az együttmûködô szervek, szervezetek tevékenységére és a szponzorok támogatásának megköszönésére is. Nem felesleges udvariassági gesztusok ezek, hanem annak elismerése, hogy fontos a polgári védelmi szervezetek felkészítésében az összes érintett összefogása, a gazdálkodó szervek és az intézmények
hathatós anyagi és erkölcsi támogatása.
A gyakorlatokon minden esetben megjelentek a helyi média képviselôi, akik elôzetesen
megfelelô háttéranyagot kaptak a megyei szövetségektôl. Az anyagok elkészítésében, a
szakszerû tartalom összeállításában segítséget nyújtott az országos elnökség felelôs vezetôje is. A megjelent közel száz cikk (tudósítás) mindegyike elismeréssel szólt az állampolgárok fegyelmezett munkájáról a gyakorlatok elôkészítése és végrehajtása során, emellett
kiemelték a felkészítés ezen formája szükségességét és a katasztrófavédelemben érintett
szervezetek együttmûködését.
Az értékelés nem ér véget a helyszíneken tartott néhány tíz perces összegzett tapasztalatok szóbeli közlésével, hanem folytatódik a hivatásos szervek erre szervezett fórumain,
illetve a következtetések levonása után az általánosítható tapasztalatok közreadásával.
Néhányat ezek közül célszerû hangsúlyozni:
• a polgári védelmi rendszer dinamizálására készült pályázat és ennek részeként
összeállított feladatterv egyik prioritása a pv. szervezetek felkészítésének megszervezése volt. Ez helyesnek bizonyult, így ebben az évben is az Országos Elnökség
egyik legfontosabb feladata marad;
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• az általunk kialakított pályázati rendszer beváltotta a várakozásainkat. Mivel központi
forrásból képesek vagyunk jelentôsen támogatni a gyakorlatokat, lényegesen több
szervezet felkészítésére nyílik lehetôség. Ez egyúttal több feladatot jelent az országos
szervek (benne az OKF is) és a megyei szövetségeink számára. Nem hagyható figyelmen kívül a szponzorok hozzájárulása, bevonása, esetleg a támogatók körének bôvítése sem. Megkockáztatom, hogy nélkülük a gyakorlatok nem szervezhetôk meg, különösen fontos az erkölcsi támogatás, a vezetôk hozzáállása;
• a pv. szervezetek felkészítésében az Országos Elnökségnek meghatározó szerepet
kell vállalnia és minden lehetséges módon támogatnia a tagszervezeteit;
• a média a legjelentôsebb a polgári védelem „láthatóvá tételében”, a közvélemény formálásában, a pv. szervezetek és a szövetségek ismertté tételében, a kialakított presztízs megôrzésében;
• rendszeressé kell tenni a pv. szervezetek gyakoroltatását nemcsak az ár-belvíz elleni
védekezéssel kapcsolatosan, hanem a mikrokörnyezetben elôforduló katasztrófaesemények kapcsán is. A tapasztalatokról az Országos Elnökséget és az illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságot írásban célszerû tájékoztatni abból a célból, hogy
más szervezetek felhasználhassák azokat;
• bár a felkészítésben egy idôben résztvevôk száma 40-50 fôrôl legfeljebb 300-400 fôre
tehetô, az adott térségben mégis olyan jelentôséggel bír, hogy a gyakorlatokon célszerû a megyei VÉB-k és az országos szintû szervek (esetleg minisztériumok) képviselôinek jelenléte, képviselete;
• a gyakorlatok eredményessége az állampolgárok aktív részvételén, személyes felelôsségük felismerésén és családi hátterük megértô hozzáállásán múlik, ezért meggyôzésük rendkívül fontos.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége elkötelezte magát a polgári
védelmi rendszer dinamizálására irányuló folyamatban való részvétel mellett és készen áll
az ezzel összefüggô feladatok végrehajtására. Az elmúlt évben levezetett pv. szervezetek
gyakorlatait e tevékenységi rendszer kezdeti lépésének tekinti és számít az OKF, illetve
eddigi együttmûködôinek további támogatására.
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DR. SZABÓ SÁNDOR – DR. TÓTH RUDOLF

KATASZTRÓFAVÉDELMI
SZAKEMBEREK KÉPZÉSE
A ZRÍNYI MIKLÓS
NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN
„A globalizáció, a nemzeti határokon túlnyúló munkavállalás és az egyre népszerûbb
külföldön folytatott felsôfokú tanulmányok, oktatói és kutatói munkák, olyan új problémákat, feladatokat generálnak, melyek kihatnak a nemzeti oktatási rendszerek mûködésére, valamint a nemzetközi együttmûködés területére is. A felsôoktatási intézmények
egyre szorosabb versenyben állnak a hallgatókért, a kutatási alapokért. Az európai felsôoktatási térség kialakítását célul tûzô bolognai folyamat több pillérbôl álló komplex rendszerszintû fejlesztéseket igénylô folyamat, amelynek lényeges részei az ECTS (Európai
Kreditátszámítási Rendszer), a diplomamelléklet, a kétszintû felsôoktatási struktúra
kialakítása, valamint képzések minôségének biztosítása.”
A fenti gondolatok alapján került átalakításra a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen
folyó képzési struktúra és kialakult a katasztrófavédelmi képzés jelenlegi rendszere. Ennek
megfelelôen a katasztrófavédelmi szakemberek képzését — a korábbiaktól eltérôen — új
alapokra kellett helyezni. A 10/2008. (X.30.) ÖM rendelet egyértelmûen leszabályozza
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tûzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeit és szakmai képzési formáit. A rendelet mellékletei meghatározzák az egyes munkakörökre, illetve beosztásokra
elôírt szakképesítéseket és felsorolja az egyes kategóriákban elismerhetô korábbi és jelenlegi szakmai végzettségeket.
Írásunkban az egyetem Bolyai János Katonai Mûszaki Karán folyó katasztrófavédelmi képzés rendszerét szeretnénk röviden bemutatni a szakemberek, illetve a képzés iránt érdeklôdôk számára.
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A SZAKINDÍTÁSOK KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI ELÔZMÉNYEI AZ INTÉZMÉNYBEN
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és annak jogelôdjein több évtizedes múltra
tekint vissza a mûszaki és vegyi védelmi képzés katasztrófavédelemmel összefüggô szakterületeinek kutatása, oktatása (mint például útépítés, hídépítés, közmûvek, mûszaki mentés, speciális technikai eszközök, ABV ismeretek, katasztrófavédelmi ismeretek, vezetésés szervezési ismeretek, speciális logisztika, környezetbiztonsági ismeretek, katasztrófavédelmi igazgatási és jogi szabályozási ismeretek stb.), melyeket jól felkészült oktatók hajtottak végre.
A fentieken túl az egyetem Doktori iskolájának képzési rendszerében, „A katonai biztonság, a védelmi integráció és a fegyveres küzdelem” megnevezésû program „E” alprogramjában, folytak a katasztrófavédelem területeivel összefüggô oktatások és kutatások. Ezt
a képzési programot a MAB 1995. november 25.-i plenáris ülésén az 1995/9/VII/6. sz.
határozatában fogadta el, ahol számos tûzoltó, polgári- és rendvédelmi szakember szerzett
tudományos fokozatot.
2002-tôl, az új követelmények szerint, az egyetemen két Doktori Iskolájában folytak tovább
a katasztrófavédelemmel kapcsolatos kutatások és oktatások. A Katonai Mûszaki Doktori
Iskolában megalakításra került a „Környezetbiztonság és katasztrófavédelem” tudományszak, ahol jelenleg 28 katasztrófavédelemmel kapcsolatos kutatási téma, 14 szigorlati, 38
kollokviumi tantárgy és 29 kutatói szeminárium van meghirdetve. A Hadtudományi Doktori
Iskola tudományszakain belül szintén meghirdetésre került 22 katasztrófavédelemmel
kapcsolatos kutatási téma, 8 szigorlati, 18 kollokviumi tantárgy és 13 kutatói szeminárium.
A doktori képzés mellett az egyetemen 1997 óta a „Védelmi igazgatási szak”-on folyik nappali, valamint kiegészítô alapképzés, melyen eddig mintegy 300 hallgató szerzett diplomát. Ez a képzési forma kifutó jellegû, 2006/2007 tanévtôl a Védelmi igazgatási szak,
katasztrófavédelmi szakirányán már csak BSc képzési formára lehet jelentkezni.
A képzési szakok fejlesztésében újabb lépésnek számít, hogy 2004-ben az egyetem Bolyai
János Katonai Mûszaki Karán kidolgozásra és elfogadásra került a Had- és biztonságtechnikai mérnöki (BSc) alapszak képzésének terve. Az alapszak Mûszaki, katasztrófavédelmi és közlekedési szakirányán belül jött létre a katasztrófavédelmi képzési specializáció.
Erre a BSc képzésre épülve 2006-ban akkreditálásra került, az MSc szintû okleveles
katasztrófavédelmi mérnökképzés.
Az egyetem képzésének fejlesztése során a tûzvédelemmel kapcsolatos oktatási
elképzelések csak a 90-es évek végén fogalmazódtak meg. A tûzvédelmi és tûzoltó szakirányok akkreditációja már 1996-ban megtörtént, de a katasztrófavédelem egységes
rendszerének kialakítása, a különbözô szervezeti változások, valamint a bolognai rend94
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szerû képzés bevezetése miatt az oktatási feltételek megteremtése, csak 2005-re fejezôdött be. Így az újrendszerû képzés ezen a szakokon és szakirányokon csak ezt követôen
indulhatott meg és jelenleg BSc szintû képzés, folyik.
A képzés kialakított új rendszere a bolognai folyamat szellemében megfelel a felsôoktatásról elfogadott törvényeknek, elôírásoknak, a megrendelôi (piaci) igényekhez jobban igazodó, a katasztrófavédelem összetett feladatrendszerét jól ismerô szakemberek képzését
teszi lehetôvé fôiskolai (BSc), egyetemi (MSc), illetve doktori (PhD) szinten egyaránt.
1. A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ
KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS
Az egyetemen iskolarendszerû katasztrófavédelmi képzése háromszintû, amelybôl a BSc
és MSc szint a Bolyai János Katonai Mûszaki Kar, Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet,
valamint a Katonai Gépész Mûszaki és Biztonságtechnikai Mérnöki Intézet Mûszaki és
Katasztrófavédelmi tanszék felelôségi körében valósul meg. A harmadik szintet jelentô
PhD képzést, az Egyetem két doktori iskolája, a Hadtudományi Doktori Iskola, valamint a
Katonai Mûszaki Doktori Iskola végzi. A képzés rendszerét az 1. sz. melléklet szemlélteti.
Az Egyetemen folyó akkreditált és meghirdetett képzési programok összeállítása során
figyelembe vettük a katasztrófavédelem kiképzési és felkészítési rendszerének korszerûsítésével kapcsolatban az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság által meghatározott
irányelveket és követelményeket, valamint a megrendelôk szakmai elvárásait, igényeit.
1.1. A katasztrófavédelem iskolarendszerû képzésének felépítése, jellemzôi
1.1.1. BSc szintû képzés
a) Védelmi Igazgatási Szak, Katasztrófavédelmi szakirány
Végzettség: védelmi igazgatási szervezô (megjelölve a szakirányt)
A képzés formái: nappali és levelezô
A képzés ideje: 6 szemeszter
A képzés indult: 2006/2007. tanév (elsô évfolyam)
A katasztrófavédelmi szakirány képzési célja
A szakirány képzési célja, hogy a végzett hallgató a megszerzett diploma birtokában
legyen képes a katasztrófavédelem nemzetközi jogi és gazdasági elôírásainak alkalmazására, nemzetközi katasztrófa-elhárítási együttmûködésben, a katasztrófák megelôzésére
vonatkozó tervek és jogszabályok kidolgozásában való részvételre, valamint az önkor95
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mányzatokkal, rendvédelmi szervekkel és a Magyar Honvédséggel való együttmûködés
részfeladatainak kidolgozására.
A megszerzett szakmai készségek és gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek
• a katasztrófavédelem nemzetközi jogi és gazdasági elôírásainak alkalmazása,
nemzetközi katasztrófa-elhárítási együttmûködésben való részvétel ismerete;
• a katasztrófák megelôzésére vonatkozó tervek és jogszabályok kidolgozásában való
részvétel ismerete;
• az önkormányzatokkal, rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség együttmûködés
részfeladatai kidolgozásának ismerete.
Ezen a szakirányon 2006/2007 tanévben indult a képzés és jelenleg három évfolyamon
114 fô nappali és 110 fô levelezô hallgató tanul.
b) Had- és Biztonságtechnikai Mérnöki Szak, Mûszaki, Katasztrófavédelmi és Közlekedési szakirány, Katasztrófavédelmi specializáció
Végzettség: had- és biztonságtechnikai mérnök (megjelölve a szakirányt)
A képzés formái: nappali és levelezô
A képzés ideje: 7 szemeszter
A képzés indult: 2006/2007. tanév (elsô évfolyam)
A katasztrófavédelmi specializáció képzési célja
A képzés célja olyan katasztrófavédelmi mérnökök képzése, akik rendelkeznek korszerû
fejlesztési (innovációs) készségekkel és informatikai ismeretekkel valamint középfokú
nyelvtudással. Képesek a hazai és a külföldi szakmai folyamatok és irányzatok (trendek)
elemzésére, a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi együttmûködésben való részvételre. Ismereteik alapján képesek helyi- és közép szinteken a katasztrófavédelmi feladatok tervezésére, mûszaki mentési és kárelhárítási feladatok szervezésére, irányítására,
továbbá kutatási, fejlesztési és beszerzési feladatok szervezésére, végrehajtására, valamint
tanulmányaik MSc, majd PhD képzés keretében való folytatására.
A megszerzett szakmai készségek és gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek
• a különbözô katasztrófavédelmi mérnöki feladatok alapszinten történô tervezésére,
a végrehajtás irányítására, védelmi létesítmények üzemeltetésére, mentési felszerelések és eszközök mûködtetésére, katasztrófavédelmi szervezetek vezetésére és irányítására;
• kellô szakmai gyakorlat birtokában tervezôi és középszintû vezetôi feladatok végzésére;
• a katasztrófavédelem területén a mûszaki mentési és támogatási feladatok tervezésére, szervezésére, irányítására;
• építési, fenntartási, üzemeltetési, vállalkozási és hatósági feladatok szervezésére, koordinálására, valamint végrehajtására,
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• a veszélyhelyzetek elemzésére, a kockázatelemzési módszerek alkalmazására a katasztrófavédelem területén;
• katasztrófák, épített és természetes környezetet károsító hatások, azok kialakulásának
megelôzésére, felszámolási lehetôségeinek elemzésére, mentési eljárások vizsgálatára;
• a különbözô tûzesetek következményeinek felszámolása érdekében végzendô mûszaki tervezési, szervezési feladatok kidolgozására;
• a katasztrófavédelemmel összefüggô logisztikai feladatok tervezésére, szervezésére
és irányítására;
• önmûvelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bôvítésére;
• kellô elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a katasztrófavédelem területével összefüggô egyetemi (majd doktori) képzésben tovább folytatni tanulmányaikat.
A specializáción jelenleg képzés nem folyik.
1.1.2. MSc szintû képzés
a) Védelmi Igazgatási Mesterképzési Szak, Katasztrófavédelmi szakirány
Végzettség: okleveles védelmi igazgatási vezetô (megjelölve a szakirányt)
A képzés formája: nappali és levelezô
A képzés idôtartama: 4 szemeszter
A képzés indítása: 2007/2008. tanév
Katasztrófavédelmi szakirány képzési célja
A végzett hallgatók rendelkezzenek magas szintû ismertekkel a katasztrófavédelem jogi
szabályozása, a katasztrófavédelem szervezeteinek felépítése és képességei, azok alkalmazásának módszerei terén. Ismerjék a földrajzi térségek és gazdasági szervezetek, üzemek, erômûvek katasztrófavédelmének megtervezését, megszervezését, valamint legyenek képesek a katasztrófavédelmi feladatrendszerek megtervezésére, megszervezésére
és irányítására.
Megszerzendô szakmai készségek és gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek
• a katasztrófavédelem helyi vagy térségi feladatainak vezetése, védelmi tervének kidolgozása vagy a kidolgozó csoport irányítása;
• a katasztrófavédelem végrehajtása során a feladatok elosztása és operatív irányítása;
• a katasztrófák elôrejelzése, riasztási rendszerek kialakítása, mûködtetése és megelôzô
rendszabályok szelektív meghatározása;
• a védelmi szervezetekkel és az önkormányzatokkal való együttmûködés megszervezése és végrehajtása.
Az MSc szintû, katasztrófavédelmi szakirányon 2007/2008 tanévben indult a képzés és
jelenleg két évfolyamon, 145 fô levelezô hallgató tanul.
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b) Katasztrófavédelmi Mérnöki Mesterképzési Szak, Mûszaki- és mentésszervezôi
valamint Mûszaki és technikai szakirány
Végzettség: okleveles katasztrófavédelmi mérnök (megjelölve a szakirányt)
A képzés formája: nappali és levelezô
A képzés idôtartama: 4 szemeszter
A képzés indítása: 2007/2008. tanév
Választható szakirányok
• mûszaki és technikai szakirány;
• mûszaki és mentésszervezôi szakirány.
A Mûszaki és technikai szakirány képzési célja
Olyan mesterdiplomás katasztrófavédelmi mérnökök kibocsátása, akik a BSc képzésben
leírt célokon túl – bizonyos gyakorlat után – képesek a környezetvédelmi, kárelhárítási és
katasztrófavédelmi szakfeladatokkal kapcsolatos mûszaki fejlesztési, kutatási feladatok
önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki szakfeladatok (környezetvédelmi,
kárelhárítási és katasztrófavédelmi) tervezésére és szervezésére. Megszerzett ismereteik
birtokában a végzett szakemberek alkalmasak a katasztrófavédelem területén jelentkezô
mûszaki-, szervezési, komplex tervezési, üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására,
önálló irányítására, felügyeletére.
A Mûszaki és mentésszervezôi szakirány képzési célja
Olyan mesterdiplomás katasztrófavédelmi szervezôk képzése, akik a katasztrófavédelem
területén jelentkezô szervezési és vezetési feladatok ellátására alkalmasak. A megszerzett
magas szintû vezetôi és szervezôi ismereteik, valamint az ehhez kapcsolódó mûszaki
alapok révén, alkalmasak a katasztrófavédelem területén jelentkezô feladatok önálló
irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére.
A jelöltek alkalmasak beosztottaik és munkatársaik szakmai, emberi és etikai szempontokat mérlegelô irányítására.
A képzés során megszerzendô szakmai készségek és a gyakorlatban közvetlenül
hasznosítható ismeretek
• a mûszaki területekhez kötött elméleti és gyakorlati ismeretek;
• a katasztrófavédelem területén az ismeretek rendszerszemléletû megértése és elsajátítása;
• vezetôi ismeretek és készségek, számítógépes kommunikáció;
• a katasztrófahelyzetek elemzése, védelmi és mentési feladatok tervezése, a végrehajtás irányítása;
• védelmi létesítmények tervezése, mentési felszerelések és eszközök mûködtetése;
• a környezetvédelem, a minôségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelôsség, a munkahelyi egészség biztonság, a mûszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvetô ismeretei;
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• a tudományos munkához szükséges problémamegoldó technikák ismerete;
• a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete.
A szak indítását alapvetôen az indokolta, hogy az elmúlt 15 évben a katasztrófavédelem
területén mûszaki képzés nem folyt és a folyamatos átszervezések, létszámcsökkentések
miatt, a legnagyobb szakemberhiány a mûszaki szakterületen jelentkezett. Az egyetem
célul tûzte ki, hogy a katasztrófavédelmi feladatokkal foglalkozó szervezetek részére olyan
okleveles katasztrófavédelmi mérnököket képezzen, akik korszerû fejlesztési készségekkel
és informatikai ismeretekkel rendelkeznek, valamint legalább egy idegen nyelvet középfokú szinten képesek használni. Ismerik a hazai és a külföldi szakmai folyamatokat, irányzatokat képesek azok elemzésére, valamint helyi, megyei és országos irányítási szinteken
a mûszaki mentési és kárelhárítási feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására.
A mûszaki technikai szakirányon 2007/2008 tanévben indult a képzés és jelenleg két
évfolyamon 26 fô levelezô hallgató tanul. A mûszaki és mentésszervezôi szakirányon jelenleg képzés nem folyik.
1.1.3. Doktori (PhD) képzés
A doktori képzést a ZMNE két doktori iskolája végzi, a Hadtudományi Doktori Iskola, és
a Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Ezek számtalan tudományszaka kapcsolódik a fenti
képzésekhez, pl. Rendvédelem (határrendészet, közrendvédelem, katasztrófavédelem),
Az ABV védelmi támogatás elmélete, Katonai mûszaki infrastruktúra, Környezetbiztonság
és katasztrófavédelem, Védelmi igazgatás stb. A két doktori iskola képzési programjában
évente több, a katasztrófa-elhárításhoz szorosan kapcsolódó kutatási téma került és kerül
meghirdetésre.
2. A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ TÛZVÉDELMI KÉPZÉS
Az egyetemen folyó iskolarendszerû tûzvédelmi képzés csak BSc szinten történik a VegyiKatasztrófavédelmi és a Védelmi Igazgatási tanszék gondozásában. A képzés rendszerét
a 2. sz. melléklet szemlélteti.
2.1. A tûzvédelem iskolarendszerû képzésének felépítése
2.1.1. BS szintû képzés
a) Védelmi Igazgatási Szak, tûzvédelmi és tûzoltó szakirány
Végzettség: védelmi igazgatási szervezô (megjelölve a szakirányt)
A képzés formái: nappali és levelezô
A képzés ideje: 6 szemeszter
A képzés indult: 2007/2008. tanév (elsô évfolyam)
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A tûzvédelmi és tûzoltó szakirány képzési célja
A szakirány képzési célja, hogy a hallgató a megszerzett diploma birtokában legyen képes
bonyolult körülmények között tûzoltás és mûszaki mentés szervezésére, irányítására, a
vegyi és nukleáris kárelhárítási feladatokban való közremûködésre. Ismerje a tûzmegelôzés, a vegyi és nukleáris kárelhárítási feladatok elôírásait, gyakorlati alkalmazását.
A megszerzett szakmai készségek és gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek
• tûzmegelôzés elôírásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása, ellenôrzések vezetése;
• bonyolult körülmények között tûzoltás és mûszaki mentés szervezése, irányítása;
• vegyi és nukleáris kárelhárítási feladatok ismerete és abban való közremûködés.
A szakirányon 2007/2008 tanévben indult a képzés és jelenleg két évfolyamon 138 fô levelezô hallgató tanul.
b) Had- és Biztonságtechnikai Mérnöki Szak, tûzvédelmi szakirány
Végzettség: had- és biztonságtechnikai mérnök (megjelölve a szakirányt)
A képzés formái: nappali és levelezô
A képzés ideje: 7 szemeszter
A képzés indul: 2009/2010. tanév (elsô évfolyam)
A tûzvédelmi szakirány képzési célja
A szakirány képzési célja, olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik képesek a megelôzô és a mentô tûzvédelem, a mûszaki mentés területén a gyakorlati mérnöki
feladatok ellátására.
A végzettek a megszerzett szakmai készségek és gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek birtokában legyenek képesek
• katasztrófavédelmi szervek és hivatásos önkormányzati tûzoltóságok, valamint veszélyes üzemek megelôzô tûzvédelmi mérnöki feladatainak ellátására;
• katasztrófavédelmi szerveknél és hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál, valamint
veszélyes üzemekben jelentkezô mentô tûzvédelmi és mûszaki mentési feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására;
• tûzkockázatok becslésére és tûzvédelmi mérnöki szakértôi munka végzésére;
• külön képesítô vizsga letétele után beépített tûzvédelmi berendezések tervezôi jogosultságra.
A szakirányon képzés jelenleg nem folyik, indítása folyamatban van.

2.1.2. MSc szintû képzés a tûzvédelem területén
A tûzvédelem területén, az egyetemen MSc szintû képzés nem lett alapítva, ezért a fenti két
BSc szintû szakirány MSc szintû kimenete a Védelmi Igazgatási Mesterképzési Szak,
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Katasztrófavédelmi szakirányán, vagy Katasztrófavédelmi Mérnöki Mesterképzési Szak,
Mûszaki- és mentésszervezôi, valamint Mûszaki és technikai szakirányain lehetséges.
2.1.3. Doktori (PhD) képzés a tûzvédelem területén
A tûzoltó végzettségû szakemberek doktori (PhD) képzését – a fentebb bemutatott
katasztrófavédelmi szakemberek doktori képzéséhez hasonlóan – az egyetem két doktori
iskolája, a Hadtudományi Doktori Iskola, valamint a Katonai Mûszaki Doktori Iskola végzi.
JÖVÔBENI TERVEINK
BSc szinten
A Had-és Biztonságtechnikai Mérnöki Szak, Mûszaki, Katasztrófavédelmi és Közlekedési
szakirány, Katasztrófavédelmi specializáció igény szerint indítható az egyetemen (Budapest) és székhelyen kívüli képzés formájában Ózdon és Szegeden.
A Védelmi igazgatás szak katasztrófavédelmi, valamint tûzvédelmi és tûzoltó szakirányon,
2007-tôl, az egyetemen folyó oktatás mellett, Ózdon és ez év szeptemberétôl Szegeden,
kihelyezett képzés folyik, amit tovább kell fejleszteni és erôsíteni.
2007 áprilisában a ZMNE Szenátusa elfogadta és jóváhagyta a Szent István Egyetem Ybl
Miklós Mûszaki Fôiskolai Kara, és a ZMNE Had- és biztonságtechnikai mérnöki Kara által
közösen alapított Tûzvédelmi mérnöki szakirányt, amely a Had- és biztonság-technikai
mérnöki alapszakon (BSc) belül, az Ybl Miklós Fôiskolai Kar gondozásában kerül meghirdetésre. Az indítás jelenleg elôkészítés alatt áll.
MSc szinten
A Védelmi Igazgatási Mesterképzési Szak, Katasztrófavédelmi szakirány, a Katasztrófavédelmi Mérnöki Mesterképzési Szak, Mûszaki- és mentésszervezôi valamint Mûszaki és
technikai szakirány képzése székhelyen kívüli képzés formájában 2009/2010-es tanévre
Szegeden is meghirdetésre került.
SZAKMAI TANFOLYAMOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK
Az egyetem rendelkezik különbözô szakmai tanfolyamok és továbbképzések végrehajtásához szükséges feltételekkel, melyeket a megrendelôk igénye szerint, a szakmai
követelménytámasztó szervezetek egyetértésével, bármikor indíthatók.
A Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet a Magyar Honvédség részére képez évek óta tûzvédelmi elôadókat. A képzés az egyetemen történik, a vizsgáztatást pedig a KOK végezte.
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Tanfolyam jellegû, szakmai továbbképzési lehetôségek
A Mûszaki és Katasztrófavédelmi Tanszék az elmúlt években több olyan sikeres, szakmai
továbbképzést szervezett, melyek nem csak szélesítették a hallgatók általános, katonai és
védelmi mûveltségét, hanem fejlesztették szakmai felkészültségüket, kiemelten a nemzetközi együttmûködés, a speciális szakmai ismeretek és számítógépek alkalmazása
területén.
A tanszék a jövôben, – megfelelô számú érdeklôdés esetén, – az alábbi témakörökben tervez, szakmai továbbképzô tanfolyamokat indítani:
• Mabey & Johnson hídépítô tanfolyam, a katasztrófavédelmi szakemberek, vagy a mûszaki katonák számára (1–2 hét idôtartam);
• Geo-mûanyagok alkalmazása a mûszaki szakfeladatok végzésében (1–2 hét pl. a békefenntartó mûveletekben, az árvízvédekezés során, erôdítési munkák végzésében);
• Az új beszerzésû mûszaki technikai eszközök és szakanyagok kezelôinek kiképzése
(1–6 hét, az eszközöktôl függôen — pl. Zenon víztisztító, Komatsu földmunkagépek, stb.);
• Az árvízvédekezés mûszaki szakfeladatai. Töltés megerôsítés, magasítás, szivárgások,
buzgárok kezelésnek módszerei, jégvédekezési robbantások, a mûszaki katonai és
a polgári árvízvédelmi szervezetek együttmûködése (1–2 hét);
• Állandó rendeltetésû védelmi létesítmények, óvóhelyek tervezése, üzemeltetése, hasznosítása és méretezése a hagyományos fegyverek hatásaival szemben, a NATO ajánlások alapján (1–2 hét);
• Humanitárius aknamentesítés (aknaismeret, az aknamentesítés általános szabályai)
(1–2 hét);
• A rendszeresített mûszaki technikai eszközök alkalmazásának lehetôségei és korlátai
a katasztrófa-elhárítás mûszaki feladatainak végrehajtása során;
• A mûszaki támogatás cél- és feladatrendszerének változása napjainkban;
• A válságkezelés újszerû mûszaki feladatrendszere;
• A természeti és civilizációs katasztrófák következményei felszámolásának mûszaki
feladatai;
• A civil-katonai kapcsolatok (CIMIC) elmélete és gyakorlata, különös tekintettel a mûszaki támogatásra;
• A terep mûszaki értékelésének jelentôsége, tartalma;
• A mûszaki támogatási feladatok térbeli és idôbeni szerevezésének kérdései.
AZ ÚJ TÍPUSÚ KÉPZÉSBEN VÉGZÔK IRÁNTI REGIONÁLIS
ÉS ORSZÁGOS IGÉNY PROGNOSZTIZÁLÁSA
Az új típusú katasztrófavédelmi képzésben részt vett szakemberek iránti igény elsôsorban
a katasztrófavédelmi tevékenységekben résztvevô védelmi igazgatási szervek, az ÖM
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Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, megyei igazgatóságok, minisztériumok,
országos hatáskörû szervek védelmi szervezeti egységei, illetôleg a veszélyes és a kiemelten veszélyes tevékenységet folytató gazdálkodó szerveknél jelentkezik. A megszerzett
képesítés jól hasznosítható a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek speciális alegységeinél is, melyek katasztrófavédelmi feladatok ellátására vannak kijelölve, illetve felkészítve. A szakképzettség megfelelô gyakorlati tapasztalat megszerzése után biztosítani
képes a katasztrófavédelemmel foglalkozó tanintézetek, kutatóközpontok, szakintézmények oktatói és szakembergárdájának utánpótlását is. Ugyanakkor a katasztrófavédelem
egyre bôvülô regionális és nemzetközi együttmûködése is megköveteli a jól képzett, megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkezô katasztrófavédelmi szakemberek képzését,
felkészítését.
Befejezésként írásunkat egy idézettel szeretnék zárni:
„Az Európai Unióban a munkaerô szabad áramlása alapvetô fontosságú (a négy alapszabadság egyike). A bolognai folyamat alapgondolata, hogy az európai oktatási térségben
mielôbb biztosítani kell a munkaerôpiacra felkészítô felsôoktatási rendszerek közelítését,
kompatibilitását, egymással való összehasonlíthatóságát, az állampolgárok mobilitásának
és munkaerôként való alkalmazhatóságának elôsegítése érdekében. Ennek elérése érdekében 1999 júniusában az európai oktatási miniszterek aláírták a Bolognai Nyilatkozatot,
amely konkrét célokat fogalmazott meg a felsôoktatási rendszerek nagyobb mértékû
összehasonlíthatóságára és harmonizálására vonatkozóan. A nyilatkozat célul tûzte ki egy
egységes európai felsôoktatási térség létrehozását 2010-ig.”
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatói ezen célkitûzések megvalósítását segítették elô azzal, hogy kidolgozták az egyetemen folyó új oktatási struktúrát és megvalósították az új képzési formákat. I
FELHASZNÁLT IRODALOM
1. Loboda Zoltán (osztályvezetô, Oktatási Minisztérium): „Európai együttmûködés az oktatás területén”.
http://newsite.tpf.iif.hu/alumni/menu7_7.php, 2006.november 20.
2. Kérdések – válaszok, Mi az európai felsôoktatási térség? Mi az a Bolognai folyamat?
http://euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=238, 2006. november 20.
3. http://www.otm.gov.hu/web/jog_terv.nsf/0/2F19BBCBACB7190EC12575220031C1E6/$FILE/10_2008_OMrend.pdf. 2009.02.22
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DR. TAKÁCS ÁRPÁD

GYAKORLATOK
BÉKÉS MEGYÉBEN
OROSHÁZA VÁROS KÜLSÔ
VÉDELMI GYAKORLATA 2008
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl szóló 18/2006.
(I.26.) Korm. rendelet, valamint a BM OKF Útmutató szempontjait figyelembe véve 2008
november 20-án került végrehajtásra az Orosháza város Külsô Védelmi Terve 2008. évi
részleges gyakorlása. A tervben szereplô feladatok részleges gyakorlására a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: BM KVI) elôkészítette a 18/2006. (I.26.)
Korm. rendelet 21. §. -ba a polgármester részére meghatározott ellenôrzési feladat végrehajtásához szükséges gyakorlat Levezetési Tervét.
Orosháza Város polgármestere jóváhagyását követôen a BM KVI elvégezte a gyakorlat
végrehajtásának megszervezését és levezetésének irányítását.
A Levezetési Tervben az alábbi feladatkörök kerültek beépítésre:
• a védelmi igazgatás szerveinek tájékoztatása,
• a mentésben résztvevô /szolgáltató/ szervezetek riaszthatósága,
• gyakorlat során feltételezett helyzet illetve a tûzoltóság riaszthatósága, tájékoztatás
rendje
• a feltételezett helyzethez kapcsolódóan a rendôrség kommunikációs feladatai
• a feltételezett helyzethez kapcsolódó MÁV vegyi felderítô általi beavatkozás ismertetése
• lakosság tájékoztatásának lehetôségei, eszközei, a Lakossági Tájékoztató Kiadvány alapján
Az irányítószervi részleges foglalkozáson a Külsô Védelmi Tervben érintett társszervek
közül Orosháza Város Rendôrkapitánysága, a Guardian Orosháza Kft., a MÁV Biztonsági
Szolgálat, Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének helyi képviselôje bevonásra,
meghívásra került. A Levezetési Terv szerint a gyakorlat célja a Külsô Védelmi Tervben
meghatározott tájékoztatási, értesítési és kommunikációs feladatok végrehajtásában érin106
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tettek részére a Terv tartalmának megismertetése, az elsôdleges veszélyforrás megismertetése, a kárelhárítási feladatokban a szolgáltatók tevékenységének megismerése és
az abban foglalt feladatok végrehajtása. A Levezetési Tervben a valós veszélyforrásként
számon tartott butánt tartalmazó vasúti tartálykocsi lefejtése közben keletkezett gázömlés
okozta veszélyhelyzet került feltételezésre. A gyakorlat során a Külsô Védelmi Tervben
meghatározott tájékoztatási, értesítési és kommunikációs feladatok végrehajtásának
lehetôségei és módszerei kerültek feldolgozásra.
Összegzés:
A levezetésre került gyakorlat a tervezésében, szervezésében és levezetésében résztvevôk
számára eredményes volt, az egyes feladatok további finomításához, valamint a Külsô
Védelmi Terv tartalmának részletesebb megismeréséhez adott hasznos ismereteket.
Tapasztalatot nyújtott, valamint a megszerzett új ismeretek birtokában a következô évi
gyakorlathoz kitûzött célok körvonalazódtak.
„VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 2008”
katasztrófa-elhárítási, együttmûködési gyakorlat
települési polgári védelmi szervezetek bevonásával
A gyakorlat során az ár- és belvízi helyzetbôl adódó katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtásának gyakoroltatása történt meg a települési polgári védelmi szervezetekkel –
Tarhos Község területén – az együttmûködô szervek bevonásával. A települési polgári
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védelmi szervezetbôl 8 szakalegység 32 fôvel vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, továbbá a bemutatón. Ez jó alkalom volt a felülvizsgált és átdolgozott veszélyelhárítási, valamint a település vízkár-elhárítási terveinek gyakorlati alkalmazhatóságának
a vizsgálatára. A végrehajtott árvíz elleni védekezési feladatok gyakorlása bebizonyította,
hogy a védekezésre kötelezettekkel az önkéntes szervezetek hatékonyan tudnak együttmûködni.
A mellett, hogy a polgári védelmi szervezetek helyi szakirányítás mellett tudják teljesíteni
vízkár-elhárítási feladataikat, melyek elsôsorban klasszikus árvízvédelmi feladatok, (töltés
magasítás, bordás megtámasztás, átvágás bevédés), a jelentkezô speciális feladatokat az
arra felkészült kisebb létszámú de speciális képességû, jelen esetben tûzoltó szervezettel
kell végrehajtani. Természetesen a feladat végrehajtását elméletei és gyakorlati kiképzések
elôzték meg, melyeket a jogszabályi elôírásoknak megfelelôen a katasztrófavédelmi igazgatóság szakemberei hajtottak végre az igényelt logisztikai támogatással együtt. Köszönet
illeti a Magyar Polgári Védelmi Szövetség pályázat útján nyert anyagi és szervezési támogatását a gyakorlat végrehajtásával kapcsolatosan, mely nélkül a központi költségvetési
források szûkössége következtében a gyakorlat valószínûleg nem került volna végrehajtásra.
Összefoglalva megállapítható, a hogy a tervezett szakmai feladatok végrehajtásra kerültek, a gyakorlaton résztvevô szervek és szervezetek együttmûködése példaértékû volt. Ez
azért nagyon fontos, mert az együttmûködôk felkészültsége döntôen befolyásolja a periodikusan elôforduló hidrológiai veszélyhelyzetek sikeres kezelését, és az ezzel járó esetlegesen keletkezô károk mértékét.
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SZEGHALOM HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG
katasztrófa-elhárítási gyakorlat
A Szeghalmi Védelmi Bizottság Körösladány Városába hajtotta végre a Védelmi Gyakorlatát 2008. július 03.-án. A gyakorlat célja az volt, hogy a kialakult katasztrófák és azok
következményeinek felszámolása érdekében a Helyi Védelmi bizottság irányításával a védelmi igazgatásban illetve a kárelhárításban résztvevôk gyakorolják az együttmûködést,
valamint ismerjék meg és gyakorolják be meghatározott jelzési, riasztási, tûzoltási, kárelhárítási, tájékoztatási, együttmûködési és védekezési eljárásokat és vizsgálják meg azok
hatékonyságát.
A gyakorlaton a következô szervezetek vettek részt: Szeghalom Helyi Védelmi Bizottság,
Önkormányzat Körösladány, Henkel Magyarország Kft. Körösladányi Gyáregysége, Pszichiátriai Betegeket Gondozó Szociális Otthon, Tüköry Lajos Általános Iskola. Szeghalmi és
a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság, Országos Mentôszolgálat, Hajdú
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság VFCS-je, Békés Megyei katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Polgári Védelmi Kirendeltség Szeghalom, Szeghalmi Rendôrkapitányság,
Körösladányi Polgárôrség, Gyula-Med Kft., Macsári János Vállalkozó.
A gyakorlat során a feltételezés szerint a Henkel Magyarország Körösladányi Gyáregységében egy 18 m3 tartályból vezetô csô meghibásodásából adódóan kb. 1,5 m3 etanol szivár-
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gott ki és begyullad. A tüzet a 2 fô karbantartó által okozott ívhegesztô okozta, amely
begyújtotta az erôsen párolgó folyadékot. A kialakult tûz megolvasztotta a tároló egységben található 1- 1 m3 IBC tartályt, amelyek szivárogni kezdtek. A tartályokból kifolyt anyag
ammónia. A baleset következtében a 2 fô karbantartó munkás megsérült. A területen csendes esô esett, enyhe Északi széllel. A szél a Nagy Márton út irányába vitte a gázfelhôt, ahol
veszélyeztetett 80 lakost a Nagy Márton, a Simai, illetve a Vásár téren valamint a 170 gondozottat és dolgozót, Pszichiátriai betegeket Gondozó Szociális Otthonban
A Henkel Magyarország kárelhárítói szakemberei a helyszínen megkezdték a mentési
munkálatokat, az üzem dolgozóit azonnal a gyülekezô helyekre menekíttették, majd biztosították a helyszínt tûzoltók megérkezéséig. A tûzoltóság 3 gépjármû-fecskendôvel
érkezett a helyszínre, ahol végrehajtották a tûzoltást- mûszaki mentést és a sérültek kimentését. Az Országos Mentôszolgálat 2 db. eset- és 1 mentô-gépkocsival érkezet a sérült karbantartók ellátására és a helyszín biztosítására. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vegyi
felderítô csoportja a helyszínen mérte a veszélyes anyag koncentrációját és kijelölte a
veszélyzónát. A Rendôrség a Polgárôrök segítségével lezárta a helyszínt és felszólította
veszélyességi övezetben lévôket a terület elhagyására, mivel gyakorlatról van szó a lakosság, nem került kimenekítésre, viszont a baleset közelében található Pszichiátriai Betegeket Gondozó Szociális Otthon kimenekítése begyakorlásra került, amely során a gondozottakat egyéni védôfelszerelésben busszal illetve mentôkkel szállították el a veszélyzónából.
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A Polgármester megtette a további szükséges lakosságvédelmi intézkedéseket. Kijelölte a
gyülekezôhelyet és utasította az Általános Iskola Igazgatóját befogadó hely berendezésére.
Majd segítséget kér a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a fektetô anyagok
biztosítására.
Végül zárásként a meghívottak megtekintették az Általános Iskola tornatermében egy 60
fôre berendezett befogadóhelyet, amely biztosította a gyakorlaton kimenekített lakosság
elhelyezését.
Összességében elmondható, hogy a gyakorlat résztvevôi jó szinten hajtották végre a feladatukat, és ez a gyakorlat is hozzájárul, hogy egy esetleges valós helyzetben a védelmi igazgatásban illetve a kárelhárításban részvevôk hatékonyabban tudják ellátni a feladataikat.
EU-HUROMEX 2008 gyakorlat
Békés megyei modulok
Az EU-HUROMEX 2008 gyakorlat valóságos helyzetekre került kidolgozásra, mely során
Románia és Magyarország nemzetközi polgári védelmi segítségkérésért folyamodik a
Közösségi Mechanizmus keretében. A gyakorlat alapvetô célja, hogy az EU Polgári Védel111

F

Ö

L

K

É

S

Z

Í

T

É

S ,

K

I

K

É

P

Z

É

S

mi Mechanizmusának keretén belül vizsgálja az árvízi védekezés és a kritikus infrastruktúra összeomlása során alkalmazandó védekezési és kárfelszámolásai feladatokat, továbbá szimulálni és tesztelni az irányítás és a kommunikáció mûködését egy nemzetközi kárterületen, ahol a mûszaki mentô beavatkozó egységek együttmûködése szükséges. A gyakorlat célja az ország közötti természeti katasztrófák következményeinek a kiküszöbölése (heves esôzések, áradások). Cél a nemzetközi komplex mentôalakulatok, a helyi
erôk, a civil mentôszervezetek, a megalakított polgári védelmi szervezetek, a helyi lakosság bevonása.
Az EU-HUROMEX-2008 GYAKORLAT Békés megyei helyszínei, az ott tervezett beavatkozások az alábbiak szerint alakultak:

Árvízi védekezés, víz alatti fóliázás
A gyakorlat végrehajtására 2008. 09. 23.-án 0800 órai kezdettel került sor, amikor is a KÖRKÖVIZIG 12 fôs mûszaki irányítói szakembereinek irányítása mellett a Gyula Város Árvízvédelmi Komplex Szakalegysége 42 fôvel végrehajtotta az alábbi feladatokat:
• Nyúlgát kiépítése 20 méter hosszan
• 3 db. megtámasztó borda kiépítése 1 m magasságban
• a védekezés során keletkezô buzgár elfogása ellennyomó medence kiépítésével
A feladatokat a kijelölt alegység, illetve az irányító állomány a tervezett határidôre jó mûszaki minôségben végrehajtotta.
A délután folyamán a feltételezetten súlyosbodó helyzetnek megfelelôen a nemzetközi
csapatok segítséget nyújtottak a „töltéstest víz alatti fóliázásának” végrehajtására, melyet
bemutató jelleggel a „Tengerszem kkt” 4 fôs búvár csapata hajtotta végre a már említett
mûszaki irányítás mellett. A nemzetközi csapatok részérôl hat ország búvárai vettek részt a
feladat végrehajtásában összesen 25 fôvel. A feladat végrehajtását minden esetben
nehezítette de nem gátolta a nyelvi képzettség hiánya. A csapatok személyes fogadása
segítette a feladat végrehajtását, hiszen a nyelvi nehézségek gátja mellett is sikerült a feladat végrehajtást még a felkészülési idô alatt tisztázni. Fontos tapasztalat, hogy a csapatok
irányítóinak nyelvi – fôképp szakmai – tudás szintjét javítani kell.

Helikopter balesetéhez kapcsolódóan földi kutató-mentô feladat végrehajtása
A gyakorlat végrehajtása egy felderítést végzô helikopter és vitorlázógép ütközésének szituációjára épült. A gépben lévô sérültek maszkírozását a Vöröskereszt szakembereinek
segítségével történt.
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A kutató-mentô körzetek a táborhelytôl a dobozi hídig a Kettôs-Körös bal partján kerültek
kialakításra oly módon, hogy a folyótól a gátig tartó ártéren 3 kutatási körzet került GPS
koordináták alapján kijelölésre egyenként 50-70 méter szélességben és 1400 m hosszúságban. A hídnál lévô kutatási körzetben egy helikopter-roncsban 1 sérült, a folyóparton
még 1 sérült került elhelyezésre, továbbá a középsô, ill. tábornál kijelölt kutatási körzetekben 1-1 imitált sérült az erdôben, valamint 1, ill. 2 fô ejtôernyôs sérült került elhelyezésre
a fák lombkoronáján.
A kárhelyparancsnok utasítására a terepkutatási feladatokat az átadott GPS koordinátákkal jelölt kutatási körzetekben a mentôcsapatok megkezdték, ill. végrehajtották. A megtalált a sérülteken, elvégezték az azonnali elsôsegély-nyújtási feladatokat. A roncsból
kiemelték a sérültet, átadták a velük együtt érkezô OMSZ mentôinek. A gépbôl kizuhant
másik utast is mentôbe helyezték. A hídtól a mentôszolgálat, a középsô körzetbôl pedig a
mentôcsapat szállította az egészségügyi ellátó pontra a sérülteket.

Vitorlázó balesetéhez kapcsolódóan földi kutató-mentô feladat végrehajtása
A gyakorlat részelemeként került végrehajtásra egy felderítést végzô helikopter és vitorlázógép ütközése.
A megyei ügyeletre beérkezett jelzés alapján a vitorlázógép helikopterrel ütközött, és a körös bal partján Doboz Szanazug település körzetében zuhant le. A megyei ügyelet a
helyszínre riasztotta a Gyulai tûzoltóparancsnokság gépjármûfecskendôjét, illetve értesíttette a mentôket és a rendôrséget. A táborban történt egyeztetés után a kijelölt csapatok
a körösön komp segítségével átkeltek, majd gyalogosan közelítették meg a helyszínt.
A terület átvizsgálása során megtalálták a vitorlázógépet, illetve egy fô sérültet is, akit a
mentôk ellátásban részesítettek.

Víz alatti roncskutatás a dobozi hídnál
A légi-baleset szituációjára építve a Kettôs Körös bal partján a Dobozi híd közelében a
folyóból kellet 3 roncselemet (egy darab fekete doboz, valamint két elem, mely a helikopter
farokrészébôl tört le) megkeresni és a felszínre hozni. A DKMSZ búvárcsapata érkezett a
helyszínre elsônek és kezdték meg a beavatkozást. A SAR csapatok a vízfelszínrôl segítették a búvárok munkáját. Az elsô felszínre emelt roncs a helikopter farokrészének egy kb.
egyméteres darabja volt, majd ezt követték a további roncselemek.
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Vízi-, és légi mentés
Árvízi szituációra épült rá, amikor egy árvízi védekezést végzô személyt elragadott a víz és
a folyóból kellett kimenteni. A vízi mentés során 2 fô vízi mentô is a folyóba esett. Gátszakadáshoz kapcsolódóan 3 elöntött ház tetejérôl vízi, ill. légi mentés útján személyek kerültek mentésre. A mentési feladatokat 10 nemzetközi mentô egység végezte. A vízi úton
kimentett összesen 7 fô ellátását a parton várakozó szlovák mentôcsoport 5 fô egészségügyi komponense várta, akik az azonnali elsôsegély-nyújtási feladatok mellett 2 mentôautóval a tábor egészségügyi ellátó pontjára szállították a kimentett személyek.
A másik két elöntött ház tetejérôl 2-2 fô árvízkárosultat, a magyar mentôcsapathoz tartozó
helikopter légi úton mentette le és tette le a doboz szanazugi hullámtérben, ahol egy összesen 5 fôs magyar-román eü. komponens várta ôket. Az azonnali elsôsegély-nyújtási feladatok után az elöntött területrôl komppal kerültek átszállításra a tábor egészségügyi pontjához, ahol a magyar Krízis Intervenciós Csoport pszichológusai ellátásban részesítették
ôket. A terület zárását a rendôrség a parton biztosította.

Vasúti baleset
A feltételezés szerint a gyulai vasútállomás közelében, az elsô vágányon ammóniát szállító
2 db tartályvagonból álló vasúti tartálykocsi szerelvény, a 2 kocsiból álló személyszállító
vasúti szerelvénnyel ütközik. Az ütközés során a személyszállító szerelvény második motor
nélküli kocsija leszakad, a tartályvagonhoz ütközve a helyszínen marad, és az ütközés
következtében tartálykocsiból ammónia kerül a szabadba. Utasok szorulnak a személyszállító vasúti kocsiba, a kiáramló ammónia veszélyezteti a közeli lakott településrész
(Szentpálfalva) lakóit. A másik kocsija, a motorvonat fékhiba miatt továbbhalad, és a vasúti
átjáró elôtti területen 2 db személygépkocsival ütközik. A helyszín kialakításából adódóan
egy idôben két helyszínen kerültek bevetésre a magyar és nemzetközi csapatok.

1. helyszín
Az ammóniát szállító két tartálykocsiból álló szerelvény alatt a töltés megsüllyedt, a vonat
kisiklott, amelybe belerohant egy személyvagon. A helyszínen lévô Gyula I-es gépjármûfecskendôrôl az ütközés következtében megsérült tartálykocsiból kiáramló ammónia
lekötését végezték a helyszínen lévô Gyulai illetve Csabai HÖT beavatkozó állománya,
gázvédô ruhában légzésvédelem mellett. A vasúti kocsiba szorult személyek mentését a
magyar kutató mentô csapat végezte, akik közül 3 fô szenvedett súlyos sérülést, és átadták
a helyszínen lévô OMSZ mentôk részére. A helyszínre riasztott Bulgár illetve Román VFCS
a vasúti átjáró túloldalán méréseket végzett a szabadba jutott ammónia koncentrációjának
megállapítása érdekében. A következô helyszínre érkezô a MÁV vegyi elhárító egysége,
akik a sérült tartály tömítését végezték. A feladat befejezése után a MÁV vasúti mûszaki
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mentô csapata a kisiklott tartályvagon vágányra emelését végezte, miközben a bevetésen
résztvevô egységek, a litván csapatok által telepített mentesítôsátorban mentesítették a
beavatkozás során használt eszközöket és védôfelszereléseket. A menetesítés után a feladat befejezôdött.

2. helyszín
A vasúti átjáróban két személygépkocsi és egy motorvonat ütközött melynek következtében az autókba 1-1 fô beszorult, az egyik súlyosan megsérült, illetve a motorvonatba 8 fô
szorult, de ôk csak könnyû sérülést szenvedtek. A helyszínre a mezôkovácsházi tûzoltóparancsnokság egy gépjármûfecskendôvel vonult illetve két gépjármûfecskendôvel a Szlovéniából érkezett nemzetközi egységek. A gépkocsiból a két fô mentését a Szlovén csapat
feszítô-vágó segítségével végezte, míg a motorvonatba szorult személyek mentését a mezôkovácsházi egységek végezték. A sérülteket a helyszínre érkezett mentôszolgálat munkatársai ellátták, a sérülést nem szenvedett utasokat pedig, az idôközben helyszínre
érkezô pszichológusokhoz kisérték, akik lelki segélyben részesítették ôket.
A feladat végrehajtása közben a vasúti átjáró teljes szélességében lezárásra került a rendôrség segítségével.

Gyulavári településrész kitelepítése
2008. szeptember 24-én került végrehajtásra az a gyakorlatelem, melyen Gyulavári településrész kitelepítése került imitálásra 154 fô önkéntes diák bevonásával. A gyakorlatrész
végrehajtása a 60/1997. (IV. 18.) számú kormányrendeletben foglalt kitelepítésre vonatkozó szabályok alkalmazásával történt. A kitelepített szerepjátékosok a gyakorlatot megelôzôen 2008. szeptember 8-án felkészítési napon vettek részt, melyen a feladat végrehajtásának menetével, a határátlépéshez szükséges okmányok és az esetleges szülôi hozzájárulások beszerzésével kapcsolatosan kaptak tájékoztatatást.
A Békés Megyei Védelmi Bizottság elnöke a 2008. szeptember 23-ai határozatában kitelepítést rendelt el a településrészen és ennek megfelelôen megkezdôdött a feladat végrehajtása. A feladatvégzés elsô eleme a lakosság kiértesítése volt, mely HÖRMAN-REMA szirénán és gépjármûbôl történô kihangosítás útján valósult meg.
A lakosság a tájékoztatásnak megfelelôen a megindulási helyekrôl gyalogosan (összeállított túlélô csomaggal) a kitelepítési útvonalon közelítették meg a gyülekezési helyet, ahol
a regisztrációt követôen élelmiszercsomag kiosztására is sor került. A megyei Krízis
Intervenciós Team két tagja a rászorulók részére pszicho-szociális ellátást nyújtott, valamint a lakossági bejelentések alapján intézkedésre volt szükség a mozgásukban korlátozott személyek (4 fô) helyszínre szállításához. A gyülekezési helyre való eljutásukat és a
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kitelepítettek egészségügyi ellátását az Országos Mentôszolgálat gépjármûve és személyzete biztosította.
A gyülekezési helyen történô feladatok ellátása után a kitelepítetteket rendôri felvezetéssel
buszok szállították a gyulai határátkelô felé. A gyorsított határátlépést követôen a kitelepített lakosság befogadásával kapcsolatos feladatait a román fél biztosította. A kitelepítettek
számára a befogadó hely a romániai Chisineu-Cris (Kisjenô) településen került kialakításra, ahol az egészségügyi szûrést és a regisztrációt követôen a pszichológiai és lelki ellátást
igénylôk részére pszichológus és pap állt rendelkezésre. A befogadó helynek kialakított
Sportcsarnok a szükséges elhelyezési és ellátási feladatok végrehajtásához minden szempontból alkalmas és ideális volt. A Harrukern János Közoktatási Intézményhez történô
szállítás mozzanatával a kitelepítési feladatok végrehajtásra kerültek és a gyakorlat befejezôdött.

Gyula belváros, várkert
A kialakult hidrológiai helyzet miatt az árvízi veszélyeztetettség következtében a megyei
önkormányzati hivatal tulajdonában lévô Tüdôkórház (5703 Gyula, Sitka 1.) kitelepítésre
került (szimuláció), befogadó helyéül szolgált a gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórház.
A Tüdôkórház egyes osztályainak feladat ellátása a jelenlegi ingatlanjaiban nem volt biztosított ezért szükségessé vált a megyei kórház területén egy mobil kórház telepítése.
A mobil kórház telepítése 2008. szeptember 22-én, beüzemelése és bemutatása pedig
szeptember 24-én történt meg a Várkert utcában a Fôvárosi Központi Rendeltetésû Mentô
Szervezet (továbbiakban FKRMSZ) által. A sérültek elhelyezésére további két felfújható
sátor került telepítésre fektetô anyagokkal együtt. A sebesültek szállítására alkalmas
autóbusz a mobil kórház mellett került bemutatásra.
Gyula Máriafalva település részen a nagymértékû belvízi elöntés miatt – III. fokú belvízi
védekezés mellett – a 18. és 19. sz. szennyvíz átemelô szivattyú elektromos meghibásodása következett be ezért, e településrészen a szennyvízhálózat nem üzemelt, így az ivóvíz
hálózat sem volt használható, a gyulai szolgáltató e településrészen elzárta. Az egészséges
ivóvíz ellátása érdekében – mely kötelezô önkormányzati feladatok körébe tartozik – az
Önkormányzat palackozott ivóvíz osztásával, illetve víztisztító berendezés üzemeltetésével
oldotta meg az ivóvíz ellátást. A víztisztító berendezés telepítése 2008. szeptember 22-én,
beüzemelése és bemutatása pedig szeptember 24-én történt meg a Várkert utcában a Fôvárosi Vízmûvek által.
A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete a vár elôtti füves területen 2008. szeptember 24-én berendezett és mûködtetett egy nemzetközi segély-adomány fogadó és
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elosztó központot, ahol a gyulai önkormányzat által kiértesített 200 fô rászoruló lakosságot
segélyezésben részesítette. A segélyadományt egy a vele kapcsolatban álló Holland
önkéntes segélyszervezet felajánlásával biztosította.
A Várkert utcában a Vöröskereszt a központi szervétôl igényelt véradó kamion üzemeltetésével önkéntes véradást szervezett, mellyel hozzájárult a tömeges sérülést szenvedett
lakosság egészségügyi, kórházi ellátásának biztosításához. 2008. szeptember 24-én
28 fô jelent meg a véradáson, amely a Vöröskereszt visszajelzése szerint jó eredménynek
mondható.
Összességében elmondható, hogy a káresetek felszámolása során a magyar és a nemzetközi egységek illetve a gyakorlaton résztvevô társszervek jól együttmûködve hajtották
végre a feladatot. A gyakorlatelem során ismételten bebizonyosodott, hogy az éles helyzetekben is együttmûködô szervezetekkel (rendôrség, mentôk) a gyakorlat során egyszerûbbnek bizonyult a közös feladatellátás.
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KEMÉNY JÓZSEF

LAKOSSÁG FELKÉSZÍTÉS
ZALA MEGYÉBEN
A 2002-ben alakult Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége célkitûzését alapvetôen
motiválta, hogy a világ leggazdagabb, legfejlettebb államai sem képesek a lakosság 100
%-os védelmét garantálni. Ennek tükrében fogalmaztuk meg alapszabályunk kiemelt
fontosságú célkitûzését:
„kiemelkedôen közhasznú tevékenységet végezve közremûködünk az állampolgárok
polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi felkészítésben,
védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek
önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén.”
Az 1998-ig Zala megye lakossága katasztrófák elleni védelméhez nagyban hozzájárult itt
állomásozó, jelentôs létszámú és technikai eszközökkel rendelkezô honvédség és annak
szervezettsége. Ennek megszûnésével olyan ûr keletkezett, amelyet a polgármesterek, a
lakosság tudomásul vett és nyilvánvalóvá vált számukra, hogy a katasztrófák következményei elhárításában szerepet kell vállalniuk, arra fel kell készülniük. Szövetségünk a
felkészítés állami feladatát vállalta magára, természetesen a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igénye és a Megyei Védelmi Bizottság követelményei szerint.
Az ô támogatásuk, együttmûködésük adott magabiztosságot, és motivációt a Szövetségünk felkészítésben jártas tagjainak a munkához, valamint az a tapasztalat, hogy bajban
az emberek általában segítôkészek, azonban ha hiányzik a szervezettség a szervezetlen,
felkészületlen segítség sok esetben tovább növeli a bajt.
A lakosság, azon belül a települési polgári védelmi szervezetek felkészítésének módszeréül a lakossági fórumot, a törzsgyakorlást és a gyakorlatot választottuk.
Nem volt gond olyan települést keresni, amely örömmel fogadta ajánlkozásunkat. A megkeresés motivációja a település veszélyeztetettsége, azon polgármesteri feladat egyike,
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hogy a településen a polgármester irányítja a katasztrófavédelmi tevékenységet, és a gázkitörés tapasztalata, mikor is a kimenekítést a lakók csak a polgármesterek személyes
közremûködésére hajtották végre. A kiértesítést felvállaló tûzoltók és rendôrök szava
elégtelennek bizonyult. A kezdetben olyan polgármestert kerestünk meg, ahol már szükség volt az irányító tevékenysége gyakorlására. A felkészítés kellô sajtó nyilvánosságnak
tudhatóan, ma már megkeresnek bennünket.
A megkeresett polgármesterek számára felajánljuk a lakosság-felkészítésben szerzett szakmai tapasztalatainkat a polgári védelmi szervezetek és a közremûködôk együttmûködésével elérhetô szervezettséget. Azt, hogy közös munkánk során a településen létrejön
az, az erô, amelyet baj esetén valóban irányíthat a polgármester, és amely képes is lesz
eredményesen közbeavatkozni, életet és anyagi javakat menteni.
A megkereséskor pontosítjuk a település veszélyeztetettségét, amelynek alapja a veszélyelhárítási alapterv, ha szükséges azt a polgármesterrel újra gondoljuk, pontosítjuk, meghatározzuk a várható feladatokat, a megalakítandó polgári védelmi szervezetek állománytábláját. Tapasztalat, hogy az ismeretek birtokában a polgármester hatékony szervezeteket
alakít meg.
Célszerû megfogalmazni egy védelmi koncepciót, melyet a képviselô testület megvitathat,
így az abban foglaltak végrehajtása önkormányzati határozattal biztosítható. A vita alkalmas a képviselôtestület meggyôzésére, megnyerésére a koncepcióban foglaltak végrehajtásának, megvalósításának szükségességére, arra, hogy szerepet vállaljanak a települési
polgári védelmi szervezetben. A koncepció alapgondolata, hogy a bekövetkezett minôsített idôszakban a lakosság életének és anyagi javainak mentését a település polgári védelmi parancsnokságának haladéktanul meg kell kezdenie. A település körzetében prognosztizálható veszélyhelyzetek és katasztrófa típusok bekövetkeztekor szükséges
intézkedések rendszerét tartalmazza. Pontosan meghatározza a védelmi feladatokra való
felkészülés feladatait és a felkészítés formáit, módszereit, a megalakítandó polgári védelmi
szervezeteket, a készletezendô anyagokat, és a normatív állami támogatásból a felkészítés
támogatására elkülönített összeget.
A felkészítés elsô fázisa a lakossági fórum. A lakossági fórumon ismertetjük a település polgáraira leselkedô veszélyeket. Alapja a nemzeti biztonsági stratégiánk, a település veszélyelhárítási alaptervében megfogalmazott veszélyek és a település védelmi koncepciója. Itt
kerül párhuzamosan megbeszélésre az a feladat, ami a lakó öntevékenységét határozza
meg a védekezésben, illetve a megelôzéskor. Bemutatásra kerül a védelmi igazgatás rendszere, azaz mit tesz az állam, mire számíthatnak a megyei védelmi bizottság, a helyi védelmi bizottság és a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetektôl, miért fontos a saját beavatkozó képességük. A polgármester feladatai tárgyalásával világossá válik számukra a
helyi katasztrófavédelmi tevékenység szükségessége, a polgármester irányító tevékeny120
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sége, a saját szervezetük alá-fölérendeltségének viszonyai. Bemutatjuk mit tett a polgármester, milyen polgári védelmi szervezeteket alakított meg. Itt megismerik a polgári védelmi szervezetekbe beosztottak neveit, egymásra nézhetnek, tudják kinek hol lesz a helye.
A polgármester ismerteti a felkészülés feladatait.
A lakossági fórum sikerét a riasztó-értesítô alegység hatékony, meggyôzô munkája elôzi
meg. Munkájuk, a településen a védelem érdekében végzendô PR-tevékenységben nyilvánul meg. Célszerû, ha ôk a képviselô testület tagjaiból kerülnek ki, hisz megválasztásukkal
eleve élvezik a lakosság bizalmát. El kell érni, hogy tudatosan vállalják e feladatot, folyamatosan készüljenek, ismerjék meg a riasztó eszközök kezelését, a lakosság összetételét,
személyiségükben legyenek határozottak, szavahihetôk. Eredményes propaganda tevékenységük megalapozza, a fórumon való aktív részvételt, a polgári védelmi szervezetekbe
beosztottak önkéntes, felelôs munkáját a gyakorlaton, illetve a bekövetkezett katasztrófa
kártételének felszámolásakor. A felkészítés érdekében családonként keressék meg a polgárokat. A riasztó tájékoztató szervezet felkészítésére a szövetség propaganda munkájában jártas, tapasztalatokkal rendelkezô tagját kérjük fel.
A lakossági fórumokon a résztvevôk megértették, hogy a technikai fejlôdés magában hordja a civilizációs katasztrófákat, amely természeti katasztrófákkal párosul, és a védelemhez
szükség van a település lakosságának közremûködésére, és az csak úgy lehet eredményes, ha szervezettek, felkészültek.
A felkészítés másik formája, a törzsgyakorlás. A megalakított polgári védelmi parancsnokság tagjai és a polgári védelmi szervezetek parancsnokai egy feltételezett helyzetben
gyakorolják a javaslataik kidolgozását a polgármester döntéséhez. A javaslatok megalkotásánál szembekerülnek olyan feladatokkal, melyekre nem is gondoltak. Ilyenek például:
• a kitelepítési és elhelyezési feladatok vonatkozásában kik is az egyedülálló, magatehetetlen, idôs emberek,
• mûszaki felelôs: áramkorlátozás esetén kinek van lélegeztetô gépe,
• élelmezési felelôs: a mentésben résztvevô szervezetek ellátásához normákat kell alkalmazni.
A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat másik feladata az ellenôrzô felmérô gyakorlat
feladatainak értelmezése, a munkarend rögzítése, illetve az ellenôrzô felmérô gyakorlat
kidolgozása. A törzsgyakorlások jó hangulatban, a várható, megoldandó problémák felszínre kerülésével zajlanak. Levezetésében a szövetség törzsmunkában jártas tagjai, a katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai vesznek részt. Szerencsésnek bizonyult a lakossági fórum után való levezetése, csak egy estéjét vett el a résztvevôktôl, és az aktivistáktól.
Az ellenôrzô felmérô gyakorlatra levezetési terv készül, amelyet az azt elrendelô polgármester hagy jóvá. Ilyen gyakorlatokat a polgármester a normatív állami támogatáson kívül
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más forrásokból is finanszírozhat, amely más forrást biztosító szervezet vezetôje a gyakorlat védnöke lehet, vagy azzal egyetérthet. Így az ô aláírásuk is szerepel a gyakorlat levezetési tervén. Készítôje a jogszabályok szerint a polgármesteri hivatal valamely dolgozója, illetve ha már részt vett a Polgári Védelmi Szövetség által szervezett önkéntes lakosságfelkészítô tanfolyamon, akkor ez a lakosság-felkészítô. Meg kell határozni tárgyát, célját,
idejét, módszerét, résztvevôit, segítôit, mozzanatait, illetve azt a rendet, amelyben a tevékenység folyik. Különös hangsúlyt kell fektetni a biztonsági rendszabályokra, hisz a gyakorlaton együtt fog dolgozni gép a kezelôjével, a lapátos ember, amely magába hordozza a
baleset veszélyeket. Ezért a biztonsági rendszabályokat írásba kell foglalni, tudomásul
vételét a résztvevôkkel alá kell íratni. Meg kell fogalmazni a gyakorlat társadalmi és politikai
hasznát, amely egyrészt lehet a lakosság elôtt értékelhetô hasznos munkavégzés,
pl: csapadékvíz-elvezetô rendszer karbantartása, életveszélyessé vált épületek megerôsítése vagy elbontása. Politikai haszna az elismerés, amely a jól elvégzett tevékenység kapcsán a polgármestert, illetve a képviselô testületet övezi.
A gyakorlatot minden esetben értékelni kell, amelynek célszerû helye lehet a nap végén, a
munka befejeztével a településen megalakított logisztikai szervezet által készített ünnepélyesebb étkezés. Az értékeléskor a polgármester lehetôséget biztosít, véleményalkotásra,
hozzászólásra.
A gyakorlatokat a Polgári Védelmi Szövetség elnöksége, illetve a polgári védelmi kirendeltség-vezetô, irodavezetô, a polgári védelmi kirendeltség állománya segítségével készítettük
elô, terveztük meg, készítettük elô a lakosság-felkészítési okmányokat.
Ezek, a lakossági fórum anyaga, a törzsgyakorlás anyaga és a gyakorlat levezetési terve.
A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a polgári védelmi kirendeltség vezetô egyetértésével pontosítottuk, ujjászerveztük a települési polgári védelmi szervezeteket. A település veszélyeztetettségének értékelését a Megyei Védelmi Bizottságnál lévô katasztrófavédelmi terv alapján, annak megállapításait figyelembe véve pontosítottuk, illetve tártuk
a lakosság elé.
A gyakorlatok végrehajtásában és elôkészítésében gazdasági szervezetek nem mûködtek
közre. Sok segítséget nyújtott a megyei vöröskereszt, a polgárôr szövetség és az önkéntes
tûzoltóság vezetése. A polgárôr szövetség és az önkéntes tûzoltóság közremûködésének
fontosságát az adja, hogy a Zala megyére jellemzô kistelepüléseken a lakosság létszáma,
életkora nem biztosítja a szükséges, létrehozandó polgári védelmi szervezetek megalakítását, csak úgy, ha abban az önkéntes tûzoltók és polgárôrök is beosztási határozatot
kapnak. Ez a kettôsség pozitívan jelentkezik a személyi állomány hozzáállásában a felkészítéshez, a gyakorlatokon való részvételhez, az ott folyó munkához. A gyakorlatokon
általában a jó tájékoztató munka eredményeként a megalakított polgári védelmi szervezet
tagjai, az önkéntesek egy emberként állnak a polgármesterek mögé. A felkészítéseknek,
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a gyakorlatoknak a lakosság részérôl ma már pozitív a megítélése, fôleg akkor, ha kézzel
fogható gazdasági haszon is megjelenik a településen akár a csapadékvíz-elvezetô árokrendszerek, akár utak rendbe tételében, illetve félromos, életveszélyes épületek bontásában. Ilyen jelentôs és mutatós felkészítés volt a Pusztamagyaródi iskola tetôszerkezetének
a bontása, majd az újjáépítése.
A Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség lakosság-felkészítési tevékenysége folyamatosan nagy nyilvánosságot kap, amelybe partner a Zalai Hírlap, a Zalatáj és a különbözô kistérségi lapok. I
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DR. HORNYACSEK JÚLIA – DR. HÜLVELY LAJOS

A LAKOSSÁG ÖNVÉDELMI
KÉSZSÉGE NÖVELÉSÉNEK
GYAKORLATA 2.
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS:
AUSZTRIA
A tanulmány elsô részében1 a szerzô vizsgálta, hogy Németországban hogyan és milyen
formában mûködik a lakosság védelme, milyen a katasztrófavédelem rendszere, és milyen
szerepet vállalnak a hivatásos szervek és a civil szervezetek a lakosság önvédelmi
készségének fejlesztésében. Ebben a részben bemutatjuk, hogy Ausztriában hogyan alakult a védelem rendszere, hol helyezkedik el ebben a polgári védelem, milyen tényezôket
foglal magába, és mely szervek, szervezetek vesznek részt a polgári védelmi feladatok
megoldásában.
I. A POLGÁRI VÉDELEM SZEREPE NAPJAINKBAN
Nyugat-Európa országaiban, így Ausztriában is, a történelem során az elsô világháború
elôtt a lakosság védelme nem volt központi kérdés, hiszen a hátországot nem érintette a
frontvonalak pusztító hatása. Hosszú ideig a katasztrófákra való felkészülés, és az ellenük
való védelem sem tartozott az állami feladatok közé. A katasztrófa-helyzetek kezelésére a
lakosság, a helyi kisközösségek voltak hivatottak, segítésükre pedig a települési
szervezetek, mint például a tûzoltóság voltak kijelölve. A megelôzô intézkedéseket a helyi
hatóságok irányították. 1863-ban alakult meg a Nemzetközi Vöröskereszt, majd a technikai, ipari fejlôdés nyomán megszaporodó katasztrófák következtében speciális segély-és
mentôszervezetek jöttek létre világszerte. A második világháború civil lakosságot is érintô
pusztításai tették szükségessé, hogy a civilek védelmét segítô csapatok és a hadseregen
belül ilyen céllal szervezetek jöjjenek létre. Egyre nagyobb lett az állami szerepvállalás a
védelmi feladatokban. A II. világháború után 1949. augusztus 12-én 59 állam képviselôinek részvételével elfogadták Genfben azt a négy egyezményt, amely megteremtette a
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polgári lakosság védelmének alapjait. 1977-ben fogadtak el két további dokumentumot
Genfben, a négy alapegyezmény kiegészítésére, az ún. I. és II. Kiegészítô Jegyzôkönyveket.
Az egyezményeket „genfi jognak” is nevezik. A jegyzôkönyvek 61. cikkelye teremtette meg
a polgári védelem rendszerének alapjait.
A hidegháború korszakában világszerte prioritást kaptak a civil lakosság védelmével kapcsolatos kérdések, és ezzel együtt a védelmi szervezetek fejlesztése. Megkezdôdött a nemzetközi szervezetek együttmûködése a katasztrófák kezelése vonatkozásában. A hidegháború végével a polgári védelem jelentôs leépülése volt érzékelhetô Európa-szerte.
Hamarosan világossá vált azonban, hogy továbbra is vannak helyzetek, amelyek a normál
idôszakban mûködô mentôszervezetek képességeit meghaladják.2 A 2001-es amerikai
terrortámadás, a természeti és civilizációs katasztrófák számának növekedése következtében a polgári védelem megtalálta a szerepét, egyre inkább visszanyerte a jelentôségét,
függetlenedett a katonai vonulattól. Európa országaiban más és más szervezeti-és intézményi rendszerben mûködik, de feladatrendszere változatlan:

Célja a fegyveres összeütközés, a katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a lakosság
életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése
érdekében.”3
II. POLGÁRI VÉDELEM AUSZTRIÁBAN4
Ausztriában polgári védelem alatt mindazokat a szervezeteket és intézkedéseket értik,
amelyek a lakosság és az anyagi javak védelmét szolgálják. Célja a lakosság béke- és
háborús idôszaki védelme.
Az alábbi területeket foglalja magába:
• Az önvédelemmel kapcsolatos intézményi és intézkedési rendszer
• A mindennapi veszélyek elkerülését célzó intézményi és intézkedési rendszer
• A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem
• A nemzetközi terrorizmus hatásai elleni védelemmel kapcsolatos intézményi és
intézkedési rendszer (Lásd: 1. sz. ábra.)
A polgári védelemi feladatokat a tartományok az Állami Krízis- és Katasztrófavédelem
irányításával valósítják meg. A feladatok tervezéséért, koordinálásáért a Belügyminisztérium felelôs.5
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A POLGÁRI VÉDELEM RENDSZERE

ÖNVÉDELEMMEL

MINDENNAPI
VESZÉLYEKKEL

KATASZTRÓFÁK ELLENI
VÉDELEMMEL

A NEMZETKÖZI
TERRORIZMUSSAL

KAPCSOLATOS SZERVEZETI ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

1. sz. ábra: A polgári védelem rendszere Ausztriában
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2009. Budapest

LAKOSSÁGVÉDELEM 6
A lakosságvédelem, a polgári védelem egyik legfontosabb területe, napjainkban elôtérbe
került Ausztriában is. Egyetemek, mentôszervezetek, politikai fórumok tûzték napirendre,
hogy a hatékonyabb lakosságvédelem érdekében javaslatokat tegyenek a szakemberek, a
politikusok és a törvényhozók elé. Ennek keretén „A lakosságvédelem nem üres fogalom”
címmel akciókat szerveznek a lakosság felkésztésére. Ezek a fórumok kiemelten foglalkoznak az árvízzel kapcsolatos lakosságvédelmi kérdésekkel, a védelmi tervezéssel. Szintén
napirenden van a lakossági járványok kérdése és az ezzel kapcsolatos megelôzés
fontossága. Igen gyakoriak a tartományok között a riasztás rendjével, gyakorlati feladataival kapcsolatos rendezvények.
2.1 A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDELEM RENDSZERE
Ausztriában a polgármesterek, a körzeti vezetôk illetve a tartományi vezetôk
kezdeményezhetik bizonyos helyzetek katasztrófává nyilváníthatását, ôk felelnek a rendszer irányításáért, mûködtetéséért. A katasztrófavédelmi szabályzók megalkotása a tartományok joga és kötelessége. A tartományokat a 2. sz. ábra mutatja
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2. sz. ábra: Ausztria tartományai
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria_tartom%C3%A1nyai 2009. 04.02

A katasztrófavédelmi rendszert a tartományok a veszélyeztetettségnek, a terület nagyságának, a lakosság létszámának megfelelôen alakítják ki.7 Hogy összképünk legyen a rendszerrôl, a 3. sz. ábrában foglaltuk össze a tartományi adatokat, melynek alapján a védelmi
rendszert tervezik és felépítik.
Tartomány

Fôváros

Burgenland

Eisenstadt

Kärnten

Klagenfurt

Nieder-österreich St. Pölten
Ober-österreich

Linz

Salzburg

Salzburg

Steiermark

Graz

Tirol

Innsbruck

Vorarlberg

Bregenz

Wien

Miniszter

Korm. párt
mandát.
Hans Niessl
SPÖ (19)
(SPÖ)
ÖVP (13)
Gerhard Dörfler
BZÖ (15)
(BZÖ)
SPÖ (14)
ÖVP (4)
Erwin Pröll
ÖVP (31)
(ÖVP)
SPÖ (15)
Josef Pühringer
ÖVP (25)
(ÖVP)
SPÖ (22)
Grünen (5)
Gabi Burgstaller
SPÖ (17)
(SPÖ)
ÖVP (14)
Franz Voves
SPÖ (25)
(SPÖ)
ÖVP (24)
Günther Platter
ÖVP (20)
(ÖVP)
SPÖ (9)
Herbert Sausgrube ÖVP (21)
FPÖ (5)
Michael Häupl
SPÖ (55)
(SPÖ)

Népesség
283.179

Terület
km2
3.965

Város
db
13

Egyéb
település
158

561.075

9.536

17

115

1.605.540

19.178

74

499

1.411.143

11.982

29

416

530.359

7.154

10

109

1.208.031

16.392

34

508

705.717

12.648

11

268

367.933

2.601

5

91

1.680.266

415

3. sz. ábra: Ausztria tartományai és védelmi tervezési adatai
Forrás: Übersicht der Bundesländer:http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesland_(%C3%96sterreich)2009.03.13.
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A katasztrófák kezelése a tûzoltóságok feladata, aki a katasztrófavédelmi szolgálatokkal és
a mentôszervezetekkel, szükség esetén a hadsereggel együttmûködve végzik a feladatukat. A veszélyhelyzet-kezelés operatív és adminisztratív feladatai szintén megyei és tartományi szinten történik. Amennyiben a katasztrófa meghaladja a területi szinteket, illetve a
határokon áttevôdô hatása van, akkor a Belügyminisztérium hatáskörében mûködô állami
krízis- és katasztrófa management, valamint a kancellári hivatal feladata annak kezelése.
A Belügyminisztérium Országos Védelmi Hivatalt mûködtet, amely folyamatosan tartja a
kapcsolatot a tartományok védelmi központjaival.
Ausztriában létrehozták az Állami Krízis és Katasztrófavédelem intézményét, a Staatliche
Krisen- und Katastrophenschutzmanagement-et (SKKM). 2004. január 20-án pedig életbe
lépett az állami Krízis- és katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottság. Az ország együttmûködik a NATO, az EU, az ENSZ katasztrófák kezelését célzó egyezményeinek megvalósításában, számos bilaterális kapcsolatot épített ki ezen a területen. Az elmúlt idôszakban
a lezajlott hazai és nemzetközi katasztrófák hatására tervezik a katasztrófavédelmi kérdések újra szabályzását, különös tekintettel a tartományi határokat meghaladó katasztrófák
kezelésére. Németország példája, hogy megnyitották a Lakosságvédelmi és Katasztrófavédelmi Hivatalt, valamint hogy az állami segítséget igénylô esetekre kialakították a speciális mentôegységeket, a Medizinische Task Force egységeit, amely Ausztriában tetszést
aratott, és ôk is gondolkodnak hasonló megoldások keresésében. A katasztrófák kezelése
során az elmúlt idôszakban felmerültek olyan problémák, amelyek szintén megoldásra,
átgondolásra várnak. Ezek a területek a következôk:
• hiányos kommunikációs hálózat és eszközök
• nem egységes vezetési struktúrák
• hiányos védelmi eszközök, kapacitások
• a lakossági segítôerôk mobilizálásának problémái
• a kritikus infrastruktúra védelmének problémái
• a lakosság riasztásának, felkészítésének kérdései
• a katasztrófa-egészségügyi ellátás, rehabilitáció gondjai
• szükségellátás (víz élelmiszer stb.) problémái
Az osztrák védelmi szakemberek elemezték ezeket a kérdéseket, és folyamatosan újítják a
rendszert. A nagy kiterjedésû és hatású katasztrófák kezelésére hozták létre a Katasztrófasegítségnyújtási Szolgálatot (Katastrophenhilfedienst továbbiakban: KHD). Ezek, a
tûzoltóság azon egységei, amelyek területi és országos szinten is beevethetôek. Általában
politikai körzetenként egy készenléti egység van belôlük. Ezek 4-5 komplett rajból azok
pedig további csoportokból állnak. Egy készenléti egység összetétele a következô:
• KHD készenléti kommandó raj
• KHD 1., 2., 3., rajok (oltók)
• KHD 4. technikai raj
• KHD vízellátó raj
128

F

Ó

R

U

M

A rajok felépítése, rendje, vonulási módja jól szabályozott, mindenütt hasonló. A települések és a tartományi tûzoltószövetségeket bízták meg az egységek a létrehozásával.
A katasztrófák kezeléséhez helyi eszközökön kívül szükséges eszközöket és jármûveket,
az országban jól elosztva, biztosítva a lefedettséget, meghatározott tûzoltóságoknál tárolják. Szükség esetén ezek különösebb bürokratikus eljárásrend nélkül más tartományban,
sôt külföldön is bevethetôek.
A katasztrófahelyzetek megoldása az alábbi alapelveken mûködik:
• A káosztól a rend felé lépésenként kell haladni,
• Az egésztôl az egyes felé haladva kell tevékenykedni,
• Az egyéni fellépéstôl a közösségi intézkedések irányába kell elmozdulni,
• Az erôket koncentrálni és a szükségleteknek megfelelôen kell felosztani, mûködtetni
kell a „KIK” rendszert. (Koordináció, Információ, Kooperáció)
A veszélyhelyzet-kezelés vezetését az alábbi alapelvek mentén szervezik:
• az egység elve
• a világos cél elve
• az egyszerûség elve
• a súlypontok megjelölése
• tartalékképzés elve
• cselekvési szabadság
• a helyzetnek megfelelô erôk bevetésének elve
• a kockázat és eredmény szembeállításának elve
A veszélyhelyzet-kezelés vezetésének összetevôi a következôk: a vezetésirányító személyek, a vezetés módszereinek rendszere, a vezetés eszközeinek rendszere, és a vezetési eljárások.
A VEZETÉS RENDJE
A vezetés rendje kötött, egy szabott körforgás van, amelyet az 4. sz. ábra mutat. Az ábra
mutatja, hogy a mentés központi kérdése a jelzést követô megbízás (Auftrag). Ezt követi a
tájékozódás (Lagefeststellug), és annak folyamatos kontrollja. Ezt követi a helyzetértékelés
(Beurteilung der Lage), majd a tennivalók tervezése (Planung der Durchführung). Ezután
közölni kell a feladatot, meg kell bízni a végrehajtókat. (Aufragserteilung). Ekkor a körforgás visszatér az elsô ponthoz, és a folyamat kezdôdik elölrôl.
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MEGBÍZÁS A VESZÉLYHELYZET KEZELÉSÉRE

TÁJÉKOZÓDÁS

MEGBÍZÁS A
VÉDEKEZÉSRE

TÁJÉKOZÓDÁS

HELYZETÉRTÉKELÉS

A VÉDEKEZÉS
TERVEZÉSE
4. sz. ábra: A veszélyhelyzet-kezelés körforgása
forrás: Richtlinie für das Führen im Katastropheneinsatz Staatliches Krisen und Katastrophenschutzmangement
1996. www.sicherheit.ktn.gv.at/38909 DE-SKKM-SKKM Richtlinie fuer_daFuehre_im_Katastrophenfall.pdf S. 18

A VESZÉLYHELYZET-KEZELÉST VEZETÔ PARANCSNOKSÁG FELADATA
A mentés irányítása sok hasonlóságot mutat a magyar gyakorlattal. Sémáját az 5. sz. ábra
szemlélteti. A bevetés helyszíni irányítója önállóan dolgozik, teljes döntési joga van.
Veszélyhelyzetben felállításra kerül az irányítási törzs, (Stab) amelynek feladata az információ-gyûjtés, helyzetértékelés, a vezetô döntéseinek elôkészítése, döntések végrehajtásának ellenôrzése stb. Két csoportból tevôdik össze: a bevetési területek vezetôibôl
(Führungsgruppe) és a szakmai csoportból (Fachgruppe). A szakmai csoport a szakértôkbôl, összekötô tisztekbôl, és a szakmai tanácsadókból áll.
A törzs vezetôje minden megjelenô szervezettel és a kárhely parancsnokával összeköttetésben áll. A bevetési területek a következôk:
• S1: a személyi feltételeket biztosító csoport
• S2: helyzetelemzô- értékelô csoport
• S3: operatív törzs
• S4: mindenoldalú támogatási csoport
• S5: Riasztó, tájékoztató csoport
• S6: Kommunikációs-dokumentációs csoport
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A MENTÉS VEZETÔJE
IRÁNYÍTÓ TÖRZS
S1

S1

VESZÉLYHELYZET KEZELÉST
TÁMOGATÓ CSOPORT

SZAKMAI CSOPORT
SZAKÉRTÔ
ÖSSZEKÖTÔ TISZT
SZAKTANÁCSADÓ

S1

S1

VEZETÉST
TÁMOGATÓ CSOPORT
S1

S1

5. sz. ábra a törzs összetétele
forrás: Richtlinie für das Führen im Katastropheneinsatz Staatliches Krisen und Katastrophenschutzmangement
1996. www.sicherheit.ktn.gv.at/38909 DE-SKKM-SKKM Richtlinie fuer_daFuehre_im_Katastrophenfall.pdf S. 18

Az S2., S3. csoport a mentés és a veszélyhelyzet-kezelés irányításáért és koordinálásáért,
az S1., S4. csoport a mentés anyagi-technikai feltételeinek megteremtéséért, a veszélyhelyzet-kezelés logisztikai támogatásáért, az S5., S6. csoport a vezetés híradó és informatikai feltételeinek biztosításáért, és a sajtó és kommunikációs feladatok ellátásáért felel.
Az adott helyzettôl függ, hogy mely csoportok állnak fel, a csoportokat mivel bôvítik, és
hogyan vonják össze a bevetési csoport-felelôsöket, és milyen módon kapcsolódhatnak
egymáshoz a bevetési területek.
2.2 A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A VÉDELEM RENDSZERÉBEN
Az osztrák védelmi rendszer az állami hivatásos szervek és a civil szervezetek tevékenységén alapszik. Az állami hivatásos szervek közé tartoznak az osztrák fegyveres erôk, a
Rendôrség, a Tûzoltóság, a Mentô Szolgálat, a Katasztrófavédelem stb. Az önkéntesség,
ahogy Németországban, Ausztriában is rendkívül jelentôs. Sok civil szervezet, államilag
szavatolt, törvényben meghatározott módon, részt vesz a katasztrófák kezelésében a
lakosság védelmében. A 6. sz. ábrán található az ún. K-Kreis, a mentôszervezetek logo-ival,
Ausztria-szerte ismert a lakosság körében.
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6. sz. ábra K-Kreis Ausztria
Forrás: http://www.diehelferwiens.at/k-kreis 2009. 04. 04.

A K-Kreis a katasztrófa-segítségnyújtási kör, amely a civil és hivatásos mentôszervezetek
egységének szimbóluma, a benne résztvevô szervezetek tartományonként hasonlóak.
Bécsben, ezek a következôk: az Osztrák Mentôkutyások Szervezete, az Osztrák Vizi mentôk Szervezete, az Osztrák Amatôr Rádiósok Egyesülete, az Osztrák Hegyi mentôk Szervezete, az a Johannita Lovagrend, a Polgári Védelmi Szövetség, a Veteránok Hivatala, a Máltai
Szeretet Szolgálat, a Természetbarátok Egyesülete, a Szamaritánusok Szervezete, a Vörös
Kereszt stb.
OSZTRÁK POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG
Ausztriában 60-as években alakultak a tartományi polgári védelmi szövetségek 9 tartományban és a fôvárosban. Az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség (ÖZSV), a tíz tartományi
szövetség egyesülésével jött létre. A védelmi szervezetek között speciális szerepet tölt be.
A mûködése alapját az adja, hogy az Alkotmány 9. cikkelye nevesíti a szervezetet és azt a
védelmi rendszer részének tartja. Míg a K-Kreis szervezetei katasztrófa esetén operatív
feladatokat végeznek, az Osztrák Polgári Védelmi Szövetségre a védelmi feladatok közül
alapvetôen a lakosság mindenoldalú felkészítése és tájékoztatási feladata hárul. a hatvanas években az atomháború elleni védelem volt a súlypont. Ennek megfelelôen a védelmi
kérdések elsôsorban az óvóhelyek építésére, valamint a civil lakosság építkezési szokásainak olyan irányba „terelésérôl” szóltak, hogy minden család alakítson ki egy olyan helyiséget, amely adott esetben egy nukleáris fenyegetettség idején ôket sikerrel védhetné.
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A Szövetség propaganda munkája akkoriban erre irányult. Az építésügyi szabályzók akkoriban a védelmi helyiségek kialakítására szigorú elôírásokat tartalmaztak. Az így megépült
életvédelmi létesítményeket folyamatosan mûködôképes állapotban tartották ezért a csernobili katasztrófa idején ezeket igénybe is vették.
A hidegháború végével a polgári védelmi feladatok prioritásai megváltoztak, elôtérbe
került a természeti és civilizációs katasztrófák hatásai elleni védelem. Ennek megfelelôen
Szövetség feladatai között is a katasztrófák elleni védelem kapott kiemelt szerepet, és a
lakosság felkészítését is ezen elvek és követelmények szerint hajtja végre. A korábbiakkal
ellentétben, napjainkban szerepe kizárólag informatív jellegû, felkészítési feladatokat lát el.
Fô célkitûzése az önvédelmi készség gondolatának felébresztése a lakosságban. Ennek
érdekében felkészítô kurzusokat szerveznek, amelyekkel felkészítik az állampolgárokat a
szezonális veszélyekre, ezen túlmenôen a társaik és önmaguk mentésére, megismertetik
velük a mentôszervek munkáját. Tartományi szinten pedig iskolaközpontokat mûködtetnek, amelyek a tûzoltósági kiképzôközpontokban vannak kialakítva. Ezekben a központokban van lehetôségük az állampolgároknak felkészülni a menôszervezetekben való civil
munkára. Minden településen vannak megbízottaik, akik Biztonsági Információs
Központot /Sicherheitsinformationszentren a továbbiakban: SIZ/ alakítanak ki.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓS KÖZPONTOK
Ezeknek a központoknak az a feladata, hogy a lakosság felé olyan ismereteket közvetítsenek, amelyek a különbözô mentôszervezetek munkáját, rendezvényeit mutatja be, másfelôl olyan ismereteket, amely az önmentés, mások mentésének alapjait közvetíti. Az általános és a szezonálisan megjelenô veszélyekrôl ismeretterjesztô kiadványokat készítettek.
A SIZ kétfajta formában mûködik, az egyik módja, hogy a település egy középületében alakítják ki, és ott a Szövetség egy munkatársa tart ügyletet és az érdeklôdôknek átadja mindazokat az információkat, amelyek a település mentôszervezeteivel kapcsolatosak, illetve a
lakosság önvédelmi készségének megalapozásához szükségesek. A másik formája, hogy
internetes formában mûködik.8 A SIZ oldaláról ingyenesen letölthetôk azok a kiadványok,
amelyeket az adott területre terveztek. Ezek a következôk:
•
•
•
•
•
•
•
•

tûzveszély, önmentés
veszélyhelyzeti tartalék
riasztás, tájékoztatás
112, a nemzetközi hívószám
sugárvédelem
tudnivalók a járványokról
vegyi balesetek
árvízi tudnivalók stb.
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Az állandó kiadványokon kívül az aktuális rovatban az évszakoknak megfelelôen a szezonális veszélyekre hívják fel a figyelmet. Így például a tél örömeinek veszélyeire, a lavinaveszélyre, a hôségriadóra stb. Ezeken az oldalakon található még általában a polgári védelmi fogalmak gyûjteménye, amely elsôsorban az önvédelemhez szükséges kifejezések
magyarázatát tartalmazza. A SIZ tv oldalán pedig videofelvételek találhatók, amelyeket a
mentôszervezetek rendezvényeirôl, gyakorlatairól forgattak.
A Polgári Védelmi Szövetség rendszeresen részt vesz a lakossági rendezvényeken, információs pontokat alakít ki, és minden települési szervezetnek ún. „SIZ” konténerei vannak,
amelyekben a felkészítô anyagokat, PR anyagokat szállítják a rendezvények helyszíneire.
A konténerek könnyen mozgathatóak, feltöltésükrôl folyamatosan gondoskodnak.

2. kép: „SIZ konténerek“ Vorarlbergben
Forrás: Az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség országos értekezlete elôadásanyaga Tulln, 2006. 03.10
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2.3 AZ IFJÚSÁG FELKÉSZÍTÉSE
A mentôszervezetek mindegyikének szerepel a programjában a gyerekek ismereteinek
bôvítése minden olyan tudnivalóval, amely a biztonságukról, a veszélyekrôl és a veszélyhelyzeti tennivalókról szól. A Szövetség az alsó tagozatos diákok részére ország-szerte
szervez biztonsági olimpiákat (SAFETY- tour). A rendezvény lényege, hogy az alsó tagozatos gyerekek a tanáraik segítségével az év folyamán veszélyhelyzeti ismereteket tanulnak, majd helyi, tartományi versenyeken mérik össze tudásukat. A legjobb tartományi csapatok a szövetségi országos versenyen küzdenek meg egymással. A rendezvény kiemelt
szerepet kap, a televízió, rádió közvetíti, az országos vezetôk, a belügyminiszter megtiszteli
jelenlétével a felkészítôket és a versenyzôket. A programot évek óta nemzetközivé szélesítették, magyar, olasz, német, lengyel diákok is rendszeresen meghívást kapnak a versenyre.9
A versenyen túlmenôen a pedagógusok, óvodapedagógusok számára kurzusok formájában lehetôséget teremtenek arra, hogy a veszélyhelyzeti ismeretek oktatásához szükséges
tudást megszerezzék. Ezen túlmenôen idôszakonként „biztonság-pedagógiai” napokat
rendeznek, ahol az aktualitásokról, oktatói tapasztalatokról esik szó. Az oktatási intézmények térítésmentesen megkapják az intézmény biztonságos mûködtetéséhez szükséges formanyomtatványokat, dokumentációkat (tûzriadó terv stb.), a mentôszervezetek
elérhetôségeit, valamint a veszélyhelyzeti ismeretterjesztô kiadványokat. A gyerekekkel
való közös munkához speciális weboldalakat mûködtetnek.
III. KATASZTRÓFA-SZOCIOLÓGIA
Ausztriában egy speciális szakterület van kialakulóban, eredményeit egyre inkább használják a gyakorló védelmi szakemberek. Ez a terület a katasztrófa-szociológia, amely a szociológia tudományán belül a katasztrófák szociális dimenzióival foglalkozik. Gyakorlatilag
azt kutatja, hogy a katasztrófáknak milyenek a szocio-struktúrális körülményei, elemzi a
katasztrófák következményeinek elhárításában résztvevô szervezetek szociológiai jellemzôit, a katasztrófák következtében végbemenô szociális változásokat és a katasztrófákat
elszenvedôkkel kapcsolatos teendôk szociológiai nézôpontú kutatását végzik. Elsôként a
katasztrófa fogalmának szociológiai szempontú megfogalmazását végezték el.10 A szociológiai szempontú katasztrófa-fogalom két különbözô irányú kialakítását végezték:
• rendszer-teoretikus nézôpontból
• alakzat-, konfliktus-, és változás teoretikus nézôpontból kialakítva.
Ez utóbbi során a katasztrófát, mint jelenséget rapiditás, radikalitás és a rituálék szempontjából közelítik meg. Kidolgozták a katasztrófák alap-koncepcióit, a katasztrófák fázis-modelljeit, amelyek a gyakorlatban jól alkalmazhatók a mentési munka során. A kutatások nagy
iramban folynak, az elkövetkezô években sok új eredményre várható.
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IV. PSZICHO-SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KATASZTRÓFÁK ESETÉN
A katasztrófák megelôzésére pusztító hatásának csökkentésére az osztrákok nem csak a
védelmi rendszer fent említett elemeit mûködetik, hanem a pszicho-szociális támogatás
rendszerét is. A pszicho-szociális támogatás mindazon intézkedések és tevékenységek
összessége, amelyet katasztrófa-események kapcsán annak érdekében végeznek, hogy az
érintettek gyors és hatékony segítséget kapjanak az események feldolgozására, a pszichotraumatikus károsodások elkerülésére.
Ez a tevékenység ôsidôk óta a társadalom önvédelmi reflexeként mûködik, gondoljunk a
gyászban résztvevô sirató asszonyokra, a természeti népek mai is mûködô rituáléira. A tudományosan alátámasztott, szervezett formáival azonban, csak az elmúlt évtizedekben
találkozhattunk. 2001. március 9-10-én Brüsszelben, majd Sheffieldben és Koppenhágában találkoztak azok a szakemberek, akik kidolgozták a Tömegkatasztrófák pszichoszociális támogatásának európai irányvonala11 c. dokumentumot. Megállapították a következôket:
• A pszicho-szociális segítségre szükség van a katasztrófák során, egyenlô rangú része
a katasztrófa-menedzsmentnek, és azt a katasztrófát követô fázisok szükségleteihez
kell igazítani. (Ezek: akut fázis, átmeneti fázis, lezárási fázis)
• Minden állampolgár része lehet a pszicho-szociális támogatásnak, a munkába nem
csak hivatásos szakembereket, hanem önkénteseket is be kell vonni.
• Az országoknak, akik ezt be akarják vezetni, Pszicho-szociális menedzsment-tervet
kell készíteniük.
• A katasztrófáknál speciális támogatási kategóriákat kell kialakítani, és ezek mindegyikére más-más módszereket kidolgozni (sérült, tanú, mentô, áldozat hozzátartozója stb.)
Ausztria élen jár ennek a rendszernek a kidolgozásában. A pszicho-szociális támogatási
rendszer (továbbiakban: PSM) elemeit a 7. sz. ábra mutatja:
A PSZICHO-SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI RENDSZER
ELEMEI AUSZTRIÁBAN

TERVEZÉS

INFORMÁCIÓ
MANAGEMENT

ELEMZÉS
ÉRTÉKELÉS

RÉSZTVEVÔK
KIKÉPZÉSE

7. sz. ábra: A pszicho-szociális támogatási rendszer elemei
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2009. Budapest
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A rendszer elemeivel szemben alapkövetelményként fogalmazták meg a következôket:
• Szakszerûség,
• Elvek, keretek, módszerek, szervezeti formák elôre rögzítése
• Aktualitás szem elôtt tartása
• Személyi, tárgyi feltételek biztosítása.
A rendszer „kiképzés” elemére különös gondot fordítanak. Ez alapképzésbôl, speciális elméleti és gyakorlati képzésbôl, és pszicho-traumatológia ismereteinek alkalmazásából áll.
A felkészítéseken az aktív tanulás módszerét alkalmazzák, és a saját képességek megismerésére irányuló oktatási formákat részesítik elônyben. A rendszer „Információ management” elemének feladata információk gyûjtése, regisztrálása, feldolgozása, adatkezelés,
továbbítás katasztrófák esetén. Ennek érdekében ún. RISC – ket (Krízis Információs Centrumok) hoztak létre, amelyek ad hoc jelleggel egy esemény bekövetkezésekor mûködnek.
A segítség hatékonyságának növelésére a katasztrófa-eseményeknél úgynevezett „érintettségi kategóriák” -at alakítottak ki. Ezek a következôk:
• Sérült (ambuláns, kórházba kell vinni, átmenetileg károsodott, tartósan károsodott stb.)
• Érintett, de nem sérült
• Nem érintett, de látta
• Érintettek hozzátartozói
• Bevetett mentôerôk
A fentieken túlmenôen megfogalmazták a lelki segítôkkel szembeni elemi elvárásokat is.
Ezek a következôk:
1. Jó kapcsolatteremtô készség
2. A helyzetértékelés készsége
3. Döntôképesség
4. Szakmaiság
5. Fizikai, pszichés állóképesség
6. Példamutatás, kezdeményezô-készség
7. Empátia-készség, de megtartva a szakmaiságot
8. Határozottság
9. Változatos, de adekvát módszerek alkalmazása
10. Felxibilitás
11. Legyen képes a nem verbális jelek fogadására és azok megértésére.
Megvizsgálták továbbá a katasztrófa-eseményeket kísérô speciális jelenségeket pszichológiai szempontból. Ennek alapján beazonosítottak néhány kísérô jelenséget, amivel gyakran számolni kell a katasztrófák során. ezek a következôk:
• Veszteség: anyagi, emberi, környezeti,
• Fokozott félelem, pánik
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• Rendkívüli életszituációkba kényszerülés (Zárt helyen való kényszerû tartózkodás,
kitelepítés stb. miatt, az otthon elhagyása, másutt élés, közösségbe kényszerülés, a társaink vesztesége miatti helytállás, erôs fizikai, szellemi megterhelés, a mentésben való
részvétel stb.)
• Túlmotivált környezet,
• A mentôerôk saját reakcióinak megváltozása stb.
Ezek alapján beazonosították a segítségnyújtás és a szükségletek alapvetô elemeit is.
Ezek a következôk:
• Akut fázisban: nyugalom, orvosi segítség, ápolás, információk, lehetôség a vallási,
stb. ceremóniákra, alapvetô élelmezés, tisztálkodási lehetôségek, a veszteségek beazonosítása, az események és történések „kibeszélésére” való igény stb.,
• Átmeneti fázisban: segítség visszatérni a mindennapi életbe, eljárásokban segítés,
megküzdési stratégiákhoz, a veszteségek elfogadásához segítség, eltûntek keresésében, azonosításban segítés stb.,
• Lezárási fázisban: sikertelen megküzdés (fóbiák, depresszió, post-traumás stressz
szindróma kialakulása) esetén pszichoterápia.
Az osztrák támogatási rendszer kiemelt figyelmet fordít a beavatkozó erôk, a katasztrófáknál dolgozók szükségleteinek beazonosítására (ellátás, váltás, képességek szerinti beosztás, informálás, ventillálás, megbeszélés-debriefing, én-erôsítés, csapatmunka erôsítés,
stressz-megküzdési technikák fejlesztése stb.)12
A pszicho-szociális támogatás feladataként határozták meg, hogy vázolják a rendkívüli
események (RES) pszichés hatás-mechanizmusát. A sémát a 8. sz. ábra mutatja:

8. sz. ábra: A rendkívüli események hatás-mechanizmusa
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia 2009. Budapest
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Az ábrából látható, hogy a krízis elkerülésére a krízisintervenció alkalmazását tartják célszerû megoldásnak. Ennek elemei a következôk:
• Hatékony védekezési munkálatok, gyors mentés
• Hatékony kommunikáció-médiakommunikáció
• Pánik-elkerülési mechanizmusok beindítása
• Lakosságvédelem teljes körû alkalmazása
• A helyreállítás haladéktalan megkezdése
• A közösségi funkciók gyors visszaállítása.
A pszicho-szociális támogatás rendszere hazánkban is kialakulóban van, az Országos
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóságon megalakult a Krízisintervenciós segítségnyújtási csoport, akik jó kapcsolatot ápolnak az osztrák partnerrel. Több rendkívüli eseménynél
bizonyították felkészültségüket.13
Összegezve: Ausztria védelmi rendszere régi hagyományokon alapszik, a polgári védelmi
feladatok között napjainkban elsôsorban a katasztrófák elleni védekezés feladatai kapnak
prioritást, de a polgári védelem felkészült a fegyveres konfliktusok esetén alkalmazandó
lakosságvédelmi feladatok végrehajtására is. A katasztrófák elleni védekezés a polgári
védelmi feladatrendszer része, végrehajtásában az állami szerveken túlmenôen a civil
szervezetek is jelentôs részt vállalnak. Speciális szerepet tölt be a civil szervezetek között
az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség, amelynek fô feladata a lakosság felkészítése.
Az osztrák védelmi rendszer munkáját tudományos kutatások is segítik, a katasztrófák szociológiai jellegû vizsgálata folyamatosan napirenden van. A segítség-nyújtás fizikai formáin
túl fontosnak tartják és eredményesen építették ki a pszicho-szociális támogatás rendszerét. I
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követi az ujját közben)
• Imagináció: belsô képek és a fantázia segítségével segít feldolgozni eseményeket
• Johannes H. Schultz-féle Autogén tréning módszere a lazítási technikák alkalmazására
13 Részletesebb információ: a www.katasztrofavedelem.hu internetes honlapon, a KIT címszó alatt
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KARÓCZKAI JÁNOS

A TÉLI IDÔJÁRÁS KAPCSÁN
KIALAKULT GONDOK, PROBLÉMÁK
ÉS MEGOLDÁSUK ZALA MEGYÉBEN
2009. 01. 27-E ÉS 31-E
KÖZÖTTI IDÔSZAKBAN
A rendkívüli események – mint az általában lenni szokott – vagy éjszaka vagy hétvégén,
netán ünnepnapokon következnek be. Ez alól megyénk sem kivétel, így 2009. 01. 27-én
kedden a késô délutáni óráktól kisebb nagyobb megszakításokkal, de folyamatosan havazott a megye egész területén. A nagy pelyhekben hulló vizes hónak egy része a viszonylag
enyhe idôjárás következtében vastagon megtapadt a felületeken. Sejteni lehetett, hogy ha
ez így folytatódik néhány órán keresztül, akkor mozgalmas éjszakának nézünk elébe, mivel
viharos szél is társult a hóeséshez.
Amit sejtettünk, az bekövetkezett. A késô esti órákban a megye tûzoltóságaira egyre több
jelzés futott be kidôlt fákról, árokba csúszott autókról (kamion), amelyek mentésére a
tûzoltóságok vonultak.
A légvezetékek kezdtek leszakadozni az oszlopokról, egyre több fa dôlt ki a rájuk rakódott
hó súlyától, több településen bekövetkezett az áramszünet.
A közlekedés szempontjából a 86-os fôúton alakult ki kritikus helyzet. Néhány kamion
megcsúszott, keresztbe fordult, így teljesen megbénította az út forgalmát.
Rédics irányából olyan tömegben érkeztek a kamionok, hogy mikorra a rendôrség sikeresen lezárta az útszakaszt és elterelte a forgalmat, már több tucat jármû vesztegelt a 86-os
fôút Rédics és Zalalövô közötti szakaszán.
Gondot okozott, hogy a Magyar Közútkezelô Kht. úttisztító gépei is beszorultak a kamionok közé.
Az OKF 26/2004. számú intézkedése ”a rendkívüli téli idôjárási viszonyok során jelentkezô
katasztrófavédelmi feladatok ellátására” alapját képezte a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
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Igazgatóság által kiadott 6/2006. számú intézkedésének a rendkívüli téli idôjárási viszonyok során jelentkezô katasztrófavédelmi feladatok ellátására.
A felkészülési idôszakban az igazgatóság az intézkedésben meghatározottakat végrehajtotta, ennek köszönhetôen a kialakult rendkívüli helyzetben minden olyan információ rendelkezésünkre állt, amely az intézkedéseink során szükséges volt (pl.: a települések polgármestereinek és jegyzôinek vagy körjegyzôknek a mobil és hivatali telefonszámai hitelesek és pontosak voltak, így gyorsan és operatívan tudtunk adatokat és információkat
gyûjteni a településen kialakult helyzetrôl, amely alapját képezte a további intézkedéseinknek).
A Lenti LE-KO Kft.-vel kötött együttmûködésnek köszönhetôen a riasztást követôen megkezdôdött a nagy szakértelmet követelô beavatkozás, amelyet Horváth Csaba a cég mûszaki mentôbázisának vezetôje irányított, aki elismert szakembere a közúti mentéseknek.
A munkálatokat tovább nehezítette, hogy az út jelentôs részének mindkét oldalán szántóföld található, ahol csak a nagy terepjáró képességgel rendelkezô speciális jármûvek
tudtak közlekedni.
Köszönhetôen a folyamatos munkának 28-án a déli órákra sikerült a forgalmat helyreállítani.
Az igazgatóság számára a helyzet a reggeli órákra tovább bonyolódott, mivel több mint hatvan településen megszûnt az áramellátás, késôbb ezzel összefüggésben a vízellátás is
akadozott, majd teljesen megszûnt.
Gondok voltak a telefonokkal, de minden mással, aminek a mûködéséhez elektromos
áram szükséges (pl.: korszerû fûtések a lakásokban, közintézményekben, az állattartó telepek számítógép által vezérelt berendezései, fôzési lehetôségek az iskolákban, óvodákban stb.).
Egyre több lakossági megkeresés érkezett részünkre, a kialakult helyzettel kapcsolatos
tájékoztatást kérve.
Érzékelve a helyzet komolyságát az igazgatóság operatív csoportot alakított meg, így az
összes adat és információ egy helyre érkezett, amelynek birtokában a további szükséges
intézkedéseket megtudtuk tenni, valamint hiteles tájékoztatást adtunk mind a lakosság,
mind a média számára.
28-án reggel megkerestük az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nél és az E.ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt.-nél az általunk ismert kapcsolattartó személyeket, de érdemi
felvilágosítást az események kezdetén csak a déliektôl kaptunk.
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A fokozódó hatósági és lakossági nyomás hatására délután 16.00-kor az E.ON Északdunántúli Áramhálózati Zrt.-tôl is viszonylag hiteles információk birtokába jutottunk a településeket érintô áramkimaradás számáról és okairól.
Érzékelve, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nehezen ad át információt és
az nem minden esetben hiteles, a megyei igazgató a polgári védelmi kirendeltségek vezetôi részére az alábbi feladatokat szabta meg:
• vegyék fel és folyamatosan tartsák a kapcsolatot az illetékes önkormányzat vezetôivel;
• mérjék fel az áram és víz nélkül maradt települések számát;
• tisztázzák az azonnal bevezetendô intézkedéseket (iskolai- óvodai szünet, melegedôhelyek kialakítása, aggregátor beszerzése, rendôrség, polgárôrség bevonásával a
lakosság tájékoztatása, betegek, öregek, rászorultak meglátogatása stb.);
• szükség esetén személyesen segítsék irányítani a bevezetésre kerülô intézkedések
végrehajtását;
• koordinálják a kapcsolattartást az önkormányzatok és a védekezésben résztvevô szervek és szervezetek között.
További nehézséget okozott, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. csak regionális adatokat tudott számunkra biztosítani, így további idôbe és energiába került, míg a
Zala megyei településeket leválogattuk és a fogyasztói létszámot átkonvertáltuk lakosságszámmá.
Munkánk folyamán szoros kapcsolatot tartottunk az elhárítási feladatokban érintett VÍZMÛvek vezetôivel, a rendelkezésünkre álló információkat gyorsan és operatívan kölcsönösen
biztosítottuk egymásnak. Ennek következtében azokon a településeken – ahol megvalósítható volt – a tûzoltóság egységeinek segítségével, generátort alkalmazva kapott áramot a
település ivóvizét biztosító szivattyú.
Látva az események elhúzódását, 29-én 10.00-ra a megyei igazgató javaslatára összehívásra került a MVB, amelyre az E.ON Áramhálózati Zrt. képviselôje is meghívást kapott.
Az MVB az E.ON Áramhálózati Zrt. képviselôjétôl várta a hiteles tájékoztatást a kialakult és
a további helyzetrôl, de a cég még telefonon sem volt hajlandó közremûködni (nem mert
senki nyilatkozni), így továbbra is csak találgatni lehetett az áramkimaradás végét.
A rendkívüli MVB ülésen az alábbi döntések születtek:
• Az MVB nehezményezte, hogy a meghívás ellenére az E.ON képviselôi nem jelentek meg.
• Felkérték a Zala Megyei Közgyûlés Elnökét, interpelláljon a parlamentben, hogy a
jövôben a szolgáltató ne vonhassa ki magát a Védelmi Bizottság intézkedése alól.
• Határozatban került elismerésre a katasztrófavédelem, a tûzoltóságok, a rendôrség, a vízmûvek tevékenysége.
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Közben az adatok változásaiból, amelyeket idônként mégis sikerült kipréselni az áramszolgáltatóból, a települések polgármestereinek tájékoztatása alapján, valamint a különbözô
média helyszíni bejátszásaiból látható volt a megfeszített munka az E.ON Áramhálózati Zrt.
részérôl.
Polgármesteri kérésre a települések lakosságának tájékoztatásában, melegedô helyek
kialakításában segítséget nyújtottak a polgári védelmi kirendeltségek, irodák, a rendôrség,
polgárôrség tagjai.
Az áramellátás helyreállítása érdekében, a munkálatokba javaslatunkra bevonták a Lenti
LE KO Kft-t is, akik több lánctalpas erôgéppel rendelkeznek.
Az áramellátás hiánya miatt a polgármesterek 29-én húsz településen, 30-án tíz településen rendeltek el rendkívüli iskolai és óvodai szünetet, továbbá 15 településen szünetelt
az orvosi rendelés, de a betegek ellátásáról az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (ÁNTSZ) gondoskodott.
A helyreállítási munkák 30-án továbbra is nagy erôkkel folytatódtak, a további áramkimaradást az E.ON Áramhálózati Zrt. igyekezett nagyteljesítményû aggregátorokkal pótolni.
A megfeszített munka eredményeként csak 31-én a reggeli órákra sikerült az összes településen visszaállítani az áramellátást.
ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK:
A kialakult helyzet csak a kezdetekkor tartozott teljes egészében a rendkívüli téli idôjárási
körülmények katasztrófavédelmi feladatai közé, amikor a jármûvek a téli idôjárási körülmények miatt elakadtak, a közlekedés akadozott, de ez csak a települések és a lakosság
kisebb részét érintette.
A lakosságot tömegesen érintô áramkimaradások – eltekintve a vezetékszakadásokat oszlopkidôléseket kiváltó okoktól – tulajdonképpen a lakosság alapellátása szempontjából
kritikusnak számító egyik infrastrukturális elem kiesésének minôsülnek.
A szolgáltatás ideiglenes pótlására, illetve a mielôbbi helyreállítása érdekében végzett
munka elsôsorban a lakosság életkörülményeinek és a megszokott szolgáltatások helyreállítását, illetve a keletkezô járulékos károk csökkentését célozták.
A katasztrófavédelemnek hiába van együttmûködési megállapodása az E.ON Áramhálózati Zrt -vel, a hiteles és gyors tájékoztatás nagyon nehezen formálódott, csak az események
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második napján vált természetessé az adatszolgáltatás. (Az információ átadás hierarhiája
felülvizsgálandó, olyan kapcsolattartó személyek kijelölése akik felelôsséggel tudnak nyilatkozni a területüket érintôen).
Kiváló együttmûködési megállapodás a közigazgatásban, a védelmi igazgatásban dolgozók között.
Kiváló együttmûködési megállapodás egyes szolgáltatókkal pl: Vízügy, települések boltjai stb.).
A polgármesterek igénylik a katasztrófavédelem, polgári védelem koordináló tevékenységét, javaslataikat elfogadják azt igyekeznek végrehajtani.
A média és a lakosság a katasztrófavédelemtôl várja és igényli a hiteles tájékoztatást.
Kimagaslóan fontos szerep jut a katasztrófavédelem koordináló tevékenységének a védelmi igazgatás rendszerén belül (Polgármesterek, HVB, MVB).
Ez az eseménysorozat is bizonyította, hogy hasznos a megyénkben évek óta végrehajtott
képzés a polgármesterek segítôi részére.
A hasonló események gyors és hatékony kezelése érdekében célszerû lenne:
• a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokat és a nagyobb városi tûzoltóságokat néhány nagyteljesítményû aggregátorral ellátni a rendkívüli helyzetek kezelése céljából.
• A polgármesterek rendelkezzenek egy jól képzett ( 5-10 fô) csapattal, akik az azonnal
bevezetésre kerülô intézkedések realizálásában képesek számukra segítséget nyújtani.
• Az elkövetkezendô katasztrófavédelmi és polgári védelmi gyakorlatok témái között
szerepeltetni kell a hasonló jellegû eseményeket.
• Fontos feladat az adattáraink további pontosítása, bôvítése és az érintettek adatszolgáltatási kötelezettségének érvényesítése.
• Szükséges, hogy a kirendeltségvezetôk önálló korszerû terepjáró gépjármûvel rendelkezzenek a nehezen járható településeken, a terepen való mozgás és intézkedés miatt.
• További együttmûködési megállapodások kötése lánctalpas, csörlôs, darus eszközöket rendszerben tartó cégekkel, a költségek megtérítésére vonatkozó kiegészítéssel.
• Azonnali felhasználásra alkalmas pénzalap létrehozása, szigorú utólagos elszámolással ( MVB Elnök vagy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatói hatáskörrel). I
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DR. TÓTH RUDOLF – HORVÁTH ZOLTÁN

A LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS
HELYE, SZEREPE
A HAZAI KATASZTRÓFAVÉDELEM
RENDSZERÉBEN
BEVEZETÔ
A katasztrófák kialakulásáról és bekövetkezésérôl elmondható, hogy olyan események,
amelyek elôre nem láthatók, nehezen prognosztizálhatók, általában a legváratlanabb idôben és helyen következhetnek be. Az elemi csapások, civilizációs és ipari katasztrófák felszámolása nagy erôfeszítésekkel és anyagi ráfordításokkal jár együtt. A védekezés sikerét
nagyban befolyásolja a mûszaki és a logisztikai támogatás megfelelô színvonalon és idôben történô megvalósítása. A védekezés sikerének alapfeltétele tehát egy egységes végrehajtói, valamint mûszaki és logisztikai támogatási háttér megléte, a védekezés minden idôszakában.
Az elmúlt évek során a polgári logisztika fejlôdése, óhatatlanul, még ha eltérô mértékben
is, hatással volt a védelmi feladatokat ellátó szervezetek logisztikai rendszerére. Addig,
amíg a katonai logisztika követte a fejlôdés folyamatát, a katasztrófavédelmi rendszer
logisztikai támogatásának feladataiban a logisztika új irányzatainak megjelenése nem
hozott érzékelhetô változást. Ennek részben az-az oka, hogy hazánkban a rendszerváltozással egy idôben kezdôdött meg a piacgazdaság kiépítése és a katasztrófavédelem
egységes rendszerének kialakítása. Ez alapvetô hatással volt a polgári védelmi szervezetek feladatainak és szervezeti kialakításának újragondolására, amely maga után vonta
a védekezés és ezen belül a szervezetek logisztikai támogatásának (ellátásának) átalakítását is. Ez a folyamat jelenleg is tart, hisz a lecsökkent létszámú polgári védelmi szervezetek, valamint a jelenlegi gazdasági és piaci viszonyok között a katasztrófák elleni védekezés logisztikai támogatása új megvalósítási (ellátási) formát igényel.
A cikk terjedelme nem teszi lehetôvé, hogy részletesen megvizsgáljuk a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának kérdéseit. Itt csak arra van lehetôségünk, hogy bemutas146
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suk a hazai katasztrófavédelmi rendszer elemeit, azok kapcsolatát, a logisztikai támogatás
helyét és szerepét a rendszerben, valamint áttekintsük, hogy a logisztikai ellátási lánc elvei
alkalmazhatók e, a katasztrófák elleni védekezés logisztikai támogatásának területén.
Napjainkban, a szakemberek között is vita folyik arról, hogyan kell értelmezni a hazai katasztrófavédelmi rendszer logisztikáját, milyen területei és feladatai vannak, valamint milyen
formában és módon valósítható meg. Sajnos, a fentiekkel kapcsolatban komolyabb kutatások nem folytak, nagyon hiányosak az ezzel összefüggô tudományos eredmények, így a
szakemberek között sem alakult ki egységes álláspont a szakterület alapvetô kérdéseiben
A katasztrófavédelmi rendszer logisztikája nehezen értelmezhetô, ezért célszerû ezt a speciális logisztikai területet, rendszerszemléletû vizsgálattal, a katasztrófavédelmi rendszerbôl kiindulva, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának logisztikai támogatásán keresztül megvizsgálni.
1. A HAZAI KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER FELÉPÍTÉSE,
ELEMEI ÉS AZOK KAPCSOLATA
2000. január 1.-én hatályba lépô katasztrófavédelmi törvény [1] lehetôvé tette az egységes
hazai katasztrófavédelmi rendszer létrehozását. A törvényalkotók és döntéshozók, célja az
volt, hogy egy jogilag szabályozott, gazdaságosan és hatékonyan mûködô rendszer jöjjön
létre. A hazai katasztrófavédelmi rendszer meghatározásának alapját a katasztrófavédelmi
törvényben rögzített „katasztrófák elleni védekezés” értelmezése jelenti, mely szerint:

„A különbözô katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, mûködtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és
ellenôrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelôzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az elôidézô okok megszüntetését, a károsító hatásuk
csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen
az alapvetô életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.” [2]
Ez a meghatározás a katasztrófavédelem komplexitását tükrözi, összetettsége kellôen
bizonyítja, hogy a sikeres védekezés a teljes társadalom és gazdaság összehangolt együttmûködésével valósítható meg. A végrehajtási oldal felelôssége kiterjed az ágazati irányítás
mellett az önkormányzatok szintjére, és lehetôséget teremt az önkéntes állampolgári és az
egyéb humanitárius szervezetek bevonására.
A törvényalkotók azzal, hogy az irányítás, a végrehajtás és finanszírozás egységének igényébôl indultak ki, helyesen határozták meg a védekezés komplexitását biztosító új elve147
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ket, követelményeket és feladatokat. Sajnálatos módon a szabályozás nem terjed ki a katasztrófa-elhárítás logisztikai rendszerének kialakítására, területeire és a védekezés anyagitechnikai támogatásának feladataira. A jogszabályi meghatározásból az alábbi megállapítások vonhatók le:
• A katasztrófavédelmet tevékenységek összességeként értelmezi, ami azt feltételezi,
hogy megvalósítása, csak egységes rendszerben képzelhetô el.
• A törvény a védekezés három kiemelt idôszakát határozza meg: ezek a „megelôzés”,
a „mentés” és a „helyreállítás” idôszakai.
• Annak ellenére, hogy a három idôszakban végrehajtandó feladatok jól elkülöníthetôk
és szabályozottak, a törvény további szakaszaiban a végrehajtáshoz szükséges anyagi
és technikai feltételek, (logisztikai háttér) biztosításának kérdései, elvei módszerei
nincsenek kellôen tisztázva, kidolgozva és szabályozva.
1.1 A hazai katasztrófavédelmi rendszer felépítése,
az alrendszerek kapcsolata
Ha a katasztrófavédelmet „rendszerként” fogjuk fel, akkor érvényes rá a rendszerekre
vonatkozó megállapítás (fogalom), mely szerint:

„A rendszer nem más, mint egymással kölcsönhatásban lévô, meghatározott szabályok
szerint együttmûködô elemek halmaza.”
Vagy:

„Egymással kölcsönhatásban lévô elemek meghatározott totalitásként megjelenô sokasága.”1
A fentiekbôl következik, hogy a katasztrófavédelem egy olyan összetett rendszer, amely
több alrendszerbôl áll és azok egymással szoros kapcsolatban állnak. A hazai egységes
katasztrófavédelem rendszerét vizsgálva megállapítható, hogy az a következô három
alrendszert foglalja magába:
• Szervezeti alrendszer,
• Katasztrófa-védelmi erôforrások alrendszere,
• Katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszere.
A katasztrófavédelem rendszerszemléletû felépítése, alrendszerei és azok kapcsolata az 1.
számú ábrán látható.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM RENDSZERE

SZERVEZETI ALRENDSZER

KATASZTRÓFAVÉDELMI
ERÔFORRÁSOK
ALRENDSZERE

KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁSI
FELADATOK
ALRENDSZERE

1. sz. ábra: A hazai egységes katasztrófavédelmi rendszer alrendszerei és azok kapcsolata 2

Ezek az alrendszerek magukba foglalják a katasztrófa-elhárításban résztvevô valamennyi
szervet és szervezetet, az védekezéshez szükséges erôforrásokat és mindazon feladatok
halmazát, amelyeket a megelôzés, mentés és a helyreállítás során végre kell hajtani.
A három alrendszer szerves egységet alkot, egymástól elválaszthatatlan, bármelyik hiánya,
vagy elégtelensége a rendszer mûködésképtelenségéhez vezethet. Az alrendszereken
belül találhatjuk azokat az elemeket, amelyek koordinált és harmonikus együttmûködésével valósul meg a hazai egységes katasztrófavédelmi rendszer.
A továbbiakban áttekintjük az alrendszerek felépítését és fôbb jellemzôit.
1.1.1 A szervezeti alrendszer felépítése, elemei és jellemzôi
A szervezeti alrendszer magába foglalja a katasztrófa-elhárításban résztvevô végrehajtói és
irányítói szervezetek összességét, melyek öt alapvetô csoportba sorolhatók.
Az alrendszer szervezeti elemeinek csoportosítását a 2. sz. ábra szemlélteti.
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SZERVEZETI ALRENDSZER

HIV. KAT.
VÉDELMI, MENTÔ
ÉS VÉDELMI
SZERVEK,
SZERVEZETEK

POLGÁRI VÉDELMI
SZERVEK ÉS
SZERVEZETEK

GAZDÁLK.
SZERVEK ÉS
SZERVEZETEK
ÁLLAMI ÉS
ÖNKORM.
SZERVEK ÉS
SZERVEZETEK
CIVIL ÉS KARITATÍV
SZERVEK,
SZERVEZETEK

2. sz. ábra: A szervezeti alrendszer elemeinek csoportosítása 3

A hivatásos katasztrófavédelmi, mentô és védelmi szervezetek közé sorolhatók mindazon
mentô, vagy védelmi szervezetek, amelyek a katasztrófa elhárításban közremûködôként
vesznek részt, vagy alaprendeltetésük szerint hajtják végre a katasztrófavédelmi feladatokat. (Pl.: a honvédség, az önkormányzati tûzoltóság, a hívatásos katasztrófavédelmi
szervezet, stb.) Természetesen, ebbe a csoportba tartoznak azok a civil (polgári) mentô
szervezetek, amelyek speciális területeken, a mentési feladatokat hivatásszerûen végzik,
mint pl. a barlangi mentôszolgálat, a kutyás mentô-felderítô szolgálat stb. Az alrendszer
elemeihez tartoznak továbbá az alábbi szervezeti elemek csoportjai is.
• Állami és önkormányzati szervek és szervezetek,
• Polgári védelmi szervezetek (a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott
szervezetek);
• Gazdálkodó szervek és szervezetek;
• Civil és karitatív szervek, szervezetek, beleértve az önkéntes állampolgárokat is;
A szervezeti elemek csoportjai között, központi helyet foglalnak el az állami és önkormányzati szervek, szervezetek, amelyek magukba foglalják az állami irányítás felsôszintû
szerveit, valamint az önkormányzatokat és szervezeteit.
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Ezek alapvetô szerepet töltenek be a katasztrófavédelmi feladatok szervezésében, irányításában, végrehajtásában. Meghatározó szerepük van az alrendszer többi csoportja között, az ô tevékenységük biztosítják a hatékony koordinációt és a sikeres együttmûködést.
A katasztrófavédelmi törvény a katasztrófák elleni védekezés irányítását állami feladatként
határozza meg, és a védekezés feladatát kiterjeszti a társadalom egészére, azt nemzeti
ügyként kezeli. Ez összhangban van azzal, hogy a védekezésben részt vesz az állam-és
közigazgatás egésze, a civil társadalom, a gazdaság szereplôi, és maga az állampolgár is.
Az állampolgár szerepét a törvény külön kiemeli:

„Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévô katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá
joga és kötelessége, hogy közremûködjön a katasztrófavédelemben.”. [3]
A szervezeti alrendszer egyik fontos jellemzôje, hogy a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában résztvevôk alapvetôen saját erôforrásukkal és logisztikai rendszerükkel
vesznek részt. Különösen igaz ez a hivatásos mentô és védelmi szervezetek csoportjára.
A törvény arról is rendelkezik, hogy a védekezés költségeit az állam köteles megtéríteni.
Ennek ismerete azért fontos – hivatkozva a bevezetôben már említettekre – hogy a törvény
a költsége megtérítésén túl a védekezés logisztika kérdéseit, az anyagi–technikai biztosítás feltételeit nem tekinti központi jelentôségûnek, ezért annak szabályozásával nem
foglalkozik.
A katasztrófavédelmi rendszer következô alrendszere az erôforrás alrendszer, mely az
eredményes védekezés érdekében a végrehajtó szervek, szervezetek (szervezeti alrendszer) rendelkezésére kell, hogy álljon. A következô alfejezetben bemutatjuk az erôforrásalrendszer felépítését és azok fôbb jellemzôit.
1.1.2 Az erôforrás alrendszer felépítése, elemei és jellemzôi
Az elôzôekben tárgyalt szervezetek sikeres feladatellátásához szükség van erôforrásokra,
és ez egy összetett erôforrás alrendszert feltételez, melynek elemeit a 3. számú ábra szemlélteti. Az ábrából látható hogy az erôforrás alrendszer elemeit négy csoportra bonthatjuk,
az alábbiak szerint:
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ERÔFORRÁS ALRENDSZER

Központi, állami
és önkormányzati készletek,
tartalékok, költségvetési
pénzügyi források,
(vis-major alap)
Külföldi
segítség,
támogatás

A szervezeti
alrendszer elemeinek
saját erôforrása
Az állampolgárok
erôforrásai

3. sz. ábra. Az erôforrás alrendszer elemei és csoportosítása 4

Az erôforrás alrendszer elemei, az alábbiak szerint csoportosítható:
• Központi, állami és önkormányzati készletek, tartalékok, költségvetési pénzügyi források, (vis-major alap)
• Szervezeti alrendszer elemeinek saját erôforrásai, beleértve a gazdaság szereplôinek
erôforrásait is;
• Az állampolgárok erôforrásai;
• Külföldi segélyek, támogatások;
Az alrendszeren belül kiemelt helyet foglalnak el az állami és önkormányzati erôforrások,
amelyek magukba foglalják a központi készleteket, a tartalékokat és a költségvetés pénzügyi forrásait. Az erôforrás alrendszer elemeit vizsgálva látható, hogy a költségek viselése
pénzügyi forrás oldaláról nézve csak egy eleme az erôforrások csoportjának. Fontos
kiemelni, hogy az erôforrás-alrendszer tehát nem logisztika, hanem a védekezéshez szükséges források összessége, melynek felhasználásához, mûködtetéséhez viszont feltétlenül szükséges a szervezeti alrendszer elemeihez kötôdô logisztikai háttér.
A katasztrófavédelmi törvény V. fejezetében rögzítésre került a költségek megtérítésének
kötelezettségére, melyet a törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 17. § (1),(3), (4) pontja az alábbiak szerint szabályoznak:
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„17. § (1) A katasztrófavédelem központi védekezési költségeit – az önvédelmi jellegû
katasztrófavédelmi szervezetek fenntartási és mûködési költségei kivételével – az állam
viseli, azokat a központi költségvetésben az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium, illetôleg a minisztériumok, és az országos hatáskörû szervek fejezeteiben
Katasztrófavédelem cím alatt kell elôirányozni.”
„17. § (3) A minisztériumok és az országos hatáskörû szervek az állami költségvetés tervezési rendszerében tervezik:
a) a minisztériumok (országos hatáskörû szervek) és a fejezetükbe sorolt szervezetek
katasztrófavédelmi kiadásait,
b) a minisztériumok vezetési és közvetlen irányításuk alá tartozó, valamint a katasztrófavédelemre kijelölt szervek vezetési és védôlétesítményeinek felújítási, berendezési,
mûködési, építési, fenntartási költségeit,
c) a védekezési munkabizottságok mûködési feltételeinek biztosításához szükséges költségeket.”
„17. § (4) A polgári szervek viselik a törvényben és kormányrendeletben meghatározott
önvédelmi jellegû katasztrófavédelmi feladatok ellátásának költségeit.”[4]
A fentiekben hivatkozott jogszabály rendelkezésein túl az egyéb erôforrások rendelkezésre
állásáról a szervezeti alrendszer elemei önállóan gondoskodnak, így saját hatáskörben biztosítják a katasztrófahelyzetben azonnal mozgósítható erôforrásaik meglétét.
A szervezeti és erôforrás alrendszer kapcsolatát vizsgálva megállapítható, hogy a szervezeti alrendszer elemei saját szervezetükkel és mûködési feltételrendszerükkel, adottságaikkal, és ami lényeges, a pénzügyi és anyagi erôforrásaikkal részt vesznek katasztrófák
elleni védekezésben. Ezen túlmenôen, amennyiben szükséges, az erôforrás alrendszerbôl
további erôforrásokat is igényelhetnek, és felhasználhatnak.
A központi állami és önkormányzati erôforrásokon, valamint a szervezeti alrendszer elemeinek saját erôforrásain túl (beleértve a gazdaság szereplôinek erôforrásait is), az erôforrások alrendszerét tovább erôsítik az állampolgári (a katasztrófavédelmi törvény alapján),
valamint a külföldi segélyek és támogatások forrásai. Ez utóbbiak nemzetközi (kormányközi) és egyéb többoldalú megállapodások alapján kerülnek be az erôforrások alrendszerébe.
Addig, amíg az állami és önkormányzati szervek, intézmények saját költségvetési gazdálkodási rendszerük terhére bármikor át tudnak csoportosítani elôirányzatokat a katasztrófaelhárítási feladatok finanszírozására, addig a gazdaság egyéb szereplôi 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 megvalósítani.
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A katasztrófavédelmi rendszer következô alrendszere a „Katasztrófa-elhárítási feladatok
alrendszere” mely magába foglalja mindazon feladatokat, amelyeket a katasztrófák elleni
hatékony védekezés érdekében a különbözô szervezeteknek a szükséges erôforrások, felhasználásával végre kell hajtani, vagy meg kell valósítani. A következô alfejezetben bemutatjuk a katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszerének felépítését és azok fôbb jellemzôit.
1.1.3 A katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszerének felépítése, elemei és jellemzôi
A katasztrófa-elhárítás feladat alrendszere magába foglalja a „megelôzés” a „mentés” és a
„helyreállítás” idôszakaiban végrehajtandó feladatok teljes vertikumát. Ezek a feladatok át
fogják a katasztrófavédelem elleni védekezési tevékenységek rendszerét, idôben és térben
egyaránt. A katasztrófa-elhárítási feladatok csoportosítását és kapcsolatát a logisztikai
támogató feladatokkal, képességekkel a 4. sz. ábra szemlélteti.
Fontos kiemelni, hogy az idôben és térben elkülöníthetô katasztrófa-elhárítási feladatokon belül a tervezési, szervezési és a védekezés szakmai feladatai mellett, jelen vannak a logisztikai támogató feladatok is. A logisztikai támogató feladatok végrehajtásához
viszont szükséges egy olyan komplex logisztikai rendszer, amely szorosan kapcsolódik
nem csak a katasztrófa elhárítási-feladatok alrendszeréhez, hanem az erôforrás, és a
szervezeti alrendszerekhez. Ebbôl következik, hogy a katasztrófavédelem komplexitásáról
csak akkor beszélhetünk, ha a rendszer magába foglalja a logisztikai támogatási feladatokat és képességeket is, amelyek alapvetôen és elsôsorban a katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszeréhez kötôdnek.
A KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁSI FELADATOK ALRENDSZERE

A „MEGELÔZÉS”
FELADATAINAK
CSOPORTJA.

A „MENTÉS”
FELADATAINAK
CSOPORTJA.

„HELYREÁLLÍTÁS”
FELADATAINAK
CSOPORTJA.

KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁS LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS FELADATAI

KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁS FELADATAINAK VÉGREHAJTÁSÁT
TÁMOGATÓ LOGISZTIKAI FELADATOK, KÉPESSÉGEK RENDSZERE

4. sz. ábra. A katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszerének felépítése, kapcsolata
a logisztikai támogató feladatok és képességek halmazával 5
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A fentiekbôl következik, hogy a katasztrófa-elhárítás feladatainak végrehajtását támogató
logisztikai feladatok és képességek halmaza egy olyan logisztikai támogató rendszert alkotnak, amely végrehajtási (megvalósítási) szinten a katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszeréhez kötôdik, de a szükséges logisztikai erôforrásokat és képességeket a katasztrófavédelem „erôforrás” és „szervezeti” alrendszereibôl meríti. Ezért beszélhetünk katasztrófaelhárítás feladatainak végrehajtását támogató logisztikai rendszerrôl és nem katasztrófavédelmi logisztikáról. A továbbiakban katasztrófa-elhárítás feladatainak végrehajtását
támogató logisztikai feladatok és képességek rendszerének megnevezésére a „katasztrófa elhárítási logisztika” kifejezést használjuk.
A következô alfejezetben javaslatot teszünk a katasztrófa-elhárítási logisztika fogalmára,
bemutatjuk a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának célját, elveit és a vele szemben támasztott követelményeket.
2. A KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁS LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSÁNAK FOGALMA,
CÉLJA, TERÜLETEI, A MEGVALÓSÍTÁS ELVEI ÉS KÖVETELMÉNYEI
A katasztrófa-elhárítási logisztika fogalmára jogszabályban, illetve szakirodalomban fogalmi meghatározás nem található. Felhasználva a szakterületen folytatott kutatási eredményeinket, valamint a katasztrófa-elhárítás feladatainak végrehajtása során szerzett gyakorlati tapasztalatainkat, a fenti „fogalom” meghatározására rendszerszemléletû megközelítéssel az alábbi javaslatot tesszük.
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
erôforrások biztosítása, valamint optimális felhasználása céljából kerülnek végrehajtásra.
A katasztrófa-elhárítási logisztika célja:
A katasztrófa-elhárítás logisztikai rendszerének célja a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtásához szükséges erôforrások tervezése, a humán, az anyagi, a technikai, feltételek biztosítása, valamint a felhasználás szervezése, koordinálása a megelôzés,
a védekezés és a helyreállítás során.
2.1 A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának elvei és követelményei
A katasztrófa-elhárítás logisztika hatékony mûködéséhez egyértelmû támogatási elveket
és követelményeket kell meghatározni, továbbá ismerni kell a rendszer mûködési sajá155
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tosságait és pontosan meg kell határozni a logisztikai támogatás területeit. Kutatások eredményei és a gyakorlati tapasztalatok alapján, 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 idôszakában;
• Legyen képes olyan anyagi-technikai feltétel kialakítására, mely arányban áll a veszélyeztetettség mértékével;
• Teremtsen összhangot az állami erôforrások, 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 lehetôvé a rugalmas alkalmazást katasztrófák és
fegyveres összeütközések esetén egyaránt.
A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatással szemben támasztott követelmények:
• Rendelkezzen megfelelô integráló képességgel. A logisztikai támogatás akkor tud
hatékonyan mûködni, ha képes a szervezeti-alrendszer elemeinek eltérô logisztikai
rendszereit és képességeit, valamint a központi erôforrásokat megfelelôen koordinálni, mozgósítani, a „megelôzés” a „mentés” és a „helyreállítás” feladatainak végrehajtása érdekében.
• Legyen minden helyzetben megbízható és mûködôképes.
• A rendszer biztosítsa a megfelelô gyorsaságot és rugalmasságot. Fontos, hogy a bekövetkezô katasztrófák és veszélyek típusaitól függetlenül a mentô erôk részére idôben és megbízható módon rendelkezésre álljanak a védekezéshez szükséges anyagitechnikai feltételek.
• Rendelkezzen megfelelô együttmûködési képességgel. Legyen képes hatékonyan
együttmûködni más logisztikai rendszerekkel és összehangolni a különbözô logisztikai folyamatokat.
• A rendszer fenntartható, finanszírozható és költség-hatékony legyen.
• Tegye lehetôvé a logisztikai folyamatok tervezhetôségét, biztosítsa a végrehajtás
kiszámíthatóságát.
2.2 A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának területei
• Ellátás: Célja, a mentôerôk, a mentésben érintett szervek szervezetek és intézmények
állományának, valamint a kimenekített lakosság, elhelyezési, ellátási feltételeinek,
megszervezése és biztosítása, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása.
• Anyagi biztosítás: Célja, a mentôerôk, a mentésben résztvevô szervek szervezetek,
valamint az érintett lakosság részére mentesítô, vegyvédelmi, ruházati anyagok és fel156

F

•
•

•
•

•
•

Ó

R

U

M

szerelések, iparcikkek, élelmezési, híradó, tájékoztatási, valamint üzem- és kenôanyagok biztosítása, az ezzel összefüggô ellátási, szállítási feladatok megszervezése
Technikai biztosítás és javítás: Célja, a mentôerôk részére a szükséges technikai, informatikai eszközök biztosítása, és mûködôképes állapotban tartása.
Szállítás: Célja, a mentôerôk, a mentésben résztvevô szervezetek, valamint a lakosság
kimenekítéséhez, ellátásához, a mentéshez, és a 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 történô elôkészítése.
Gazdálkodás: Célja, a katasztrófák elleni védekezés logisztikai támogatásának megvalósításához szükséges költségvetés és erôforrások tervezése, célirányos, és költséghatékony beszerzések, készletezések, végrehajtása, a pályázati, a támogatási és a
gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos elvek, követelmények meghatározása, az
anyagi felelôsség érvényesítése.
Egészségügyi biztosítás: Célja, a katasztrófa logisztika rendszerében megteremteni a
sérültek, a veszélyeztetett lakosság és a mentésben résztvevô 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.

Eddig, a katasztrófavédelmi rendszerbôl kiindulva, megvizsgáltuk annak alrendszereit,
értelmeztük a katasztrófa-elhárítás feladatainak végrehajtását támogató logisztikai rendszer fogalmát, célját, áttekintettük a megvalósítás elveit, követelményeket és területeit.
A következô fejezetben, a NATO mûvelettámogatási lánc példáján keresztül, megvizsgáljuk, hogy a polgári logisztika egy új elvi, a „logisztikai ellátási lánc” alkalmazható e a
katasztrófa-elhárítási logisztikai támogatásának területén.
3. A LOGISZTIKAI ELLÁTÁSI LÁNC ALKALMAZÁSÁNAK LEHETÔSÉGE
A KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSÁNAK TERÜLETÉN

Általános értelmezések alapján, a logisztika alapvetô feladata az ember, információ, eszköz és infrastruktúra, vagyis a termelési (tôke) tényezôk fenntartása, kiszolgálása, piaci
értelemben a termelés kiszolgálása, támogatása. Célját tekintve, a logisztika feladata a
bonyolult folyamatok hatékonyabbá tétele, a gazdasági folyamatokban az egy áruegységre
jutó költségek csökkentése. A logisztika céljai között tartják számon a termelés, és az
értékesítés támogatását, az értéknövelô szolgáltatások biztosítását, illetve a vevôkiszolgálás színvonalának folyamatos javítását. A mai modern globalizálódó gazdasági rendszer157
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ben a logisztika folyamatos fejlôdésen megy át. Ennek egy új elve az „ellátási lánc” –
(angol megnevezése: Supply Chain Management – továbbiakban: SCM),- melynek fogalma és értelmezése az alábbiak szerint foglalható össze.
3.1 Az ellátási lánc fogalma, értelmezése
A Supply Chain Council nevû szervezet 1997-ben az ellátási lánc fogalmát a
következôképpen határozta meg:

„Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a termék elôállításával és kiszállításával kapcsolatos, a beszállító beszállítójától kezdve a végsô fogyasztóig
bezárólag. A négy fô folyamat – a tervezés, a beszerzés, a gyártás, a kiszállítás –, amely az
ellátási láncot meghatározza, magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését, az alapanyagok és alkatrészek beszerzését, a gyártást, az összeszerelést, a készletezést, a rendelés-feldolgozást, a disztribúciót és a végsô fogyasztóhoz való kiszállítást.” [6]
Az ellátási lánc fogalmából a következô fontos megállapítások következnek:
• az ellátási lánc alapvetô célja a fogyasztói igények kielégítése;
• több együttmûködô partner, piaci szereplô között értelmezhetô; (beszállítói rendszer)
• értékteremtô reálfolyamat, mely hatékony és költségtakarékos mûködést eredményezhet.
Ez az új logisztikai elv, (ellátási lánc) leegyszerûsítve tehát nem más, mint a nyersanyagkitermeléstôl a késztermékeknek a végfelhasználókhoz történô kiszállításáig tartó, illetve a
termékhez kapcsolódó különbözô szolgáltatásokat (szervizszolgáltatások, hulladékkezelés, újrahasznosítás stb.) teljes rendszere, folyamata. Az ellátási láncon belül ezt
a folyamatot mutatja be az 5. sz. ábra
A fentiekbôl adódik a kérdés, vajon az ellátási lánc, mint a logisztikai folyamatok halmaza,
alkalmazható-e a védelem területén, és így a katasztrófa-elhárítás feladatainak logisztikai
támogatása során?
Ennek megállapításához, felhasználjuk a NATO mûvelet-támogatásának területén az
ellátási lánc bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatban szerzett tapasztalatokat,
megvizsgáljuk, van e hasonlóság a „mûvelet-támogatási lánc” és a „katasztrófa-elhárítás
logisztikai támogatása” között.
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BESZÁLLÍTÓK
BESZERZÉS (VÉTEL)
NYERSANYAG
KÉSZLET
TERMELÉS
(TERMELÉSMENEDZSMENT)
ÁRUKÉSZLETEK
FIZIKAI DISZTRIBÚCIÓ
RECYCLING

ÜGYFELEK
PÉNZÜGYEK
MINÔSÉGÜGY
INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG, KÖRNYEZET
OKTATÁS
5. sz. ábra. Az ellátási láncon belül megvalósuló logisztikai folyamatok 7

3.2 A NATO mûvelet-támogatási lánc értelmezése
és lehetséges kapcsolódása a katasztrófa-elhárításhoz
A NATO mûvelet-támogatási ellátási lánc alkalmazásának elveit 2006. áprilisban elfogadták, és jelenleg is alkalmazásban van a katonai szövetség rendszerében. Ennek
mûködési tapasztalatait és fôbb jellemzôit Baranyi Virgil egy tanulmányban foglalta össze
[7], amelyet a Katonai Logisztika 2007./3. számában megjelentetett. A tanulmányban tett
megállapításokból a katasztrófa-elhárítás területén jelentkezô logisztikai elvárásokra és
követelményekre, az alábbi következtetések vonhatók le:
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• A mûvelet-támogatási lánc alapkoncepciója és célja, a NATO mûveleteihez szükséges,
a jelenleginél még hatékonyabb, logisztikai támogatási forma kialakítása. Ez fokozottan igaz a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatására, mert az itt jelentkezô
logisztikai feladatok nem egy zárt katonai rendszerben valósulnak meg, hanem kiterjednek a társadalom és a nemzetgazdaság egészére.
• A NATO mûveleteket támogató ellátási láncot a támogatáshoz szükséges anyagok
mennyisége, a kapcsolódó szolgáltatások illetve a mûvelet nagysága, idôbeli elhúzódása alapján, a katonai mûveletek idôszakai szempontjából három ellátási „részláncként” értelmezhetjük.
– Az elsô részláncban gyorsan, de alacsony volumenekben szállítják az árucikkeket – pl. élelmiszereket, gyógyszereket, ruházatot.
– A második részláncban, lassabban, de nagyobb volumenben szállítják a fô
összetevôket, például a fegyverrendszereket, amelyek megkövetelik az teljes alkalmazás idôszakában a fenntartást és a javítást is. (Ezek a kapcsolódó szolgáltatások.)
– A harmadik részláncban a csapatok mozgatása, mûveleti területre történô kihelyezése valósul meg, és ebben a „részláncban” a hadseregnek nagyobb számú
csapatokat és anyagokat kell mozgatnia rövid idô alatt, és feltehetôen nehéz körülmények között. [8]
A fenti mûvelet-támogatási elveket összehasonlítva a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatással szemben támasztott elvárásokkal és követelményekkel, bizonyos hasonlóságokat
fedezhetünk fel közöttük:
• A NATO mûvelet-támogatási lánc alkalmazás esetében, a logisztikai támogatási szempontból, három speciális idôszak, (részlánc) különböztethetô meg, ugyanúgy, mint a
katasztrófa-elhárítás területén, (megelôzés, mentés, helyreállítás).
• A NATO mûvelet-támogatási láncban, eltérô volumenben és idô alatt kell anyagokat,
eszközöket mozgatni, szolgáltatásokat biztosítani, igénybe venni, hasonlóan a katasztrófa-elhárításhoz.
• A NATO mûvelet-támogatási lánc keretében, a nagymennyiségû agyagok szállítása
mellett a csapatok mûveleti területre történô kijuttatását is meg kell oldani, ugyanúgy,
mint katasztrófák esetén, a mentôerôknek a kárterületre történô kiszállítását és bejuttatását a katasztrófa-elhárítási logisztikának meg kell oldani.
Ha elfogadjuk, hogy a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtási idôszakaihoz kapcsolódó logisztikai támogatási rendszer egyfajta ellátási láncként értelmezhetô – hasonlatosan a katonai tagoláshoz – akkor a katasztrófa-elhárítási feladatokat támogató
logisztikai rendszer szintén három ellátási-részláncra bontható és az alábbiak szerint
értelmezhetô:
• Az elsô részláncban (megelôzési lánc) alapvetôen a felkészülés, a raktározás, a képességfejlesztés feladatai, viszonylag kis áru- és anyagmozgással, valamint szolgáltatás vannak jelen.
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• A második részláncban (mentési lánc) a NATO mûvelet-támogatásának harmadik
részlánc gondolata köszön vissza, hiszen nagyobb számú csapatokat, (mentôerôt) anyagokat és eszközöket kell mozgatni, rövid idô alatt, feltehetôen nehéz körülmények között.
• A harmadik részláncban (helyreállítási lánc) a NATO mûvelet-támogatásának
második részlánc gondolata köszön vissza, mivel a helyreállítási feladatok végrehajtása idôben elhúzódhat. Ebben az idôszakban az anyagok, és eszközök kárhelyre
történô szállítását nem kell gyorsan végrehajtani, de nagyobb mennyiségét kell a helyszínre eljuttatni, mint a mentés idôszakában. Ez az idôszak egyben megköveteli, az
anyagok raktározási, a technikai eszközök üzemeltetési (fenntartás, javítás, stb.) feltételeinek kialakítását és hosszabb idôn keresztül történô fenntartását.
Fentiek alapján, a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának rendszere értelmezhetô,
és felfogható egyfajta „ellátási láncként”. Megfelelô szervezettséggel és koordinációval, a
három részlánc együttesen képes biztosítani a katasztrófák elleni védekezés mindhárom idôszakában a védekezés logisztikai feltételeinek megteremtését, a logisztikai támogatási feladatok végrehajtásához az erôforrások meglétét, valamint a szükséges képességek kialakítását. Ezt a kapcsolatot és a rendszer mûködésének komplexitását szemlélteti a 6. számú ábra.
Hiv. kat. véd. és
mentô szervek,
szervezetek

Állami és
önkorm. szervek
és szervezetek

Polgári védelmi
szervek és
szervezetek

Gazdálk.
Szervek és
szervezetek

Civil és karitatív
szervek, önkéntes
állampolgárok

Szervezeti alrendszer résztvevôinek katasztrófa-elhárítási feladatai

MEGELÔZÉS, MENTÉS, HELYREÁLLÍTÁS
FELDATAINAK HALMAZA
Erôforrások
felhasználásához,
mûködtetéséhez
szükséges a szervezeti alrendszer
elemeihez kötôdô
logisztikai háttér.

Megelôzési
idôszak
logisztikai
támogató
feladatai

Mentési
idôszak
logisztikai
támogató
feladatai

Katasztrófa-elhárítási feladatok
alrendszere

Helyreállítási
idôszak
logisztikai
támogató
feladatai

Katasztrófa-elhárítás
feladatainak végrehajtását
támogató logisztikai feladatok
és képességek rendszere

Az erôforrás alrendszer által biztosított, a katasztrófaelhárítási logisztikai támogató képességek halmaza

Az erôforrás alrendszer összes anyagi, technikai, pénzügyi forrása és log. képességei

A szervezeti
alrendszer
elemeinek saját
erôforrásai

Központi, állami és
önkormányzati készletek, tartalékok, költségvetési források

Külföldi segítség,
támogatás

Szervezeti alrendszer

Erôforrás alrendszer

Az állampolgárok
erôforrásai

6. sz. ábra. A katasztrófavédelmi rendszer alrendszereinek kapcsolata,
a katasztrófa-elhárítási logisztika mûködésének komplexitása 8
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Az ábra rendszerszemlélettel mutatja be a katasztrófavédelem alrendszereinek kapcsolatát, az alrendszerek elemeinek, helyét, szerepét az erôforrások és logisztikai képességek
megteremtése, a logisztikai feladatok végrehajtása során. Jól szemlélteti a „katasztrófaelhárítás logisztikai támogató rendszer” mûködésének komplexitását, melynek mûködése
csak akkor lehet hatékony, ha a megvalósításban résztvevô szervezeti elemek tevékenysége, a rendelkezésre álló erôforrások, logisztikai képességek, valamint a végrehajtandó
feladatok összhangban vannak és a rendszer mûködése megfelelôen szervezett, összehangolt, idôben és térben egyaránt.
ÖSSZEGZETT MEGÁLLAPÍTÁSOK, JAVASLATOK
A fentiekben elvégeztük a katasztrófavédelem rendszerének egy újszerû vizsgálatát, meghatároztuk a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának fogalmát, célját, továbbá helyét szerepét a katasztrófavédelem komplex rendszerében. Bemutattuk a logisztikai támogató rendszer mûködésének komplexitását, valamint az ellátási lánc alkalmazásának lehetôségét a katasztrófa-elhárítás területén. Az elvégzett vizsgálatok és elemzések alapján,
ôsszegzésként, az alábbi megállapításokat és javaslatokat tesszük.
A katasztrófavédelmi törvény elemzése alapján kijelenthetô, hogy a katasztrófa-elhárítás
feladatait támogató logisztikai rendszerre, valamint a védekezés anyagi-technikai támogatási kérdéseire vonatkozó szabályozás hiányos. A hatékonyabb és eredményesebb
védekezés érdekében mielôbb szükség lenne a katasztrófavédelmi rendszer logisztikai
támogatására vonatkozó elvek, kötelezettségek, hatás-és jogkörök jogi szabályozásra.
Célszerû lenne, a költségviselés-, költségmegtérítés egyszerû pénzügyi szemléletén túl
rögzíteni, a katasztrófa elhárítás logisztikai rendszerének kialakításával összefüggô
alapelveket, szervezeti kereteket és követelményeket.
A hatékony védekezés szempontjából fontosnak tartjuk, olyan anyagi készletek (mentô-,
mentesítô anyagok, felszerelések, technikai berendezések, mûszaki eszközök, stb.) létrehozását és raktározását, amely összhangban van a veszélyeztetettség típusával, mértékével, gyorsan mobilizálható és figyelembe veszi a katasztrófa-elhárításban résztvevô szervek, szervezetek már meglévô képességeit.
Szükség lenne a hazai katasztrófavédelmi rendszerben egy olyan központi szervezetre,
mely koordinálja a katasztrófa-elhárítás feladatait támogató logisztikai képességek kialakítását, fejlesztését, biztosítja azok mozgósíthatóságát és összehangolt alkalmazását.
A képességek kialakítása során számolni kellene a polgári védelmi szervezetekkel is, meg
kellene teremteni azok alkalmazásához szükséges anyagi-technikai feltételeket, ki kellene
alakítani azok logisztikai támogató képességét, a minél gyorsabb bevethetôség figyelembevételével.
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Célirányos felmérések és kutatások eredményeinek felhasználásával, a katasztrófák elleni
védekezésre, valamint azok logisztikai támogatására új elveket, módszereket kellene kidolgozni és alkalmazni. Szakmai ajánlásokkal segíteni kellene a szakembereket, hogy a leggyakrabban elôforduló katasztrófák elleni védekezéshez a „szükséges és elégséges” anyagi-technikai készleteket milyen formában és módon alakítsák ki és hozzák létre.
Rámutattunk arra, hogy a katasztrófa-elhárítás logisztikai rendszere egyfajta „ellátási
láncként” is értelmezhetô, de az ott alkalmazott logisztikai elvek és törvényszerûségek
további kutatást igényelnek ahhoz, hogy a katasztrófavédelem területén is alkalmazhatók
legyenek. I
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BENYE JÁNOS

GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS
HATÁSA ÉS VÉDEKEZÉSI LEHETÔSÉGEI
HELYI ÖNKORMÁNYZATI
SZINTEN TATABÁNYA MEGYEI
JOGÚ VÁROSBAN
A napjainkban bekövetkezô természeti katasztrófák mindannyiunkat rá kell, hogy döbbentsen arra, hogy Földünk igen sebezhetô, bonyolult élô rendszer, s büntetlenül nem avatkozhatunk bele a természet törvényeibe. Az emberiség felelôtlen cselekedetei ma már
olyan világméretû problémákhoz vezet –mint a globális felmelegedés, az ózonpajzs elvékonyodása, valamint a savas esôk stb.-, amelyek visszafordíthatatlan károkat okoznak a természetben.
Mindent meg kell tennünk tehát, hogy megóvjuk a környezetünket, s lehetôség szerint
megakadályozzuk a lehetséges káros hatások kialakulását, valamint a már meglévô szennyezéseket próbáljuk meg csökkenteni. Bár ez utóbbi feladat bonyolultabb, s nehezebben
megvalósítható, mint az elôzôek. Mindezek alapján igen fontosnak tartom, hogy a lehetô
legjobban megismerjük szûkebb környezetünket, óvjuk és védjük természeti, valamint
épített értékeinket. Ezek alapján határoztam úgy, hogy szûkebb pátriárkám, Tatabánya
jelenlegi környezeti állapotáról írjak, hiszen ez a város összefonódott a bányászattal, az
iparral és az ezekkel járó környezeti problémákkal. Tatabánya még ma is úgy él a köztudatban, mint a „piszkos tizenkettô” egyik városa, amely jól tükrözte a település környezetminôségét is. Az elmúlt évek során sok olyan program született a környezet állapotának
javításáért, amelyek különbözô szinteken valósultak meg.
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRÓL
Az elmúlt száz évben mintegy 0,7 Celsius fokkal növekedett a globális földfelszíni átlaghômérséklet. Ez volt az elmúlt évezred legnagyobb mértékû felmelegedése. A hômérséklet-emelkedés mértéke igen különbözô volt a világ egyes pontjain. A szárazföldek
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összességében jobban melegedtek, mint az óceánok, a magasabb szélességi körök
pedig jobban, mint a trópusok. A legnagyobb mértékû melegedést a 40. és 70. szélességi körök közötti szárazföldeken tapasztalhattuk. Alaszka egyes részei csak az elmúlt 30 év
téli hónapjaiban mintegy 6 Celsius fokkal váltak melegebbé! A magunk mögött hagyott
évezred legforróbb évtizede az 1990-es évek, legmelegebb éve pedig 1998 volt. A XXI.
század eddig eltelt néhány éve kivétel nélkül ott található- a mûszeres mérések kezdete
(kb. 1880) óta tapasztalt-a tíz legforróbb esztendô között. Mindez azt jelenti, hogy már
jelenleg is egy szokatlanul meleg idôszakban élünk.
Az éghajlatváltozás problémájára sokan kizárólag a globális megállapodásoktól, illetve az
államok kormányaitól várják a megoldást.
A globális éghajlatváltozás azonban nem egyszerûen csak globális felmelegedést jelent.
Változnak például a csapadékmintázatok is a melegedés nyomán. Bár összességében
több csapadék hullik globálisan, eloszlása térben és idôben is egyenetlenebbé vált, továbbá növekedett a párolgás mértéke is. Következésképp egyre több területet érint túlzott
szárazság, vagy túlzott nedvesség (pusztító viharok, árvizek). Az északi félteke hideg és
mérsékelt öveiben máris gyakoribbá váltak a heves csapadékesemények. Továbbá a XX.
század során jelentôsen megnôtt a nagy árvizek gyakorisága világszerte, elsôsorban az
éghajlatváltozás következtében.
A melegedéssel a világóceán szintje is növekszik egyrészt a víz hôtágulása, másrészt a
sarki jégsapkák olvadása miatt. A XX. században 15-20 centiméteres emelkedést tapasztalhattunk globális átlagban.
Továbbá nemcsak a sarki jégsapkák olvadnak a felmelegedéssel, hanem visszahúzódnak
a hegyvidéki gleccserek is.
KLÍMAPROGRAMOK
Magyarországon 2007-ig kellett várni az elsô települési klímaprogramokra. A tatabányai
kezdeményezés egyike annak a három úttörô települési klímaprogramnak, amelyek elôkészítése 2007 elején a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének
kezdeményezésére indult el. A programok fontos célja, hogy Tatabánya és társai példát
mutassanak az ország más településeinek, és ezáltal minél több helyen induljon el klímaprogram.
A települési éghajlatváltozási programok – így a tatabányai is – megelôzési és alkalmazkodási cselekvésekbôl állnak. A megelôzés a katasztrofális hatásokkal járó éghajlati
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változások elkerülését célozza: egyrészt az üvegházgázok légkörbe bocsátásának visszafogását, másrészt a már a légkörben található üvegházgázok elnyeletését jelenti. Mivel
azonban az éghajlatváltozás már jelenleg is zajlik, és bizonyos további éghajlati módosulások szintúgy elkerülhetetlenek, szükség van az alkalmazkodásra is, amely a már kiküszöbölhetetlen éghajlatváltozás hatásainak mérséklését jelenti.
Az üvegházgázok kibocsátásának csökkentése négy területen lehetséges:
1. közlekedés: cél a gépjármûforgalom csökkentése, a gyaloglás és kerékpározás támogatása, a közlekedési igény csökkentése, a tömegközlekedés elônyben részesítése,
valamint a klímakímélô autózás.
2. energia-felhasználás: az épületek és infrastrukturális létesítmények energiaellátásánál
cél az energiatakarékosság és az energiahatékonyság fokozása, valamint a megújuló energiaforrások elônyben részesítése.
3. hulladékgazdálkodás: cél a hulladék mennyiségének csökkentése, a szelektív hulladékgyûjtés, valamint a depóniagáz hasznosítása.
4. a gazdaság térbeli szerkezete: cél a gazdaság lokalizációja.
Az éghajlatváltozás miatt Tatabányát a korábbinál gyakrabban és fokozottabban fenyegethetik a hôhullámok, az erdôtüzek és az extrém csapadékesemények. Ezekhez a már
elkerülhetetlen hatásokhoz különféle módokon alkalmazkodni szükséges.
A siker érdekében minél több helyi szereplôt kell bevonni a klímaprogramba. Továbbá
érzékenyebbé kell a város lakóit az éghajlatváltozás problémájára, és meg kell ismertetni
velük a lehetséges klímavédelmi cselekvéseket. Mindebben kulcsszerepet játszhat az
önkormányzat.
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS LEHETSÉGES
HATÁSAI MAGYARORSZÁGON
Földünk éghajlatát sohasem az állandóság jellemezte, ám mai változása szokatlanul gyors
ütemû. Ez a rendkívüli ütem jelenti a legfôbb problémát: minél gyorsabban változik az
éghajlat, annál nehezebben tud alkalmazkodni a természet és a társadalom.
Az éghajlatváltozást ha nem is kizárólag, de elsôsorban mi, emberek okozzuk – döntôen
azáltal, hogy üvegházgázokat juttatunk a légkörbe.
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Az éghajlat módosulásának ugyan pozitív következményei is vannak, ám ha a negatív hatások dominálnak: az éghajlatváltozás súlyos, akár katasztrofális következményekkel
fenyeget bennünket (és más élôlényeket) szerte a világon, így Magyarországon is.
Hazánkban a XX. század során a globális átlagnak megfelelô mértékben emelkedett a
földfelszíni átlaghômérséklet, és az elkövetkezô évtizedekben szintén a globális átlaggal
nagyjából megegyezô mértékû további melegedés várható. Emiatt nyaranta egyre nagyobb hôségekre kell számítanunk, ami különösen a gyerekekre, az idôsekre és a szívbetegekre nézve kockázatos.
Erôteljesen (éves átlagban kb. 640 milliméterrôl kb. 560 milliméterre) csökkent a csapadékmennyiség a XX. században Magyarországon. További komoly mértékû csökkenésre
számíthatunk az elkövetkezô évtizedekben, különösen a nyári hónapokban.
Az utóbbi néhány évtizedben egyre szélsôségesebbé vált a csapadék idôbeli eloszlása, és
ez a trend minden bizonnyal folytatódni fog az elkövetkezô évtizedekben is. Emiatt egyre
inkább jellemzô lesz, hogy nagy esôzések (extrém csapadékesemények) és hosszú száraz
idôszakok váltogatják majd egymást. Emiatt mind a túlzott vízbôség, mind az aszályos
idôszakok gyakoribbá válnak.
KLÍMAPROGRAMOK
Magyarországon 2007-ig kellett várni az elsô települési klímaprogramokra. A tatabányai
kezdeményezés egyike annak a három úttörô települési klímaprogramnak, amelyek elôkészítése 2007 elején a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének
kezdeményezésére indult el. A programok fontos célja, hogy e három település – köztük
Tatabánya is – példát mutasson az ország más településeinek, és ezáltal minél több városban és községben induljon el klímaprogram. A települési mintaprogram összhangban van
a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával.
A települési klímaprogramok sikerének egyik fontos feltétele, hogy az adott településen
létezzenek már olyan környezetvédelmi programok, intézkedések, amelyek a klímaprogram alapjaiul szolgálhatnak. Tatabánya teljesíti ezt a kritériumot, hiszen a városban az utóbbi években környezetvédelmi téren fontos elôrelépések születtek, amelyekre lehet építkezni a klímaprogram megvalósításakor.
A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM ÁLTALÁNOS ELVEI
Az éghajlatváltozás Tatabányát is érinti, méghozzá döntôen negatívan. Továbbá – ha csak
kismértékben is – Tatabánya lakói is tehetnek róla. Éppen ezért Tatabányának egyrészt
érdeke, hogy a negatív hatásokat minél inkább mérsékelje. Másrészt erkölcsi kötelessége,
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hogy lehetôségeihez mérten visszafogja azokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak
az éghajlat megváltozásához.
A klímaprogram pártoktól független kezdeményezés. Másképpen: minden párt támogatására igényt tart, hiszen megvalósulása egész Tatabánya érdeke.
A klímaprogram határozatlan idôre szól. Egészen addig tart, amíg a város elkötelezett a klímavédelmi cselekvések mellett.
Bár a program Tatabányára fókuszál, a város nyilvánvalóan nem elszigetelten létezik más
településektôl. A vonzáskörzetébe tartozó kisebb települések mindenképp figyelembe
veendôk a programban.
A költségvetés elkészítésekor figyelembe kell venni a városi klímastratégiát, illetve az éghajlatváltozási szempontokat.
Az elôzô ponttal szoros összefüggésben az új fejlesztéseknél, illetve közbeszerzéseknél
ezentúl mindig szükséges vizsgálni az éghajlatváltozási szempontokat is.
A jövôben elkészítendô önkormányzati programokat minden esetben a klímastratégiával
összhangban kell megalkotni.
A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM ELEMEI
A települési éghajlatváltozási programok megelôzési és alkalmazkodási cselekvésekbôl állnak.
A megelôzés a katasztrofális hatásokkal járó éghajlati változások elkerülését célozza: egyrészt az üvegházgázok légkörbe bocsátásának visszafogását, másrészt a már a légkörben
található üvegházgázok elnyeletését jelenti.
Mivel az éghajlatváltozás már jelenleg is zajlik, és bizonyos további éghajlati módosulások
szintúgy elkerülhetetlenek, szükség van az alkalmazkodásra is. Az alkalmazkodás a már
kiküszöbölhetetlen éghajlatváltozás hatásainak mérséklését (a kárenyhítést és a helyreállítást) jelenti. A megelôzésnek és az alkalmazkodásnak soha nem szabad ellentmondásba
kerülnie egymással.
EGYÜTTMÛKÖDÔ PARTNEREK A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAMBAN
A nemzetközi tapasztalatok alapján a klímaprogram annál sikeresebb lesz, minél több
helyi szereplôt sikerül bekapcsolni a programba. Az önkormányzat munkatársain túl az
alábbiaknak kellene a tatabányai klímaprogram kulcsszereplôinek lenniük:
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• helyi sajtó;
• tatabányai székhelyû, illetve tevékenységüket itt kifejtô ipari és szolgáltató cégek;
• helyi és országos civil szervezetek és kezdeményezések (különös tekintettel a tatabányai Klímakörre és egyéb újonnan alakuló, az éghajlatváltozásra fókuszáló közösségekre);
• orvosok, egészségügyi szakemberek;
• katasztrófavédelmi szakemberek;
• Komárom- Esztergom Megyei Polgári Védelmi Egyesület
• pedagógusok (óvodákban és iskolákban);
• egyházak;
• mûvészek.
A tatabányai klímaprogram sikerének fontos feltételei közé tartozik, hogy a város csatlakozzon a klímabarát települések nemzetközi és hazai szövetségeihez. A szövetségi tagság
ugyanis egyrészt fontos információkhoz való hozzájutást segít elô, másrészt ennek révén
anyagi források nyílhatnak meg a klímaprogram számára, harmadrészt pedig a településszövetségek révén lobbizni lehet annak érdekében, hogy a települési klímaprogram kedvezôbb állami, illetve nemzetközi környezetben mûködhessen. Tatabányának szükséges
csatlakoznia egyrészt a klímabarát települések nemzetközi szövetségeinek legalább
egyikéhez (ilyen a csaknem 1200 tagú európai Klima-Bündnis és a több mint 600 tagú
globális ICLEI Cities for Climate Program), másrészt a magyarországi Klímabarát
Települések Szövetsége Egyesülethez.
A KLÍMAPROGRAM INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI
A tatabányai klímaprogram szakmai megalapozottságát a Magyar Tudományos Akadémia
Szociológiai Kutatóintézete biztosítja – részben külsô szakértôk bevonásával. Az önkormányzatnak fontos biztosítania e tudományos háttér anyagi forrásait.
A nemzetközi tapasztalatok szerint egy klímaprogram sikerének esélyét nagymértékben
növeli, ha az önkormányzat létrehoz egy fôállású klímareferensi státuszt. A klímareferens
feladata többek között a program koordinálása, külsô anyagi források elérhetôvé tétele,
valamint az együttmûködés elôsegítése az önkormányzat különbözô osztályai között
(mivel az éghajlatváltozás egy sok különféle területet átfogó téma). Középtávon fontos
volna egy klímavédelmi osztály létrehozása is az önkormányzaton belül.
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával egy idôben készült és elfogadott települési klímastratégia brüsszeli elismerést kapott. Az intézkedési terv az országban elsôként szabályozza települési szinten a nyári hôség- és UV- riasztás esetén az emberi élet- és egészség
megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának
szabályait:
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A terv egyebek mellett ismerteti a magas hômérséklet és ultraviola-sugárzás élettani hatásait, tartalmazza azon gyógyszerek felsorolását, melyek fokozzák a meleg hatásait vagy a
kiszáradást, és ezért kiemelt figyelmet érdemelnek. Külön fejezet foglalkozik a résztvevô
szervezetek, az önkormányzati intézmények feladataival, valamint a lakosság részére javasolt magatartási szabályokkal. A riasztás elrendelésérôl a feladatban résztvevô szerveken
túl valamennyi önkormányzati intézményt is értesítik. A lakosság az írott-és elektronikus
médián keresztül kap értesítést, tájékoztatást a javasolt biztonsági elôírásokról, a város klimatizált helyeirôl, a szakértôk elérhetôségérôl.
Tatabányát nem is olyan régen még negatív példaként emlegették az országban környezetvédelmi szempontból. Mára a város környezeti állapota rengeteget javult, a környezeti szempontok érvényesítése fontos tényezôvé vált Tatabánya lakói számára, ideértve a
város vezetôit is. A települési klímaprogram lehetôséget ad a mai helyzet további javítására.
Általa jó esély nyílhat arra, hogy néhány év múlva Tatabányát már környezetvédelmi
mintatelepülésként emlegessék Magyarországon. I
FELHASZNÁLT IRODALOM
Tatabánya Klímabarát Település Települési Klímastratégia: MTA Szociológiai Kutatóintézet Bp.2007
Tatabánya Megyei Jogú Város Intézkedési Terv A Hôség- és UV- Védelmére Tb.2008
Felkészülés a Klímaváltozásra: Környezet- Kockázat- Társadalom szerkesztô: Prof. Dr. Bukovics István
„AGRO-21”Füzetek 2004. 36. szám szerkeszti: Csete László c. egyetemi tanár
Klímabarát Települések Elmélet és Gyakorlat Pallas Kiadó szerkesztette: Antal Z. László
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BOJTI IMRE

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
EGY GYAKORLAT MARGÓJÁRA
A veszélyarányos védelemfejlesztés egyik alappillére az elméleti tudás gyakorlatba történô átültetése, amit csak a valósághû gyakorlatok szervezésével és megtartásával lehet
elérni a készségszintû mentési feladatok végrehajthatósága érdekében. Sem a tervezésnél, sem a felkészülésnél nem vagyunk képesek valamennyi lehetséges eseménye elôre
látni, és minden konkrét helyzetre cselekvési programokat készíteni. Nagyobb eredményt
érhetünk el, ha a nagyobb veszélyre tervezünk, mert az arra való felkészülés általában
magában hordozza az egyszerûbb esetek elháríthatóságának a lehetôségét is.
Úgy gondolom, szakmai körben nem kell bizonyítanom, hogy a fenti gondolatok nem öncélúak, kikért és mikért, milyen értékrend alapján fogalmazódtak meg. Következésképpen,
a védelmi felkészítés legjobb, és leghatékonyabb módszere a „gyakorlat”-i kiképzés, azaz
a gyakorlat. E célból szervezett és hajtott végre egy országos szintû „Vízi-erômû-2008”
elnevezésû katasztrófa-elhárítási, és együttmûködési bemutató gyakorlatot 2008. október
2-án a BAZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Kesznyétenben, a Hernádvíz Kft. tulajdonában lévô vízierômû területén.
Nem csak a gyakorlatot kívánom bemutatni, hanem azon keresztül – a Polgári Védelmi
Szemle Szerkesztôségének kérésére –, az azzal kapcsolatos tervezési, szervezési, és megvalósíthatósági tapasztalatokat közreadni az elkövetkezendô több száz hasonló gyakorlat
szervezésének könnyítése érdekében.
Egy gyakorlat szervezéséhez elôször is kell egy elhivatott szakember, aki tudja azt, hogy
sokan szurkolnak ellene, de szerencsére sokan kiállnak mellette is. Mindezt a pénz motíválja, és a belefektetett nagy energia, hiszen ajándékba kapott elegendô pénzbôl könnyû
bármit is csinálni, fôleg mással elvégeztetni.
Minden szervezést alulról célszerû elkezdeni. Meg kell értetni azokkal a polgármesterekkel, amely településeken a polgári védelmi szervezeteket, vagy annak bizonyos részeit fel
akarjuk készíteni, hogy egy ilyen gyakorlat milyen haszonnal jár a települések számára. Ezt
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ott célszerû elkezdeni, ahol valamikor már bekövetkezett valamilyen veszélyhelyzet, baleset, és abban a szervezô szakember pozitívan állt helyt. A települések vezetôi, lakói így
sokkal fogékonyabbak és segítôkészebbek a plusz munka, felkészítés, valamint a szervezés végrehajtásában. Mindehhez természetesen meg kell nyerni a médiát is (nem elég
egy meghívó – érdekes bemutatókra fogékonyabbak), hiszen csak ôk képesek a lakosság
részére pozitívan prezentálni a gyakorlat szükségességét, elônyeit, ezáltal növelve a biztonságérzetet.
Nagyon fontos a megfelelô helyszín és idôpont kiválasztása, hiszen ebben számos lehetôség és buktató is rejlik:
• ahol a szponzorok a legtöbbet tudnak segíteni;
• a szakmaiság ne szenvedjen csorbát;
• viszonylag központban helyezkedjen el, a megközelíthetôség jó legyen;
• a meghívott vezetôk el tudjanak menni, és ezt ôk is betervezzék maguknak;
• az együttmûködôk is kapjanak megfelelô teret és lehetôséget;
• elemeiben és összességében is legyen szervezett, pontos, szakmailag kidolgozott,
illetve látványos;
• ha lehet, hasznos munkát is végezzünk (pl. belvíz-elvezetô árokrendszerek készítése,
karbantartása, romos épületek elbontása stb.).
Nos, miután ezeket végiggondolva azt látjuk, belemélyedtünk a gyakorlat-szervezés sûrûjébe,
pedig még csak az elején tartunk. Úgy kell terveznünk, hogy a szervezés több hónapot
vesz igénybe, fôleg akkor, ha a polgári védelmi szervezetek részére magasabb alkalmazási
készenlétet rendelünk el (többek között a riasztás begyakorlása céljából), ami célszerû is,
figyelembe véve a Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság és a Magyar Polgári Védelmi
Szövetség közötti együttmûködési megállapodás dinamizálási projektjét. Ha valaki mindezt pályázati pénzbôl kívánja megszervezni, akkor ez az idôintervallum még nagyobb lesz.
Én a „Vízi-erômû-2008” október 2-i gyakorlatot 2008. február elején kezdtem el szervezni,
majd tervezni pályázat és pénz nélkül. Nem elírás a szervezés és tervezés sorrendje, hiszen
pénz nélkül csak egy kisméretû felkészítést, gyakorlást tudtam volna végrehajtani. Az
együttmûködô vezetôk és szponzorok ígérvényei alapján mertem csak a tervezéshez (annak részletei kidolgozásához) hozzáfogni. Itt meg kell említenem, hogy az ár-, és belvízvédelmi helyzetbôl adódó szakfeladatokat gyakoroltató rendezvény fô anyagi támogatója a
BAZ Megyei Védelmi Bizottság, Védelmi Iroda, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége, és a Hernádvíz Kft. tulajdonosa volt.
A veszélyhelyzet kezelése csak számos együttmûködô részvételével oldható meg a valóságban, ezért így történt ez most is. A szakmaiságot, valamint a kiképzôk és technikák,
védelmi anyagok többségét az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság biztosította.
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Együttmûködôként a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az alárendelt polgári védelmi kirendeltségek és irodák, továbbá a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer
Lánc Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, a Karitatív Nemzetközi Mentôszervezet
[KARISZ (Debreceni Speciális Mentôk, Életjel Mentôcsoport, Fônix Mentôcsoport,
Magyarok Terepjárókkal a Bajbajutottakért, Spider Mentôcsoport)], a Tiszaújvárosi Rendôrkapitányság, a Tiszaújvárosi Vízi Rendôrség, a Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság, a BAZ Megyei Polgárôr Szövetség, az ANTSZ Megyei Szervezete, és a Megyei
Mentôszolgálat vett részt.
A gyakorlaton 11 település (Tiszaújváros, Kesznyéten, Kiscsécs, Girincs, Köröm, Nagycsécs, Sajóörös – Sajó folyó, Tiszapalkonya, Oszlár, Hejôkürt – Tisza folyó, valamint Mezôcsát polgári védelmi szervezeteinek mûszaki alegységei sajátították el az ár- és belvízvédekezés szakmai fortélyait (85 fô). A Kesznyéteni Polgári Védelmi Szervezetet hajnal
05.00-kor teljes alkalmazási készenlétbe helyezte a Megyei Védelmi Bizottság elnöke,
dr. Ódor Ferenc gyakorlás jelleggel. Ezáltal lehetett begyakoroltatni a riasztás végrehajthatóságát. A védelmi igazgatósági és karitatív szervek, szervezetek (140 fô) az elôkészítés
és végrehajtás idôszakában is lehetôséget kaptak a szakmai feladatokba való bekapcsolódásra, és az együttmûködésre. Mindez látványosan valósult meg, melyet fémjelzett a
védelmi munkálatok: mobilgát, nyúlgát, bordás megtámasztás, bugzár-elfogás, hullámverés elleni védelem, nagyteljesítményû szivattyúk mûködtetése, valamint az árvízzel körbezárt területen rekedt juhász és nyájának kimentése, kötélpályán, csónakkal, és a fertôzött
állatok fertôtlenítése, mindez szárazon, illetve vízen történô rendôrségi biztosítás mellett.
Ugyanakkor bemutatást nyert személy és gépjármû víz alóli mentése a karitatív szervezetek összehangolt speciális mentési technikáival.
A gyakorlat nem csak öncélú, hanem gyakorló és módszertani bemutató jellegénél fogva
követendô is. A minisztériumi és országos hatáskörû szervek, a megyei polgári védelmi
szövetségek, a katasztrófavédelmi igazgatóságok, az együttmûködô szervek, szervezetek
vezetôi, a BAZ Megyei Védelmi Bizottság tagjai, a polgármesterek, jegyzôk, polgármester
segítôk, és a média számos képviselôje (70 fô), mint meghívottak vitték tovább, ki-ki saját
vonalán azt a gondolatot, hogy „nem elegendô elméleti tervekkel rendelkezni, azokat a
gyakorlatban is tudni kell alkalmazni, a segítséget pedig nem csak a hivatásos
szervektôl kell elvárni, hanem a települések lakói is sokat tehetnek életük és értékeik
megmentése érdekében. Mindezt a prevenció idôszakában kell elsajátítani,
ráébreszteni a lakosságot, a tanulóifjúságot az életterüket potenciálisan fenyegetô
természeti és civilizációs veszélyhelyzeteire”.
Dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyûlés elnöke, mint a Megyei Védelmi Bizottság elnöke
megnyitójában hangsúlyozta, hogy az itt gyakorolt és bemutatott feladatokat 1998. év óta
a megyében valamennyien élesben voltunk kénytelenek végrehajtani, hiszen folyóink,
valamint a kis patakok évrôl évre rendszeresen kiöntenek, illetve veszélyeztetnek, azaz
173

F

Ó

R

U

M

védekezésre kényszerítenek minket. Természetesen ezen feladatokat valamennyi polgári
védelmi szervezet tagjával, együttmûködô beosztottal, a fluktuáció figyelembevételével el
kell sajátíttatni. Az elnök úr kihangsúlyozta, hogy a polgári védelmi feladatokat csak úgy
lehet jól elvégezni, ha kellôképpen begyakorolták azokat, ha úgy tetszik, készség szintjére
fejlesztették. Rámutatott az emberek közötti együttmûködés fontosságára, méghozzá két
viszonylatban is: egyrészt az irányítás-végrehajtás, másrészt a civil lakosságnak a védekezésbe való bevonása tekintetében, hiszen az ô munkájuk nélkülözhetetlen.
Dr. Endrôdi István ny. mk. pv. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos
elnöke, mint fôvédnök és levezetô elnök, külön megköszönte dr. Jánosdeák Gábor
Önkormányzati Minisztérium, miniszteri fôtanácsadóján, és Dzsupin Ottó r. ezredes, a
Központi Koordinációs Bizottság vezetôjén keresztül a minisztérium figyelmét, mely egy
újszerû kezdeményezés felé irányul, ami nem más, mint a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság közötti „dinamizálási projekt” keretén belül megvalósuló, polgári védelmi szervezetek gyakorlati képzésének hatékony véghezvitele.
Kecsô Imre polgármester, mint házigazda, érzékeltette a résztvevôkkel, hogy az önkormányzatoknak és a polgármestereknek az ár- és belvíz elleni védekezés éppenséggel nem
a legégetôbb feladata, de biztosra lehet venni, hogy adott esetben azzá válik. Azért, hogy
ez ne ad-hoc módon történjen, meg kell találni azokat a személyeket és lehetôségeket,
melyek ezt pozitív irányba viszik.
Kiss István mk. pv. alezredes, tanácsos, Sárospatak pv. kirendeltség vezetôje az önkormányzatokban folyó védekezési törzsmunka fontosságáról gyôzte meg a hallgatóságot,
mely adott esetben nem csak a védekezés hatékonyságára, hanem a kárfelmérést követô
anyagi ellenszolgáltatás mennyiségére is kihatással van.
Csont Csaba, a EKÖVÍZIG munkatársa és Lehóczki László, a KARISZ vezetôje narrátori
minôségben bemutatták az együttmûködés példa értékû megvalósítását.
Dr. Hoffmann Imre tû. dandártábornok, katasztrófavédelmi fôigazgatóhelyettes és
Bráz György alpolgármester, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke megbízásából értékelték
a gyakorlatot. Mindketten elismerésüket fejezték ki a szervezônek, az együttmûködôknek,
és a kiképzésben résztvevôknek. Ezen sokszereplôs, és átfogó gyakorlat a kiképzésen túl
egyben erôdemonstráció is volt, mely megmutatta a szakma pozitívumait, nehézségeit, a
közös célokat, melyen még munkálkodni kell. Megígérték támogatásukat a hasonló rendezvények végrehajtásához.
Én, a BAZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnökeként, mint a gyakorlat vezetôje
szerveztem a több mint 280 fô feladat-végrehajtását, együttmûködését, látványát, és igye174
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keztem a médián keresztül tudatosítani a prevenció fontosságát. Megköszöntem a támogatók és együttmûködôk, a kiképzésben résztvevôk önzetlen munkáját, valamint a vendégek figyelmét és megjelenését. Bemutattam a Magyar Polgári Védelmi Szövetség által
adott 200 db „egyéni védelmi hátizsák” tartalmát, mely adott esetben személyi védelmet
nyújt a védekezésben résztvevô polgári védelmi szervezet tagjainak a mérgezô és fertôzô
behatásokkal szemben. Nagy jelentôsége van ezen, közel 3.000.000 Ft értékû felszerelésnek, hiszen az országban sehol nincs a polgári védelmi szervezeteknek egyéni védôeszköze, elôször itt került kiosztásra ezen mennyiség.
Zárásként a résztvevôk megtekintették a Kesznyéteni Vízierômûvet, melynek két generátora egyenként 2,2 MW teljesítményû, ami elegendô lenne egy kisebb város villamosenergia-igényének kielégítésére.
A gyakorlat a célját elérte, a kiképzésen túl nôtt a térség lakosságának biztonságérzete.
Mindig is fontosnak tartotta, hogy a lakosság reális képet kapjon a körülötte lévô veszélyekrôl, megtanuljon azzal együtt élni, és baj esetén ne a pánik uralkodjék el, hanem a felkészült tudatos cselekedet.
Pozitívumként értékelem, hogy a polgári védelmi szövetség égisze alatt ezt a gyakorlatot
nem kis nehézség árán sikerült – a jó ügy és cél érdekében – megszerveznem, az együttmûködôket összehoznom, s ezzel a polgári védelmi szövetség image-t szélesebb körben
növelnem.
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TÓTH KÁROLY

MÚLT, JELEN, JÖVÔ
A Polgári Védelmi Szemle valójában az 195o-es években született. Az évek során többször
is szüneteltették a megjelenését,de az igények újra és újra követelôen feltámasztották
halottaiból.
Az elsô idôszakban azt a célt támasztották a lappal szemben a szerkesztôk, hogy a katonai titoktartás követelményei figyelembe vétele mellett biztosítsa a hivatásos állomány
számára a polgári védelmi feladatok megoldásának azt a tapasztalatcsere lehetôséget
amely egyfajta segítséget nyújthat a tennivalók mind magasabbszintú és azonos megoldásához.
A késôbbi idôszakban egyre inkább jelentkezett egyfajta kitekintési igény, elsôsorban a
Varsói Szerzôdés tagállamai légoltalmi feladatairól, illetve azok megoldásának kérdései
irányában.
Érdekes módon több információ jutott el a Szerkesztôségbe – s ebbôl adódóan az olvasókhoz – a nyugati országok légoltalmáról mint a szocialista országok hasonló szervezeteirôl.
Nagymértékben nehezítette az információ áramlás megvalositását a légoltalom titkossága.
Persze esetenként megjelentek úgynevezett titkos számok, amelyeket a hivatásos állomány tagjai közül sem kaphatott meg mindenki.
A késôbbiekben annyiban változott a folyóirat tematikája, hogy a sok tapasztalatot összesítve kezdet kialakulni egyfajta tudományos munka is. Persze nagy feladatot látott el a polgári védelmi szakember képzésben is a Szemle, hiszen a hivatásos állomány különbözô területeirôl verbuválódott gárda szakmai képzésének egyik legfontosabb írásos
anyagát adta.
Késôbb, ahogy mindinkább kialakult a polgári védelmi képzés iskola rendszerû képzése,
s egyre inkább meghonosodott a hivatásos állomány körében a különbözô szintû tudományos fokozatokat elérôk száma , úgy jelentkezett mindinkább a tudományos szintû
munkák publikálása iránti igény. Így ma már az eddig felsoroltakon kívül eleget kell tenni a
doktorandusok igényeinek is. A Szemle persze ezt az elvárást csak akkor képes teljesíteni,
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ha a szerzôtársak aktívan mûködnek közre a kiadvány megjelentetésében. Éppen ezért
szeretnénk, ha egységesformát biztosíthatnánk a beküldött írások formai megjelentetésében. Ezért kérjük, hogy a cikkeket soronként 60 leütéssel, kétsoros sortávolsággal, oldalanként 27–30 soros mennyiségben, imailen a Polgári Védelmi Szövetség Országos elnökségéhez küldjék el. E-mail cím: pvszovetseg@katasztrofavedelem.hu

Felhívjuk szerzôtársaink figyelmét, hogy a szerkesztô bizottság fenntartja magának a jogot: a beküldött írások szövegében javításokat, rövidítéseket végezzen el. Egyes esetekben a beküldött fotók, ábrák közlésében is a szerkesztô
bizottság dönt. És mivel e kiadvány – költségtakarékossági szempontok miatt –
fekete-fehér nyomtatású, ezért kérjük, hogy a fotókat, ábrákat, rajzokat is,
fekete-fehér színben készítsék el.
A beküldött és meg nem jelent kéziratokat fotókat,ábrákat nem küldjük vissza
és nem ôrizzük meg.
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RÖVID TARTALMI KIVONAT
A MEGJELENT ÍRÁSOKBÓL
FÓKUSZBAN
Dr. Endrôdi István nyá. pv. ezredes, PhD.:
Beszámoló a Magyar Polgári Védelmi Szövetség munkájáról.
A Szövetség 2009. április 16-án tartott küldöttközgyûlésén elhangzott elnökségi beszámoló szerkesztett változata. Részletesen elemzi és értékeli a 2008. évi feladatok végrehajtását. Részletesen tárgyalja a Szövetség által új feladataként vállalt elsô települési polgári
védelmi gyakorlatok megszervezésének, végrehajtásának tapasztalatait. Meghatározza a
Szövetség 2009. évi feladatait. Ismerteti a költségvetési helyzetet.
Dr. Tatár Attila tü. altábornagy PhD., az OKF fôigazgatója,
Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes, az OKF fôosztályvezetôje:
Elmélyülô stratégiai együttmûködés az Országos Katasztrófavédelmi
Fôigazgatóság fôigazgatójának hozzászólása a Magyar Polgári Védelmi Szövetség
2009. évi küldöttgyûlésén
Palásti Ferenc dandártábornok, a Köztársasági Elnöki Hivatal katonai fôosztályvezetôje:
A civil és társadalmi szervezetek helye, szerepe a magyar honvédelem rendszerében:
Mit értünk civil és társadalmi szervezetek alatt? írja a szerzô. – Meg sem próbálok pontos választ adni, de igyekszem körbe járni, hogy mi, és hogyan befolyásolja az említett
szerveztek eredményes tevékenységét a honvédelem ügyéért. Véleményem szerint helyesen, megkötést tartalmaz a törvény, amikor kimondja, hogy: e szervezetek a kormányzati
szervek által koordináltan vehetnek részt e feladatban.
Dr. Ország Imre nyá. mk. ezredes, CSc.:
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség nemzetközi együttmûködése.
Az MPVSZ igazodva az ENSZ és EU polgári védelemmel foglalkozó határozataihoz, 2008ban kialakította hosszú távú elgondolását egy nemzetközi kapcsolatrendszer megvalósítására, és szoros együttmûködés kiépítése a hazánkkal szomszédos és más EU tagállamok polgári védelmi szövetségeivel. A terv célja 2011-ben a magyar EU Elnökség idôszakában, a civil polgári védelmi szövetségek, szervezetek Európai Együttmûködési Fórumának megvalósítása. A szerzô bemutatja az eddig megtett erôfeszítéseket, és fölvázolja
a tervezett további lépésekkel kapcsolatos elgondolásokat.
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IBIZTONSÁG, VÉDELEM, STRATÉGIA.
Dr. Varga Imre nyá. mk. pv. ezredes, PhD.:
A polgári védelem feladatrendszerének áttekintése, különös tekintettel a rendkívüli
állapot kihirdetése során jelentkezô feladatainak egyes újszerû aspektusaira.
A tanulmány a Magyar Köztársaság geopolitikai és biztonságpolitikai környezete elmúlt
években jelentôsen megváltozott helyzetébôl kiindulva tekinti át a polgári védelem feladatrendszerét. A polgári védelem az ország védelme egységes rendszerének a része. Össztársadalmi feladat a mindenkori veszélyeztetettségi szintnek megfelelô felkészültséggel
védeni a lakosságot és anyagi javait. A szerzô vázolja az egyes veszélyeztetettségi idôszakok – béke, a háborús idôszakra való felkészülés, és a háború – legfontosabb polgári
védelmi feladatait. Megállapítja, hogy napjainkban a polgári védelem fôfeladata az ipari és
természeti katasztrófák elhárításában, a csapások elleni védekezésben és következményei
felszámolásában való részvétel, a helyi védelem erôsítése. A háborús feladatokra a békekatasztrófák elleni védekezés rendszerében kell felkészülni.
Orovecz István nyá. pv. vezérôrnagy, az MPVSZ szakmai elnöke:
A polgári védelem lehetséges feladatai a Magyar Köztársaság
Nemzeti Katonai Stratégiája tükrében.
A 2009. januárjában a kormány által jóváhagyott Nemzeti Katonai Stratégia Magyarország
biztonsági környezete jelenlegi helyzetébôl kiindulva elsôsorban azokat a kihívásokat veszi
számba, amelyekre katonai választ kell adni. A tanulmányban a szerzô arra keresi a választ,
hogy a komplex módon jelentkezô biztonsági problémák megoldásában, milyen szerepe
van a honvédelem rendszerében megvalósúló polgári védelemnek.
Nagy Rudolf pv. mk. alezredes, ZMNE doktorandusza és Dr. Földi László PhD.,
a ZMNE docense: A kritikus infrastruktúrák és védelmük nemzeti programja.
Az infrastruktúrák létfontosságúvá válása mélyreható változást idézett elô a védelmi szféra
valamennyi ágában. Ez a kérdéskör csupa új sajátosságot felvonultat modern rendszerrel
hozható összefüggésbe. Az új szemlélet a társadalom mindennapjainak biztonságát
helyezi elôtérbe, szemben a korábbi, fegyveres küzdelem idôszakára koncentráló nézettel.
A megfelelô válaszok nem is igen lelhetôk fel a klasszikus, mára már túlhaladott elvek
keretein belül, annak ellenére sem, hogy „gyökerei” vitathatatlanul annak polgári védelmi
összetevôibôl erednek. A kor színvonalát tükrözô szempontok érvényesítése indokolta,
hogy hazánk is nemzeti programba fogalmazza meg válaszait a létfontosságú infrastruktúrák biztonságát illetôen. E stratégiai jellegû dokumentum hátterét képezô összefüggések
elemzésére tesz kísérletet a szerzôpáros ezen írás keretei között. Kulcsszavak: létfontosságú infrastruktúra, zavar, következmény, védelem, üzembiztonság.
Dr. Tollár Tibor nyá. határôr alezredes, PhD.
A polgári védelmi feladatok finanszírozási problémái.
Az államháztartás, a legtágabban értelmezett kormányzati gazdálkodásának rendszerét
másképpen fogalmazva az állampénzügyek összességét jelenti. Feladat a társadalom közös szükségleteinek ellátása, az ehhez szükséges forrásokat pedig, jellemzôen a közpénz,
„az adófizetôk pénze” biztosítja.
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Demeter István nyá. pv. ezredes, a MPVSZ alelnöke:
Gondolatok a polgári védelmi szervezetek által 2008-ban végrehajtott gyakorlatokról.
A szerzô tárgyalja a 2008-ban megkezdett és következô években sorra kerülô települési
polgári védelmi gyakorlatok céljait, helyét szerepét a polgári védelmi szervezetek kiképzési
és a lakosság felkészítési rendszereiben. Vázolja a gyakorlatok tervezése, szervezése és
végrehajtása módszereit.
Prof. Dr. Szabó Sándor nyá. mk. ezredes, ZMNE
és Dr. Tóth Rudolf nyá. mk. dandártábornok, a ZMNE docense:
Katasztrófavédelmi szakemberek képzése
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.
A tanulmány elsô lépésként röviden áttekinti a ZMNE-n folyó katasztrófavédelmi képzés és
kutatás elôzményeit. Ezt követi az Egyetemen jelenleg folyó háromszintû – BSc, MSc, és
PhD - iskolaszerû katasztrófavédelmi képzés céljainak és az ott megszerzett tudás, szakmai készségek és a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek részletes ismertetése. A tanulmányt a további tervek vázolása zárja.
Dr. Takács Árpád pv. ezredes, a Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató-helyettese: Gyakorlatok Békés megyében.
A tanulmány rövid jelentések formájában, stílusában több 2008.-ban végrehajtott
katasztrófa-elhárítási gyakorlat tapasztalatait mutatja be. Nevezetesen: november 20-án
Orosháza város külsô védelmi tervének végrehajtását gyakorolták az érintett szervek
bevonásával. Tarhoson „Vízkárelhárítás 2008.” a települési polgári védelmi szervezet 8 szakalegységének bevonásával árvízvédelmi gyakorlatot tartottak. Július 3-án Körösladányban hajtotta végre a Szeghalmi Védelmi Bizottság védelmi gyakorlatát. Szeptember 23-án
az EU EUROMEX 2008. Békés megyei moduljainak, árvízvédelmi gyakorlatait hajtották
végre. A szerzô az egyes gyakorlatok részelemei végrehajtásának tapasztalatait rögzítette.
Kemény József nyá. pv. ezredes, a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke:
Lakosság felkészítés Zala megyében.
Az elsô települési polgári védelmi gyakorlatot 2008-ban a Zala megyei Pusztaedericsen
hajtották végre. A kiemelkedô színvonalú gyakorlat sikere elsôsorban a résztvevô lakosság
átgondoltan, és céltudatosan szervezett felkészítésének, a polgármester kiemelkedô
szereplésének volt köszönhetô. A rövid tanulmány e felkészítés elôkészítésének, megtervezésének, szervezésének, a polgármesterek megnyerésének Zala megyei gyakorlatát,
tapasztalatait mutatja be.
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FÓRUM
Dr. Hornyacsek Júlia pv. ôrnagy, PhD., a monori polgári védelmi kirendeltség vezetôje,
Dr. Hülvely Lajos nya. alezredes, egyetemi docens: Az Osztrák Szövetségi
Köztársaság lakossága polgári védelmi, lakosságvédelmi felkészítése.
A két nagyobb fejezetre bontható tanulmány elsô részében röviden áttekinti a szövetségi
köztársaság sajátosságainak megfelelôen mûködô osztrák polgári védelem szervezeti
felépítését, feladatait és a lakosságvédelem jelenlegi helyzetét. Második részben az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség tevékenységét feladatait és a magyar szaksajtóban is emlegetett példamutató módszereit mutatja be.
Karóczkai János mk. pv. ezredes a Zala megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
igazgató-helyettese: A téli idôjárás kapcsán kialakult gondok, problémák és
megoldásuk Zala megyében 2009. 01. 27- 31.
A 2009. január végén hírtelen beköszöntött zord, hideg idôjárás, folyamatos havazás rendkívüli helyzetet okozott a megyében és a fôközlekedési utakon megbénította a közlekedést. Több mint hatvan településen megszûnt az áramellátás és akadozott a vízellátás.
A figyelemre méltó tanulmány a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a területi szervezetei és a közigazgatás, önkormányzatok munkájának tapasztalatait dolgozza fel.
Dr. Tóth Rudolf nyá. mk. dandártábornok, a ZMNE docense,
Horváth Zoltán a ZMNE doktorandusza:
A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében
A cikk terjedelme nem teszi lehetôvé, hogy részletesen megvizsgáljuk a katasztrófa elháritás logisztikai támogatásának kérdéseit. Itt csak arra van lehetôségünk, hogy bemutassuk
a hazai katasztrófavédelmi rendszer elemeit, azok kapcsolatát, a logisztikai támogatás
helyét és szerepét a rendszerben.
Benye János pv. alezredes, a PTE doktorandusza
Globális klímaváltozás hatása és védekezési lehetôségei helyi önkormányzati szinten.
Magyarországon 2007-ig kellett várni az elsô települési klímaprogramokra. A programok – így
a tatabányai is – megelôzési és alkalmazkodási cselekvésekbôl állnak. Az üvegházgázok
kibocsátásának csökkentése négy területen lehetséges: közlekedés, energia-felhasználás,
hulladékgazdálkodás, a gazdaság térbeli szerkezete. Vázolja a tatabányai klímaprogram
általános elveit, elemit és az együttmûködô partnereket, valamint az intézményi hátteret.
Bojti Imre nyá. pv. alezredes, a BAZ m. PVSZ elnöke:
Összefoglaló értékelés egy gyakorlat margójára.
A szerzô az 2008. október 2-án Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kesznyéten lévô vízi erômû
területén, 11 környezô település polgári szervezetek közremûködésével végrehajtott települési katasztrófa-elhárítási és együttmûködési gyakorlat szervezési és végrehajtási tapasztalatait dolgozta fel. Részletesen foglalkozik az érintett szervek vezetôinek, valamint a
gyakorlatot megtekintôk megállapításaival.
Tóth Károly nyá. pv. ezredes: Mult, jelen, jövô
A cikk módszertani tanácsokat, követelményeket ad a folyóiratba közlésre beküldendô
tanulmányok, cikkek írásához. Meghatározza a formákat, a terjedelmet és a követelményeket.
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