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BOGNÁR BALÁZS

VÁLTOZÓ BIZTONSÁG

„a biztonság a túlélés és a fennmaradás lehetôsége
és képessége a létet fenyegetô veszélyekkel szemben”

(Prof. B. Buzan)

A biztonság 1990-ig gyakorlatilag a Magyar Köztársaság valamennyi közigazgatási, védel-
mi igazgatási szereplôje számára, de hangsúlyozottan a védelmi igazgatás rendszerébe
tartozó (akkori terminológia szerinti fegyveres erôk, rendvédelmi szervek) szervezetek
számára egyet jelentett a katonai biztonsággal. A bipoláris világrend, valamint a két nagy
katonai tömb a NATO1 és a Varsói Szerzôdés2 erôinek szembenállása miatt kiélezett biz-
tonságpolitikai környezet tenziója az évek során azonban fokozatosan tompult. A világ
eseményeinek fôsodrát lassan követô biztonságpolitika tudományterületére viszonylag
lassan szivárogtak csak át a biztonság- és geopolitikai enyhülés tanulságai. Ennek egyik
fô oka, hogy a biztonság katonai dimenziója egészen a Szovjetunió összeomlásáig hege-
món szerepet játszott a diszciplína egyéb területeivel (gazdasági, társadalmi, stb.) szem-
ben. A biztonság katonai oldalról történô megközelítése a háborús tevékenység, fegyve-
res cselekmények, helyi háborúk és katonai mûveletek oldaláról vizsgálta és mérlegelte
a relatív veszélyforrásokat. A komplexebb értelmezés csak a masszív katonai erô rész-
vételével végrehajtott konvencionális háborús mûveletek esélyének csökkenésével kezdett
teret nyerni.

Hazánkban a nemzetközi trendekhez képest kissé megkésve, az 1990-es évek közepén
kezdtek komolyabb figyelmet fordítani a biztonság nem katonai aspektusaira, de az azóta
eltelt idôben a korábbi, egysíkú megközelítés gyökeresen és sikeresen átformálódott
a biztonság komplex értelmezése irányába. A következôkben ezeket az eredményeket
és szûkebb témámhoz, a védelmi igazgatáshoz való kapcsolatrendszert veszem gór-
csô alá.
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A BIZTONSÁG ÖSSZETEVÔI

A biztonság összetevôi, tágabb, átfogó értelmezése alatt a társadalmi (jogi, szociális), poli-
tikai (diplomáciai), gazdasági, környezeti (ökológiai, katasztrófavédelmi), katonai (honvé-
delmi), informatikai, pénzügyi, egészségügyi (járványügyi), belügyi (rendészeti, kataszt-
rófavédelmi) biztonságot értjük. A biztonság átfogó értelmezése azonban önmagában
lehetetlen. A „secura” jelenségét csak a „cura” vagyis a fenyegetettségek és kockázatok
szemszögén át lehet valóban tanulmányozni. Ezek a kihívások az ún. biztonsági kockáza-
tok. Valamennyi felelôs ország biztonsági és rendvédelmi közösségének egyik kiemelt
feladata – és felelôssége – az országokat érintô biztonsági kockázatok azonosítása,
elemzése és értékelése. Ez a számvetés minden átfogó biztonságpolitikai koncepció
alapja. A magyar biztonságpolitikai alapdokumentumok hierarchiájának csúcsán áll és
a további – származtatott – tervek alfája a Nemzeti Biztonsági Stratégia3, mely megfogal-
mazza azokat a fenyegetéseket, kockázatokat és kihívásokat, amelyekkel szemben a nem-
zet biztonságát szavatolni kell. Részletezi a védekezés módozatait, számba veszi a szük-
séges lépéseket és javaslatokat fogalmaz meg a megvalósítható biztonság érdekében,
különös tekintettel az „egyszerû” magyar állampolgár biztonság érzetére. Mivel meggyô-
zôdésem, hogy az állami szervek mindenkori fô feladata az állampolgárok kiszolgálása és
támogatása, ezért a késôbbiekben a felvázolt problémakörökhöz kapcsolódóan bôvebben
foglalkozom a biztonság és az állampolgári közös tudat kapcsolatával.

A BIZTONSÁG ELMÉLETI MOZGATÓRUGÓI

Megítélésem szerint a biztonsággal kapcsolatosan három alapfogalmat kell megkülön-
böztetnünk, a kihívásokat, a kockázatokat és a fenyegetéseket. Ezen fogalmak meghatá-
rozása az elméleti értelmezés szempontjából kiemelt fontosságú, jóllehet a gyakorlatban
gyakran egymást átfedve, összemosódva jelennek meg.

A FENYEGETÉSEK

A fenyegetések az általánosan értelmezett biztonság egyes összetevôire ható olyan hely-
zetek és állapotok összessége a lehetséges veszélyek legmagasabb megnyilvánulási szint-
jén, amikor a nemzeti érdekek sérülhetnek, és közvetve hatással lehetnek a nemzeti érté-
kek megôrzésére. Az érdekek képviseletének módszerei és eszközei elônyben részesítik
a kikényszerítést vagy az erôszakos úton történô megoldás lehetôségét.

A Nemzeti Biztonsági Stratégia az alábbiak szerint jeleníti meg a globális fenyegetéseket:
• terrorizmus (2001. szeptember 11. óta korunk egyik legkiemeltebben kezelt fenye-
getésévé lépett elô);

4

F Ó K U S Z B A N



(Forrás: Bognár Balázs – Gyôr, 2009.)4

• tömegpusztító fegyverek elterjedése (a két katonai tömb felbomlása, a Szovjetunió szét-
esése, az utódállamokban maradt nukleáris eszközök, valamint a célba juttatásukhoz
szükséges hordozó-rendszerek, a rezsimek5 nagyon sok sugárzó anyag – adott esetben
nukleáris fegyverként is használható eszköz – kerülhetett illetéktelen kézbe, ezen túlme-
nôen a regionális instabilitás és egyes államok gyengülô belsô rendje, valamint más álla-
mok (Irán, Észak-Korea) offenzív fellépése is növeli az esélyét egy ilyen fegyverrendszer
alkalmazásának.);
• instabil régiók, mûködésképtelen államok (Magyarország környezete a történelem folya-
mán mindig abba a régióba volt sorolható, ahol az instabilitás volt jellemzô),
• illegális migráció (a „Schengeni Egyezményhez”6 való csatlakozás következtében a mig-
rációs tevékenységre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
Az információ áramlás felgyorsulásával, az információ eljut mindenhova a világba és az
információ hatására a különbözô nemzetek, országok szegényebb és jobb megélhetésre
vágyó tömegei mozognak a különbözô irányokba. Ez a migrációs mozgás egy sor – bû-
nözés, egészségügyi problémák – veszélyt hordoz magában);
• gazdasági instabilitás (a jelenlegi gazdasági és pénzügyi világválság korában napi ak-
tualitással bíró probléma);
• az információs társadalom kihívásai (pl. a bankszektorban megjelenô informatikai rend-
szer zavarok megjelenése, melyek gerjesztô hatással elindíthatnak további folyamatokat is);
• globális természeti, civilizációs katasztrófák (pl. globális felmelegedéssel, klímaválto-
zással kapcsolatosan felmerülô rendkívüli idôjárási helyzetek);
• egészségügyi veszélyforrások (pl. a H1N1 vírus okozta veszélyek, mely jelenleg is egy
világjárvánnyal fenyegeti az emberiséget).
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A KOCKÁZATOK

A belsô fenyegetésekrôl a kockázatok esetében beszélhetünk. A kockázatok az általá-
nosan értelmezett biztonság egyes összetevôire ható olyan helyzetek és állapotok
összessége a lehetséges veszélyek olyan megnyilvánulási szintjén, amikor a nemzeti
érdekek sérülhetnek, ezáltal veszteségek keletkezhetnek. A Nemzeti Biztonsági Stratégia
alapján belsô fenyegetésrôl, belsô kockázatokról beszélhetünk: szervezett bûnözés;
feketegazdaság és korrupció; kábítószerek terjedése; politikai és vallási szélsôségek;
katasztrófa,- veszélyhelyzetek tekintetében, valamint – én magam idesorolom még – a kri-
tikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos kockázati faktorokat.

A KIHÍVÁSOK

A kihívások az általánosan értelmezett biztonság egyes összetevôire ható olyan helyzetek
és állapotok összessége a lehetséges veszélyek legalacsonyabb megnyilvánulási szintjén,
amelyek eredôi általában hátrányosan befolyásolják a belsô és külsô stabilitást és kihatás-
sal lehetnek egy adott régió hatalmi viszonyaira. A természetes szakmai sovinizmuson túl,
a mindennapok tapasztalatai is azt mondatják velem, hogy a hazai viszonylatok között leg-
relevánsabb kihívásokat a katasztrófa-, illetve veszélyhelyzetekkel lehet beazonosítani.
Ezen veszélyhelyzetek megfogalmazása rögzítetten elsôként az Alkotmányban jelenik meg,
de szakmai jellegû törvényként a polgári védelemrôl szóló törvény7 külön tartalmazza.

(Forrás: Bognár Balázs – Gyôr, 2009.)8
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A fenti megállapítások különösen érdekessé válnak annak fényében, hogy bár az Alkot-
mány rögzíti a minôsített idôszakokat, és – elsô és legalacsonyabb szinten – megjeleníti a
veszélyhelyzetet, de az Alaptörvény mellett a Pv. tv. (az egyetlen ilyen törvény) nevesíti és
tartalmilag is kategorizálja a veszélyhelyzet. Az elmúlt idôszakban a bekövetkezett
események (környezeti veszélyek, árvízveszély, belvíz veszély, hó helyzet, közlekedéssel
kapcsolatos problémák, energia ellátási zavarok…stb.) miatt – amennyiben szakmai
javaslatok alapján a Kormány intézkedést foganatosít, akkor – a veszélyhelyzet kihirdetése
kapcsán mindig a Pv.tv. 2. § -ban9megjelent veszélyhelyzetre hivatkozunk és soha nem az
Alkotmány törvényre. A döntéshozók, ezzel is jelzik, hogyan is kezeljük magát a veszély-
helyzetet, és hogy ne dimenzionáljuk azt túl. Lehetôség szerint még a jogtechnikai kate-
gória szerint is – a szubszidiaritás elvének megfelelôen – a lehetô legalacsonyabb szinten
tartják a helyzet kezelését. 

KOCKÁZATELEMZÉS

A biztonsági környezet, az azt befolyásoló körülmények, azok bekövetkezési esélyei és a
jelentkezô kockázatok valószínûségének felmérése után, a kapott információk csopor-
tosításával kezdôdik meg a tervezô tevékenység. A tervezés nem más, mint felkészülés a
megfogalmazott célok teljesítése és a felismert fenyegetések kezelése érdekében. A ter-
vezô tevékenység során tehát azonosításra kerülnek a fenyegetések, számvetik azok kock-
ázati faktorát, bekövetkezésük valószínûségét és súlyosságuk mentén priorizálják ôket,
valamint felmérik a kezelésükhöz szükséges eszközrendszer mélységét és milyenségét. A
csernobili tragédia történelmi és földrajzi közelsége, valamint súlyossága okán talán leg-
fontosabb feladat a nukleárisbaleset-elhárításra való reagáló képesség megteremtése és
fenntartása. Ezért vannak rendszeresen nemzetközi szinten gyakorlatok annak érdekében,
hogy ne következzen be még egyszer egy nukleáris katasztrófa.

BIZTONSÁGPOLITIKAI HELYZETKÉP

A normál idôszakban elkészített és naprakészen tartott intézkedési tervek arra valók, hogy
egy adott szituációban lévô dolgot rendszerbe foglaljanak és adjanak egyfajta megoldási
metódust a tipizált helyzetek kezeléséhez. A valós életben azonban általánosságban
elmondható, hogy nem mindig a különbözô intézkedési tervek szerint történnek a dolgok.
A tapasztalatok alapján a szakállomány szakmai hozzáállása, és az adott helyzetben
tanúsított egyéni magatartások, a készségek-képességek, a szakmai tapasztalat, valamint
a különbözô (védekezésben résztvevô) szervezetek összhangja fogja meghatározni, hogy
mit és hogyan tudunk megtenni az adott helyzet optimális kezelése során.
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A gyakorlatokat, gyakorlásokat, és felkészítéseket utólag elemezni kell, mint ahogy a valós
események bekövetkezését követôen az eseménysort a kialakulástól kezdôdôen folyama-
tosan a helyreállításig célszerû végig lemodellezni, azokból a megfelelô következtetéseket
levonni, annak érdekében, hogy a következô alkalommal még eredményesebb legyen a te-
vékenység, vagy az egyszer bekövetkezett hibákkal kapcsolatosan milyen jellegû korrek-
cióra van szükség. A tapasztalatok ilyen módon történô hasznosítása (az angolszász szak-
mai zsargonban „lessons learned”) döntôen hozzájárul a felkészítés, valamint a szakmai
hatékonyság színvonalának növeléséhez. Az állam lehetôségei különbözôek a veszélyhely-
zet kezelése során résztvevôk befolyásolására. Vannak ösztönzô és szankcionáló lehetô-
ségek. Az elôbbi csoportba tartoznak a diplomáciai, gazdasági és a katonai megoldások,
míg az utóbbi eszközrendszert a diplomáciai, gazdasági és katonai lépések biztosítják.

A katonai megoldás – a veszélyhelyzet kezelés eszköztárának legerôszakosabb, legköltsé-
gesebb és leginkább inhumánus módozata – mindig a legutolsó panelként kell, hogy meg-
jelenjen (ultima ratio). 

A BIZTONSÁG ÉRTELMEZÉSE AZ ÁLLAMPOLGÁROK SZEMÉBEN

Napjainkra a biztonságot a korábbiaktól gyökeresen eltérô módon, sokkal inkább ember-
központúan közelítjük meg és értelmezzük. A nemzetközi rendszer államainak, – többek
között – az Európai Uniónak a biztonsága nem a katonai értelemben vett megközelítésbôl
adódik, hanem sokkal inkább nyert átfogóbb értelmezést. Ennek megfelelôen a biztonsá-
gon legegyszerûbb megközelítésben a fenyegetettség nélküli állapotot, vagy bármiféle ve-
szélyeztetettség hiányát értjük. A biztonságpolitika angolszász kutatóinak megközelítésé-
ben „a biztonság az, ami a Bizonytalan Ügyek Minisztériumának hatáskörébe tartozik” 12,
egy másik megfogalmazásban „a biztonság az, amivé tesszük” 13, legjobban talán Prof. B.
Buzan megfogalmazása idôszerû, miszerint „a biztonság a túlélés és a fennmaradás
lehetôsége és képessége a létet fenyegetô veszélyekkel szemben”. A biztonságot a kuta-
tók megfogalmazásán túlmenôen mi magunk is értelmezzük. Mást jelent számomra, mint
egyén számára, (pld. hogy Fiat gépkocsival, vagy Saab-al közlekedem) mást jelent más-
nak, egyénnek, akár a lakása vonatkozásában (lakásbiztosítás, környezetbiztonság) és ter-
mészetes módon mást jelent a társadalom egészére nézve.

A társadalom biztonsági érzete összességében mérhetô jelenség. E mérés és a biztonsá-
gi érzetek meghatározására hívták segítségül a biztonságpolitikával foglalkozó szakem-
berek a szociológia eszköztárát. A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú
Egyesület (a honvédelmi tárca megbízásából) a Szonda Ipsos-sal közösen két ízben is
végzett közvélemény-kutatást e terület vonatkozásában. 1999-ben ezer, míg 2008-ban
háromezer fôt kérdeztek meg „az utca emberei közül”, hogy „Önnek mi jut eszébe arról
a szóról, hogy biztonság? Mit jelent Önnek?”
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(Forrás: Radványi Lajos – Göd, 2008)13

Az ábrán látható statisztikai adatok jól tükrözik, hogy a védelmi igazgatási szférán kívül dol-
gozó emberek számára a biztonság szóról közel sem a katonai biztonság, illetôleg a fenye-
getések, kockázatok, kihívások fogalmi kör kifejtésénél felsorolt biztonsági tényezôk jelen-
nek meg. Sokkal inkább a létbiztonság, a közbiztonság, az anyagi biztonság, a család, az
otthon biztonsága és csak ezek után az értékek után következnek a jogbiztonság, a rend-
ôrség, a hadsereg, a lakosság védelme, a haza, az ország biztonsága dimenziók.

A közel tíz évet felölelô közvélemény-kutatás végsô eredményében rámutat arra a tényre,
hogy a biztonsági dimenziók fontosságának összehasonlítása során összességében a Ma-
gyar Köztársaság lakosságnak, állampolgárainak biztonságérzete (a NATO és EU csatla-
kozásunk által indukált biztonságkörnyezeti változásoktól függetlenül) nem változott,
azonban a katonai biztonság – mint értékpreferencia – az értékek sorában hátrább került.
Elôtérbe kerültek viszont a természeti és ipari jellegû katasztrófa események, illetôleg
mindazok a veszélyhelyzetek, melyeket a már idézett Pv. tv. vonatkozó bekezdése felsorol.

A veszélyeket az elôzô felsorolástól eltérôen, egy kicsit más szemüvegen át nézve csopor-
tosíthatjuk az azokra való reagálások tükrében. Az ilyen szemléletû megközelítés alapjául
két módozatot különítek el, a váratlan és a nem feltûnô katasztrófákat.
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VÁRATLAN KATASZTRÓFÁK

Egy részrôl vannak az ún. „BUMM”-szerûen, hirtelen, váratlanul bekövetkezô katasztrófae-
semények (tornádó, szélvihar, földrengés, ipari katasztrófák, vegyi-üzem robbanások, stb.).
A lakosság reakciója ezekre – a veszélyek jellegétôl és a bekövetkezés váratlanságából
adódóan – az automatikus pánik. A média reakcióját jellemzôen a szenzáció-orientáltság
és a különbözô katasztrófafilmekben is látható hírhajhászás jellemzi. A döntéshozók tekin-
tetében elmondható, hogy a bekövetkezett katasztrófák után azok kezelésébôl, a helyre-
állítási és újjáépítési munkák során leszûrt tapasztalatokból a hasonló jellegû események-
re való felkészülés tekintetében a túlbecsülés és a túlreagálás jellemzô.

NEM FELTÛNÔ KATASZTRÓFÁK

A veszélyekre való reagálásnak egy másik csoportja az ún. „nem feltûnô katasztrófák”.
Ezek azok a lappangó, „búvópatak” módon bekövetkezô (késôbb rendkívüli kihatású)
események (ipari szennyezés, üvegházhatású gázok, ózonlyuk, globális felmelegedés, nap-
kitörések mágneses rezonanciájának problémái stb.), melyek következményei az egyé-
nekre és a társadalom egészére nézve is csak lassan érezhetôek. Éppen ezért a lakosság
e kérdéskörrel kapcsolatos reakciója (érdeklôdése) meglehetôsen passzív. E „modernkori
passzív ellenállás” idôszakában a döntést hozók – általánosságban – elutasítják a szemé-
lyes felelôsséget. A reakciókat tehát ebben az esetben leginkább az alábecsülés és a ké-
sôn reagálás jellemzi. Habár vannak köztünk „modernkori paladin-ok”, ahogy mondani
szokás „egy fecske nem csinál nyarat”. A döntést hozók szemléletmódjának változtatá-
sában, a védelmi igazgatás különbözô területein dolgozó szakembereinek is nagy felelôs-
sége van, itt elsôsorban a megfelelô szintû felkészítés hiányára, szükségességére, javítá-
sára gondolok.

ÖSSZEGZÉS

A rendszerváltás óta eltelt húsz év elsô felében fôleg a migrációs- és a délszláv válság miatt
kialakult katonai kihívások, majd a második felében a természeti eredetû katasztrófahely-
zetek, a terrorveszély, a szervezett bûnözés, a kritikus infrastruktúra veszélyeztetése, a köz-
rend erôszakos megzavarása, az energiaválság és a járványok miatt kialakult veszély-
helyzetek kezelésére került sor a védelmi igazgatás komplex rendszerében.

A védelmi igazgatás rendszere megítélésem szerint nyitott és fogékony az új elvek, mód-
szerek befogadására, azzal együtt kész a humán oldalról, illetve a vezetés-irányítás infra-
strukturális részérôl a megjelenô kihívásokra történô gyors reagálásra. A rendszernek ezt
a képességét kell fejleszteni ahhoz, hogy az újonnan megfogalmazott céloknak és elvek-
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nek megfelelôen, a modern közigazgatás továbbra is szerves részeként tudjon hatékonyan
mûködni a jövôben.

Aktualitását tekintve, a védelmi igazgatás területén a hatályos jogszabályokban olyan fôbb
képességcélok jelennek meg, mint a folyamatos irányítás és a beavatkozó képesség
feltételeinek fejlesztése, az EU és a NATO rendszerekkel összehangolt válságreagálás, a
polgári veszélyhelyzeti tervezés és a befogadó nemzeti támogatás átfogó elôkészítése, a
védelmi tervezés új alapokra helyezése, továbbá az ország és a lakosság védelmét szol-
gáló nemzetgazdasági erôforrások, tartalékok többcélú és koncentrált felhasználásának
biztosítása, a védelmi igazgatási rendszer gazdaságos mûködtetése, a létfontosságú infra-
struktúrák védelme, az informatikai-, infokommunikációs rendszerek fejlesztése, valamint
a humán erôforrások (lakosság és szakállomány egyaránt) célirányos felkészítése. Mind-
ezen fôbb képességcélokat az ország védelme, a vezetési-irányítási rendszer fenntartása,
a gazdaság mûködôképessége, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében szük-
séges megvalósítani. 

A kihívások változásaihoz – meggyôzôdésem szerint – a hazai, elméleti és gyakorlati szak-
emberek közössége sikeresen alkalmazkodott. Az elért eredmények azonban csak akkor
maradnak valós sikerek, ha azokra alapozva tovább építjük és bôvítjük a biztonságpolitika
tudományát és tekintetbe vesszük, hogy a fenyegetések ezernyi arcot ölthetnek és nem áll-
nak meg egy-egy tárca, vagy szakma hatáskörénél, hanem az ágazati határokra való tekin-
tet nélkül fejtik ki hatásukat. Nem mehetünk el szó nélkül a társadalom reakciói mellett
sem. Azt továbbra is kötelességünk figyelni és értékelni, mert a biztonság dinamikája –
hitem szerint – az emberek biztonságérzetének változásából mérhetô reálisan.
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vények szervezésében, a lakosság különbözô célcsoportjainak a tájékoztatásában és felkészítésében.
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március 10.
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DR. RÉVAI RÓBERT – HUSZÁR ANDRÁS – LIPKA ZOLTÁN

A NEMZETI  KATASZTRÓFAVÉDELMI
SZERVEK ÉS SZERVEZETEK

SZEREPE ÉS FELADATAI KITERJEDT
JÁRVÁNYOK ESETÉN

BEVEZETÉS

Az emberiséget sújtó járványok kialakulása egyidôs evolúciós fejlôdésünkkel. A kialakulá-
sukhoz vezetô okok széles mezsgyén foglalnak helyet, hiszen lehetnek biológiai, termé-
szeti, fejlôdéstörténeti, társadalmi, technikai, technológiai eredetûek. A felsorolt tényezôk
számtalan lehetôséget hordoznak magukban egy kiterjedt járvány kialakulása szempont-
jából:
• a biológia végtelen számú potenciált hordoz magában a változtatás képességével fel-
ruházva ( pl.: a genetikai változások spontán és körülmények változásához alkalmazkodó
képessége révén),
• a fejlôdéstörténeti tényezô szinte az összes felsorolt kategória hatásának kitett szempont,
• a társadalmi, technikai, technológiai eredet taglalása egyenként tanulmányok sorát
képezheti, hiszen elegendô számításba venni az egészségügyi kutatások szüntelen harcát,
az emberi kreativitás sötét oldalához tartozó romboló tevékenységek sorát, melyek hábo-
rúk révén megteremtette az utat a járványok gyors terjedéséhez, azok mesterséges kiala-
kulásához. A felgyorsult technológiai fejlôdés vívmányainak hasznosítása során a szándé-
kos vagy véletlen hibák pedig szintén jó táptalajai a járványos betegségek terjedésének,
elegendô csak az élelmiszeripari és a világot behálózó közlekedés, migráció veszélyeire
gondolnunk.
• A természeti erôk tevékenysége hatására kialakuló járványok esélye nem a felkészület-
lenségünkbôl, hanem azok váratlan bekövetkeztébôl fakadhat.

A járványok a mozgatóerôikbôl és természetükbôl fakadóan mindig nagy összefogást,
szervezést és felkészültséget igényelnek a feltartóztatás és megelôzés érdekében. Nem
pusztán egészségügyi problémát jelent egy kiterjedt járvány Földünkön, hiszen a tudo-
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mány elôbb-utóbb talál megoldást a megelôzésre, gyógyulásra; a társadalmak széles terü-
letét veszélyezteti egy ilyen folyamat, mely gazdasági, társadalombiztonsági veszélyeivel
hatványozott kártételre képes.

Jelenkorunkban a fejlôdésnek hála, jelentôs részben védekezni tudunk a járványok elterje-
dése ellen, ám ehhez széleskörû, nem pusztán nemzeti, hanem nemzetközi algoritmusok,
összefogások, szervezetek, tevékenységi körök szoros együttmûködése szükségesek.

Az elmúlt években olyan kórokozó ágensek megjelenése váltottak ki potenciális veszélyt,
melyek ugyan ismertek voltak, ám fiziológiájukból adódóan megteremtôdött a lehetôsége,
hogy az elméleti feltételezés, miszerint képesek lehetnek világméretû járványt kirobban-
tani, immáron kezdetét vette. 

A nemzeti katasztrófavédelem szervezett struktúrája nyújt segítséget a lehetséges meg-
oldás érdekében. 

I. A NEMZETI VÉDEKEZÉS TERVEZÉSE

Napjainkra az esetleges területi, gócokban kialakuló járványos betegségek megjelenése a
közlekedés fejlettsége és a nagyfokú migráció kialakulása miatt, földrészeket érintô
járványokká – pandémiává – dagadhatnak. A nemzeti védekezés éppen ezen okból fel-
tétlen elsôbbséget élvez, és a kialakított nemzeti stratégiák nemzetközi harmonizációja ad
alapot egy felkészült, minden helyzetre adaptálható döntéshozatali és végrehajtási folya-
mattá. 

Az egyes nemzetek széleskörû szervezeti összefogásában kialakított járványügyi straté-
giáiban fontos szerepet játszanak a nemzeti katasztrófavédelmi szervek és a polgári védel-
mi tevékenység is a szakmai feladatokat ellátó ágazatok támogatásában, hogy mind a jár-
vány idején, mind azt követôen biztosítható legyen a lakosság és anyagi javak megóvása,
a nemzetgazdaság mûködôképessége, a közigazgatás fenntartása, és ország védelme.
A pandémiára történô felkészülés az alapja az eredményes válasznak, a veszteségek lehe-
tô legalacsonyabbra történô csökkentésének és a lakosság ellátásában keletkezô ellátási
zavarok elkerülésének. 

I/1. JOGI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTÉR

A hatékony és jól szervezett védekezés alapja a gondosan lefektetett jogszabályi és zökke-
nômentesen mûködô intézményi háttér. A tervezés jogszabályi alapjai a Magyar Köztár-
saság biztonság és védelempolitikai alapelvei, mely az Alkotmányból indul ki és vezeti le
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az egyes veszély (válság) helyzet kezelésének társadalompolitikai alapjait. Meghatározzák
és biztosítják a feladatot hivatásszerûen végzôk és a társadalmi segítôk tevékenységét,
figyelembe véve és jogharmonizáció érvényesítésével támaszkodik az ENSZ, a NATO, az
EU és más nemzetközi ajánlásokra és egyezményekre. Néhány az alapok megteremté-
séhez szükséges, legfontosabb szabályozók közül:

• 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya,
• 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról,
• 1993. évi CX. törvény a honvédelemrôl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
178/1993. (XII. 27.) Korm. Rendelettel,
• 1997. évi. CLIV. törvény az egészségügyrôl,
• 1995. évi XCI. törvény az állategészségügyrôl,
• 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemrôl,
• 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérôl és
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl,
• 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet a honvédelemrôl szóló 1993. évi CX. Törvény végre-
hajtására,
• 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet a települések polgári védelmi besorolásának
szabályairól és a védelmi követelményekrôl,
• 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári
védelmi szakhatósági jogkörrôl és a miniszterek polgári védelmi feladatairól,
• 2266/2000. (IX. 7.) Korm. határozat a Kormányzati Koordinációs Bizottság szervezeti és
mûködési rendjének, valamint eljárási szabályainak elfogadásáról.

A legfelsôbb jogi szabályozásokban meghatározott módon a katasztrófavédelemben részt-
vevô szervezetek által megalkotott további szabályozók és tervek megalkotásával és hasz-
nálatával teljesítik a rájuk háruló feladatokat.

Pandémia által kiváltott katasztrófa, illetve járványügyi veszélyhelyzet felszámolása szak-
mailag elsôdlegesen az egészségügyi ágazat feladata, azonban az egészségügy
önmagában nem képes a járvánnyal kapcsolatos minden következmény és megoldandó
kérdés kezelésére. Az eredményes védekezés és felszámolás csak a kormányzat és a tár-
sadalom együttes közremûködésével valósítható meg.

A Kormányzati irányítás szervezetei: 

• a Kormány, 
• a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB), a KKB Operatív Törzs (OpT), 
• a Járványügyi Védekezési Munkabizottság (JVM), 
• a Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizottság (NIPP), 
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A felkészülésért, illetve a pandémia felszámolásáért
felelôs egészségügyi szervezetek: 

• az Egészségügyi Minisztérium (EüM), 
• az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), 
• az Országos Tisztifôrvosi Hivatal (OTH), 
• az Országos Epidemiológiai Központ (OEK), 
• az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetei,
• az Országos Mentôszolgálat (OMSZ), 
• a Betegszállítók Országos Szervezte, 
• az egészségügy intézmények.

A felkészülés és a pandémia felszámolása során a jogszabályok alapján a
( Kat.tv. tv. I. 2§(1) ) közremûködô szervezetek, különösen: 

• Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 
• Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
• Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 
• megyei (fôvárosi) helyi (kerületi) védelmi bizottságok, 
• Önkormányzati Minisztérium, 
• Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság (OKF), 
• megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok,
• polgári védelmi kirendeltségek, irodák, 
• polgári védelmi szervezetek, 
• Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 
• Országos Rendôr-fôkapitányság (ORFK), 
• Honvédelmi Minisztérium, 
• Magyar Honvédség, 
• Külügyminisztérium, 
• Oktatási Minisztérium,
• Önkéntes szervezetek és egyesületek. 

Hazánkban a nemzeti katasztrófavédelmi szervek az általános alapelvek kidolgozása mel-
lett, speciálisan is felkészült egy esetlegesen kialakuló, akár világméretû járványok bekö-
vetkezte esetén alkalmazható stratégiai akciótervvel.
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A nemzeti tervezés célja, hogy biztosítsa a tervezett intézkedések bevezetésével a kataszt-
rófavédelem szerveinek mûködôképességét a pandémia minden szakaszában.
Továbbá:
• Határozza meg a tervezés, szervezés, irányítás, ellenôrzés rendjét az abban résztvevô
szervek, Kormány (KKB, OpT, Tudományos Tanács (TT), a szaktárca, a szakmai szerveze-
tek (ÁNTSZ, OKF, ORFK), a fôvárosi, megyei közgyûlések, védelmi bizottságok, polgári
védelmi szervezetek tekintetében,
• A katasztrófák elleni védekezés kormányzati és ágazati szintû rendszeréhez kapcsolja
a járvány felszámolásával kapcsolatos országos, területi és helyi szakmai irányítás rendjét,
alapját képezve a járvány felszámolásához szükséges ágazatközi együttmûködésnek,
• Az érintett szakmai szervek, de elsôsorban a KKB MTT szakemberei segítségével ele-
mezze és értékelje a nemzetközi és hazai helyzetet, a megtett intézkedéseket és határozza
meg a további teendôket,
• Határozza meg a pandémia kezelésében résztvevô szerveket, szervezeteket- ideértve
a nem kormányzati szervezeteket is- , fogalmazza meg az elvárásokat irányukban, úgy
a megelôzés, mint a végrehajtás idôszakában,
• A pandémia egyes kialakulási fázisaira vonatkozóan meghatározza a katasztrófavédel-
mi szervek folyamatos mûködése érdekében szükséges teendôket, az alárendelt szerve-
zetek és intézmények által végrehajtandó feladatokat,
• A fentiek alapján nyújtson információt a vezetôk és szakemberek részére a várható
járvány lefolyásáról, a sajátos kockázatokról, valamint alapozza meg az alacsonyabb szin-
tû tervek elkészítését,
• Kommunikációs terv alapján segítse elô a lakosság és a katasztrófavédelmben dolgo-
zók pandémiával kapcsolatos tájékoztatását, a pánik megelôzését és a lakosság aktív
részvételét a megelôzô intézkedések végrehajtásában,
• Vegye számba, hogy a tervben meghatározott intézkedések által a katasztrófavédelem
részérôl is biztosítható legyen a nemzetgazdaság mûködôképessége, a közigazgatás fenn-
tartása, és ország védelme,
• Szolgáljon alapul a járvány bekövetkezése esetére vonatkozó résztervek kidolgozásá-
hoz, és a kiadásra kerülô intézkedések elôzetes kidolgozásához, a szakmai feladatmeg-
osztás – kialakult aktuális helyzet szerinti – koordinálásához,
• Biztosítsa a járvány megelôzéséhez és felszámolásához szükséges költségeket és a
költségvetési támogatási igényt,

Pandémiás veszély esetén országosan és a katasztrófavédelmi szervek tevékenységének
szervezése érdekében a védelmi feladatok idôszakokra, az idôszakok pedig fázisokra oszt-
va kerülnek végrehajtásra. Az egyes idôszakok más katasztrófa kezelési helyzethez hason-
lóan megelôzésre, beavatkozásra, és a következmények felszámolására tagolhatók – azaz
a felkészülés, riasztás, védekezés, pandémia utáni idôszaka- melyek általánosan alkal-
mazható kategóriák, míg az idôszakokhoz rendelt fázisok a járványt okozó betegségek
sajátosságaihoz, a járvány mozgató erôkhöz igazítottak.
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II. A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET KIHIRDETÉSÉT MEGELÔZÔ
IDÔSZAK FÔBB TEVÉKENYSÉGEI

A kormányzati szervek (KKB, OpT, MTT) ez idôszakban nem, vagy csak részben, elsôsor-
ban az érintett munkabizottságok útján aktivizálódik. A fôvárosi, megyei és helyi védelmi
bizottságok és önkormányzatok illetékességi területükön a vonatkozó jogszabályok szerint
az ÁNTSZ szakmai útmutatása mellett, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, vala-
mint a polgári védelmi kirendeltségek és irodák közremûködésével, a helyi civil szer-
vezôdések (MPVSZ, önkéntes tûzoltók, polgárôr szervezetek, karitatív szervezetek cso-
portjai) aktivizálásával tervezik, szervezik és hangolják össze a megelôzés, felkészülés,
a lakossági tájékoztatás és a megelôzô rendszabályok bevezetésének feladatait.

A katasztrófavédelmi hivatásos szerveknek elsôsorban közremûködô jellegû szerepköre
van. Míg a polgári védelmi kirendeltségek és irodák a polgármesterek segítésében, a helyi
tervezés és felkészítés végzésében, a lakosságból kijelölt területi és települési polgári vé-
delmi szervezetek felszerelésében és felkészítésében, a lakosság tájékoztatásában, a tûz-
oltóságok a szállítás, a fertôtlenítés, a mintavétel, a lakossági tájékoztatás, a karantén vég-
rehajtásában mûködnek közre. Fontos a kisegítô személyzet, és a nélkülözhetô anyagi-
technikai és humán erôforrások biztosítása.

A tevékenységben érintett közigazgatási egységek és közremûködô szervezetek egyes
megelôzési feladatai:
• A felkészülés idôszakában szükséges elkészíteni, vagy aktualizálni a pandémiás tervet,
harmonizálni a nemzetközi szervezetekkel a nemzeti stratégiát,
• Fejleszteni a felkészítés, a kiképzés és a logisztika rendszerét, mely elengedhetetlen
a hatékony és gyors reagálás érdekében. Alsóbb szinteken az egészségügyi intézetek
katasztrófa terveinek aktualizálásában szakmai segítségnyújtás a katasztrófavédelem
részérôl,
• Elkészítik a pandémia esetére az oltóanyagok, illetve gyógyszerek országos elosztási
tervét,
• A kommunikáció minden szerv részérôl a saját tevékenységekkel kapcsolatos informá-
ciók közlésében merül ki,
• Ebben az idôszakban az országot közvetlen járványügyi esemény még nem érinti, ám
a pandémiára képes megbetegedés gócokban megjelent a világban és a nemzetközi
járványügy figyelemmel kíséri a járvány alakulását,
• A riasztás idôszakában megtörténik a kormányzati irányító szervek, a KKB, OpT rész-
leges vagy teljes aktivizálása, a felkészülés az egészségügyi hatóságok, különösen az
ÁNTSZ, az OKF, a Rendôrség, a VPOP együttmûködésének megvalósítására,
• A határok mentén és a kijelölt áteresztô pontokon az egészségügyi hatóság (ÁNTSZ) és
a rendészeti szervek együttesen ellenôrzik a járványveszélyes helyekrôl érkezôket, kiszûrik
és elkülönítik a betegségre gyanús személyeket,
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• Ezen idôszakban történik a kereskedelmi egységek tartalék készleteinek felmérése,
a napi felhasználási adatok gyûjtése tekintve, hogy egy kiterjedt járvány alapjaiban változ-
tatja meg a lakosság ellátási rendjét,
• A járványt okozó betegség megelôzése és terjedésének visszaszorítása érdekében
a fertôtlenítés infrastrukturális és eszközös, személyi feltételeinek felmérése, kialakítása,
készenlétbe helyezése is az idôszak teljesítendô feladatai közé tartozik. Az esetleges
karantén rendszabályok bevezetésének elôkészítése,
• A lakosság tájékoztatása folyamatosan történik a járvánnyal kapcsolatos információs
anyagok kiadásával, az EüM tájékoztatja a lakosságot a védekezés módjáról, az esetleges
védôoltások elôállítási és ellátási rendjérôl,

III. A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET KEZELÉS IDÔSZAKÁNAK
FÔBB TEVÉKENYSÉGEI

A Kormány és a KKB, a helyzet alakulása szerint az EüM illetve a JVM javaslatára elôkészíti
és dönt a Polgári védelmi törvény 2. § (2) a.) alapján a járványügyi veszélyhelyzet kihirde-
tésérôl és errôl tájékoztatja az Országgyûlést is.

Az Eü tv. 228.§ (3) bekezdés alapján, egy megyét vagy a fôvárost érintô járvány esetén az
országos tiszti fôorvos, több megyét érintô járvány esetén az egészségügyi miniszter,
katasztrófának minôsítheti az eseményt.

A veszélyhelyzet kihirdetése után a megyei és fôvárosi védelmi bizottságok, az országos
tiszti fôorvos, illetve az Egészségügyi miniszter egyetértésével döntenek és hoznak hatá-
rozatot a bevezetendô rendszabályokról, melyeket a polgármesterek a megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóságok és a polgári védelmi kirendeltség vezetôk közremûködésével
vezetnek be. Elrendelik a lakosságból kijelölt polgári védelmi szervezetek részére a szük-
séges készenléti fokozatot és bevezetik az ideiglenes polgári védelmi kötelezettséget,
mely esetenként 15 napig tartható fenn. Szükség esetén elrendelik a polgári védelmi szer-
vezetek készenlétbe helyezését, és megkezdik a fel nem készített állomány szükséges
eszközökkel történô ellátását és gyorsított ütemû felkészítését.

Nemzetközi segítség szükségessége esetén az egészségügyi miniszter javaslatot tesz
a kormány felé a nemzetközi segítségkérés kezdeményezésére.

Gondoskodnak a lakosság állandó és folyamatos tájékoztatásáról.
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A védekezés idôszakában jelentkezô fôbb feladatok:

• A védekezés idôszakára jellemzô a járványt okozó megbetegedés fokozott intenzitással
történô terjedése. A terjedés várhatóan az eddig megtett intézkedések ellenére átlépi
a határainkat.
• Elrendelésre kerül az egészségügyi ellátásban résztvevôk és a rendvédelmi, kataszt-
rófavédelmi feladatokat ellátók védôoltással való ellátása, annak hiányában a legmaga-
sabb szintû védekezési eljárások biztosítása az állomány részére.
• A betegség határainkon belüli járványos terjedése esetén az egészségügyi hatóság
javaslatára a védelmi bizottságok és az önkormányzatok korlátozhatják a tömeges szóra-
kozóhelyek és oktatási intézmények látogatását.
• Kiemelt figyelmet kell fordítani a kórházak, bentlakásos intézményekben élôkre (öregek
otthona, kollégiumok, stb.)
• Kijelölésre kerülnek az esetleges állati tetemek gyûjtôhelyei, elôkészítik elszállításukat,
illetve gondoskodnak helyi megsemmisítésükrôl és ôrzésükrôl.
• Karantén rendszabályok bevezetése esetén megszervezik a ki- és beléptetést, a fertôt-
lenítést, a köztigazda állatok megsemmisítését. Lakóhely elhagyási, illetve korlátozási tila-
lom esetén az önkormányzatok gondoskodnak a településre be- és kiléptetést igazoló
okmányok kiadásáról, a kötelezô oltásról és fertôtlenítésrôl.

Az OKF lehetséges feladatai a védekezés idôszakában:

A hivatásos szervekre veszélyhelyzetben továbbra is elsôsorban a közremûködô feladatok
a jellemzôek, a végrehajtók kiegészülnek a lakosság körébôl szervezett és a helyzetre
felkészített polgári védelmi szervezetekkel, esetünkben elsôsegélynyújtó, AVB mentesítô,
fertôtlenítô, valamint állat- és növényvédelmi szakalegységekkel is.

• Az OKF folyamatos tájékoztatást biztosít a szakma és a közvélemény számára. Az EU és
a NATO (EADRCC) nemzetközi monitoring részére biztosítja a megtett járványügyi és
katasztrófavédelmi intézkedésekrôl a tájékoztatást,
• Az OKF fôigazgatója intézkedésben határozza meg a katasztrófa-helyzet kihirdetésével
kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel a minôsített idôszaki mûködésre.

A járvány felszámolásával kapcsolatban az OKF illetékes szervezeti egységei – együtt-
mûködve az egészségügyi szervekkel – végzik:
• a védekezéssel összefüggô tevékenység figyelemmel kísérését, 
• javaslatot tesznek a felmerült költségek biztosítására, elosztására, az állami tartalékok
igénybevételére,
• szervezik és végzik a nemzetközi segítségnyújtás és humanitárius segélyek fogadását
és elosztását,
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• A katasztrófavédelmi szervek szükség esetén segítséget nyújtanak abban, hogy az
egészségügyi intézmények a katasztrófa terveikben foglaltaknak megfelelôen legyenek
képesek ellátni feladataikat, szükség esetén javaslatot tesznek polgári védelmi szervezetek
alkalmazására,
• A kárterületek (karantén) mellett jól megközelíthetô helyen mozgó logisztikai
bázisokat telepít, ahol az oltó, fertôtlenítô, védô eszközök tárolhatók és gyorsan helyszínre
szállíthatók,
• Az egészségügyi szervek kérése alapján, az OKF fôigazgatójának javaslatára az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter elrendeli a polgári védelmi szerveztek részleges
alkalmazását. Az ÁNTSZ elrendeli a még nem oltott személyek védôoltásban részesítését
a szakmai prioritási sorrend figyelembe vételével,
• Az OKF fôigazgatója intézkedik a még nem oltott személyek oltási rendjére, javaslatát
megküldi az OTH- nak,
• Az ÁNTSZ folyamatosan gondoskodik az ellátásban résztvevôk és a lakosság okta-
tásáról és a rendszeres kommunikációs tevékenység fenntartásáról, melyhez az OKF
a krízisintervenciós csoportok bevonásával pszichológiai támogatást nyújt,
• Az OKF fôigazgatója intézkedik a pandémia felszámolásában részt vevô dolgozók
meg növekedett fizikai, pszichikai megterhelése miatti pszichés támogatásának bizto-
sítására.
• Szervezi és koordinálja a nem kormányzati szervezetek (civil), kezdeményezések és
felajánlások felhasználását, alkalmazását, részvételét a védekezés idôszakában.

IV. A VESZÉLYHELYZET ELMÚLÁSA, A KÖVETKEZMÉNYEK FELSZÁMOLÁSA,
A HALASZTHATATLAN HELYREÁLLÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE,
ILLETVE ÚJABB HULLÁMOK KEZELÉSE:

A pandémia lezajlása több hullámban valószínûsíthetô. Miután az ÁNTSZ deklarálja a
pandémia elsô hullámának befejezôdését, az egészségügyi miniszter bejelenti a katasztró-
fa megszûnését. 

Az elsô hullám lezajlását követôen a KKB, az OpT útján gondoskodik a kárfelmérésre és
az utólagos fertôtlenítô tevékenység elvégzésére, a helyreállítás elôkészítésére.

Az OKF és alárendelt szervezeteinek feladata a helyreállítás során az egészségügyi szer-
vekkel együttmûködve:
• irányítják a helyreállítással kapcsolatos operatív feladatokat és a károk felmérését,
• ellenôrzik a központi költségvetés által e feladatra biztosított pénzeszközök felhasz-
nálását. 
• Az OKF és az egészségügyi hatóságok elemzik és értékelik a katasztrófavédelem és
a hatóságok járványügyi tevékenységét, a járvánnyal kapcsolatos tapasztalatokat.
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• Az ÁNTSZ intézkedik a veszélyeztetett, de védôoltásban még nem részesült személyek
oltására, valamint a krónikus betegek újraoltására, az OKF fôigazgatója erre vonatkozó
javaslatát megküldi az OTH- nak.
• Az OKF fôigazgatója intézkedik a katasztrófavédelmi hívatásos rendszer felé minôsített
idôszaki mûködési rendbôl történô visszaállásra a normál mûködési rendre.
• A továbbiakban a pandémia esetleges második, harmadik hullámára való felkészülés
a legfontosabb feladat. Az újabb pandémia során az elsô hullámban meghatározott felada-
tok és intézkedések kerülnek végrehajtásra.
• Az egyéb tevékenységek, az értékelések, a jelentéstételek, a tapasztalatok feldolgozása
azonos céllal és tartalommal történik, mint a pandémia elôzô fázisában.
• A pandémia utáni idôszakra jellemzôen, az elsô hullám lezárását követô tevékenysé-
gek kerülnek újra végrehajtásra, kiegészülve a károk és következmények felmérésével, a
helyreállítás feladatainak megszervezésével.

V. A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK LEHETSÉGES TEVÉKENYSÉGE
A PANDÉMIA, VESZÉLYHELYZET KEZELÉSBEN

A civil szervezetek lehetséges részvételét az egyes katasztrófavédelmi feladatokban a vo-
natkozó jogszabályok nem csak feltételezik, de el is várják. Tükrözik mindezt az Alkot-
mány, a polgári, a katasztrófavédelmi törvények valamint az alacsonyabb szintû jogszabá-
lyok egyaránt.

Az 1999. évi LXXIV. Törvény 2. § (1) a védekezésben résztvevô szervezeteket „… az önkén-
tesen résztvevô szervezetek, valamint civil és az e célra létrehozott köztestületek…” címen
említi. Ilyen szervezetek a Magyar Vöröskereszt és más karitatív szolgálatok, a Magyar
Polgári Védelmi Szövetség, a tûzoltó Szövetség, a Polgárôr Szövetség és mások.

A felsorolt és egyéb civil szervezetek, ha kinyilvánítják kézségüket tevékenyen és ha-
tékonyan képesek segíteni a hivatásos kárelhárítók munkáját, a veszélyhelyzeti idôszakok-
ban. Fontos szerepük lehet az önkéntesek mozgósítása, az érintett lakosságfelkészítése,
a mentesítés, fertôtlenítés és a karantén rendszabályok megvalósítása területén.

Az elmúlt években kiemelkedô munkát végzett a Magyar Polgári Védelmi Szövetség a kis-
települések járvány megelôzési és kezelési tevékenységre való felkészítésében, valamint a
polgármesterek társadalmi segítôi képzés területén. 

Példaként említhetô az a felkészítési tevékenység melynek során a roma kisebbség be-
vonásával, állatjárványok esetén a fertôtlenítés, a fertôzött állatok megsemmisítése és el-
szállítása érdekében kilenc megyébôl 260 roma vállalkozó került felkészítésre a Szövetség
szervezésében.
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Miután a kistelepülések melyek száma az összes település mintegy kétharmada, nem ren-
delkeznek hivatásos kárelhárító szakemberrel vagy szervezettel, a felsorolt civil szerve-
zetek, szervezôdések felkészített szakember, polgári védelmi önkéntes irányításával rend-
kívül hatékony munkát képesek végezni.

Az eddigiekbôl látható, hogy a katasztrófák elleni felkészítés jogszabályokban lefektetett
és a gyakorlatban többszörösen is jól vizsgázó irányító rendszere, valamint ennek nyomán
a katasztrófavédelmi szervek tevékenysége kezdetben elsôsorban a szervezési, a járvány
kitörését követôen pedig operatív végrehajtási, logisztikai, kommunikációs irányban tör-
ténik. A stratégiai tervek kialakítása forgatókönyvszerûen magába foglalja a szükséges
tevékenységek teljes körét, ám minden esetben számolni kell a tervezettôl eltérô esemé-
nyekre, folyamatokra. Ennek kiküszöbölése érdekében, és tekintettel arra a tényre, hogy
egy esetleges járvány folyamat a védelmi tevékenységben résztvevô állomány körében is
okoz megbetegedéseket, diszkrepancia léphet fel a védelmi feladatokat ellátók és a
járvány által sújtott lakosság között, mindenképpen célszerû egységes, a katasztrófavédel-
mi szervek és civil szervezetek által is végrehajtható, együttmûködésen alapuló akció-
tervek létrehozása, a meglévô stratégiák teljes körû összehangolása. 
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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 átgon-
dolt döntések születtek. Esetenként a feladat rendszert befolyásoló döntéseket nem
támasztották alá a szükséges hatástanulmányok. Gyakoriak voltak a szervezeti változtatá-
sok. 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 tapasz-
talatai alapján – az Európai Uniós országok ezirányú tapasztalataira is támaszkodva – meg-
fogalmazzam 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

25

B I Z T O N S Á G ,  V É D E L E M ,  S T R A T É G I A



növekedtek, összetettebbé váltak, új kihívások jelentek meg. Ugyanakkor a NATO csatla-
kozással egy sor a biztonságot érintô tényezô pozitívan változott.

A NATO és az EU csatlakozásunkból eredôen szükségessé válik az ország védelem meg-
változott 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, rész-
ben folyamatban van, illetve egy részük várat magára. 

A polgári védelem helyét, szerepét, cél- és feladatrendszerét, valamint szervezeti struk-
túráját 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, gyako-
rlatilag országonként eltérô, azonban felfedezhetôek egyes igazodási pontok nemzeten-
ként, és nemzetcsoportonként.

Míg a békeidôszaki veszélyhelyzet kezelés operatív feladatainak végrehajtása követi a köz-
igazgatás területi és helyi felépítését, addig a háborús tervezési feladatok elsôsorban álla-
mi szinten jelennek meg. Így van ez többek között a Német-, az Olasz- és a Francia Köztár-
saságban. Különösen a Skandináv országokban az un. „teljes védelem” koncepciójának
preferálása honos, azaz az egységes védelem célja, hogy a feladat-végrehajtásra létreho-
zott szervezetek mind békeidôszakban, mind háborús helyzet idején is képesek legyenek
– lehetôség szerint minél kevesebb új szerv bevonása nélkül – a válság kezelésére a lakos-
ság védelmének permanens biztosítására.

A fentiekbôl összegzésként megállapítható, hogy nyugat-európában a vázolt feladatrend-
szer elhelyezése az államigazgatásban igen változatos képet mutat, azonban közös ren-
dezôelvként 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
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ország védelme 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 orszá-
gok kiemelt figyelmet fordítanak a polgári védelmi feladatok ellátásának szabályozására,
melynek különös aktualitást adnak korunkban a nemzetek biztonságát globálisan fenye-
getô aszimmetrikus kihívások, elsôsorban a nemzetközi terrorizmus világméretû fenye-
getései.

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 cselekede-
teivel 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 rámu-
tatni e tevékenységi kör jövôbeni fontosságára, másrészrôl megújításának, újragondolásá-
nak 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 lehet-
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séges támadófegyverek hatásai elleni védelmet, valamint az elemi csapások, az ipari és
egyéb katasztrófák elhárításában való közremûködést szolgálja.

Más megvilágításban, mindazon tevékenységek összessége, amelyek a lakosság számára
lehetôvé teszik a veszélyek csökkentését, illetve kivédését. Magában foglalja a humani-
tárius 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 felada-
tait, hatáskörét komplex módon meghatározni.

Feladatrendszerét, annak belsô tartalmát tekintve – összhangban a fent vázolt premisszák-
kal – 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 közremûkö-
désére, 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 tömeg-
pusztító 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 halaszthatat-
lan 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 objektu-
mokban 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, gazdasá-
gi 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 támadó-
fegyverekkel 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; riasz-
tás, 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 intéz-
kedések 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 vonat-
kozású feltételeinek biztosítása,
• a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos döntésekhez szükséges információk elô-
készítése,
• a polgári védelmi szervezetek teljes alkalmazási készenlétbe helyezése, felkészülés az
alkalmazási idôszakra kidolgozott tervek aktivizálására, az elôkészített intézkedések végre-
hajtására, 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 irá-
nyuló csapások, rombolások esetén valamennyi polgári védelmi rendszabály bevezetése,
• a védelem illetve kárelhárítás és megelôzés fokozására vonatkozó követelmények, el-
gondolások 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 minden-
oldalú biztosítása, a lakosság kitelepítésével, kimenekítésével és elhelyezésével kapcso-
latos 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, rombolá-
sok 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,
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KÖVETKEZTETÉSEK

A fent vázolt feladatok végrehajtásához megítélésem szerint a következôket célszerû
figyelembe venni.

A polgári védelem fô feladatként – a nemzetközi gyakorlathoz igazodva – az ipari és egyéb
katasztrófák elhárításában, az elemi csapások hatásai elleni védekezésben és a követ-
kezményei felszámolásában való részvételt, a helyi védelem erôsítését szükséges
meghatározni.

Egyidejûleg a háborús feladatokra való felkészülést – a fentiekkel, valamint a védelmi kon-
cepcióra 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 végre-
hajtására. Ilyen formán felkészítve a polgári védelem a háborús követelményeknek is meg-
felel, 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 önkor-
mányzatok 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 (automa-
tizált) riasztási rendszer teljes kiépítésére, de a jelenlegi helyzetben elsôsorban a katasztró-
faveszélyes 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 meg-
határozni. A létrehozandó szervezetek személyi-, anyagi- és technikai feltételeit viszont tel-
jes körûen biztosítani kell. A polgári védelmi szervezetek az alapvetôen szükséges és
elégséges védelem elveinek kell, hogy meg feleljenek.
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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 prob-
lémákkal kellett szembenéznie. 

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 mû-
ködés színvonalát idôszakosan rontották, a szakembereket gyakran elbizonytalanították.

Az elemzôk többsége azon a véleményen volt, hogy a tömegpusztító fegyverek alkalma-
zásának 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 szélsô-
séges, terrorista erôk kezébe is kerülhetnek. A terrorizmus általi fenyegetés igazi nagyságá-
val 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 terroriz-
mus 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. 
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DR. ORSZÁG IMRE

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség
kezdeményezése és elgondolása a

„CIVIL POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK
EURÓPAI EGYÜTTMÛKÖDÉSI  FÓRUMA”

létrehozásáról, valamint a
„REGIONÁLIS PARTNERSÉGI

EGYÜTTMÛKÖDÉS”
kialakításáról

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a katasztrófák száma folyamatosan növek-
szik, az okozott károk egyre nagyobbak és a következmények egyre jobban veszélyeztetik
a lakosságot és környezetünket.

A nyilvánosságra hozott természeti katasztrófák száma Földünkön az 1950-1959 közötti
évtizedben 294 volt és ez a 2000-2005 közötti idôszakban majdnem tízszeresére nôtt
(2788). A katasztrófák által okozott gazdasági veszteségek adatai még ennél is szemlél-
tetôbben bizonyítják a katasztrófák számának és hatásának egyre intenzívebb növeke-
dését. Az okozott gazdasági veszteségek – 2000 évi értéken – az 1970-1979 évtized 131
milliárd USA Dollár értékrôl az 1990-1999 évtized során 629 milliárd USA Dollárra emel-
kedtek, vagyis a veszteség majdnem ötszörösére nôtt. Jelentôs árvizek sújtották 2000-ben
Franciaországot, Olaszországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot, 2001-ben
Magyarországot, Lengyelországot, Romániát és az Egyesült Királyságot, míg 2002-ben a Cseh
Köztársaságot, Franciaországot, Németországot, Magyarországot és az Egyesült Királyságot.

A gazdasági veszteségek mellett még figyelemre méltóbb az a veszteség, amelyet a ka-
tasztrófák emberéletekben okoztak. Az Európai Unió felmérése szerint az EU tagországai-
ban 1952-1998 között, vagyis kevesebb, mint fél évszázad alatt, a nagyobb katasztrófák-
ban több, mint 27000 ember vesztette életét. Így pl. csak a földrengés Olaszországban
1976-ban 977 fô, 1980-ban 2739 fô, míg 1999-ben Görögországban és Törökországban
több, mint 17000 fô halálát okozta. 
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Az egyre növekvô számú és egyre nagyobb károkat okozó katasztrófákra az ENSZ már az
elmúlt évtized elején felfigyelt és 1991 december 11-én a Közgyûlés 46/182.sz.
Határozatával – elemezve a kialakult helyzetet és a természeti katasztrófák társadalmakra
gyakorolt hatását – az 1999-ig tartó idôszakot a „Természeti katasztrófák Csökkentésének
Nemzetközi Évtizede”- elnevezéssel illette (IDNDR – International Decade for Natural
Disaster Reduction).

Ezt az évtizedet az ENSZ annak szentelte, hogy ösztönözze a természeti katasztrófák koc-
kázatának csökkentésére irányuló megoldásokat. Az IDNDR program – azon túlmenôen,
hogy intézményi keretet biztosított az országok számára – bevezetett alapvetô katasztrófa-
csökkentési koncepciókat is. Ennek ellenére a Millennium kapujában az évtized úgy feje-
zôdött be, hogy több katasztrófában több ember halt meg és jóval nagyobb volt a gazdasá-
gi kár, több volt a szenvedés és több embert kellett kitelepíteni a katasztrófák során, mint
az évtized elején.

Az IDNDR azonban elindított egy visszafordíthatatlan folyamatot, amelynek eredménye-
ként az ENSZ Közgyûlés 1999. December 22-én 52/219.sz. Határozatával elfogadta a
„Katasztrófa Csökkentés Nemzetközi Stratégiája” (ISDR – International Strategy for
Disaster Reduction) programot, amely célul tûzte ki, hogy elôsegítse a nagyobb tudatos-
ságot, a nagyobb kötelezettségvállalást a társadalom részérôl és több ismeretet és part-
nerséget biztosítson minden szinten, valamennyi kockázat-csökkentési intézkedés meg-
valósításában.

Ez a Stratégia elôtérbe helyezi a katasztrófa-csökkentés integrálását, a szélesebb támo-
gatásra törekszik, amely sok minden egyéb mellett a lakossági együttmûködéssel és a civil
szervezetek támogatásával érhetô el. Az ISDR egy ügynökségközi program, amely nagy
súlyt helyez a civil társadalom és a civil szervezetek szerepére a katasztrófák számának
csökkentésében. Az ISDR négy alapvetô célkitûzése közül az elsô helyen szerepel a lakos-
ság tudatosságának a fokozása a tájékoztatás, az oktatás és a képzés révén támaszkodva
elsô sorban a nem kormányzati szervekre. 

2005.január 18-22 között került megtartásra Japánban (Kobe, Hyogo) Prefektúra a Ka-
tasztrófacsökkentési Világkonferencia (World Conference on Disaster Reduction), amely
fontos határozatokat hozott és jóváhagyta – többek között – a 2005-2015 tíz éves idôszak-
ra a katasztrófák megelôzésének és csökkentésének „Hyogoi Általános Cselekvési Terv”-ét
(Hyogo Framework for Action 2005-2015), megerôsítve az ENSZ ISDR katasztrófacsökken-
tési programjának legfontosabb területeit. 

A Cselekvési Terv öt cselekvési prioritást határozott meg. Ezek egyike a lakosság és az
ifjúság tájékoztatása és az oktatás. A Terv rámutat, hogy a katasztrófák jelentôsen csökken-
thetôk, ha a lakosság kellôen tájékozott és motivált a katasztrófa megelôzés kérdéseiben.
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Ez viszont megköveteli a hatékony lakosság tájékoztatási rendszer mûködtetését, amely-
nek a Terv kiemelt jelentôséget tulajdonít, rámutatva, hogy ez jelentôsen hozzájárulhat a
katasztrófák által okozott károk csökkentéséhez.

Az Európai Unió részérôl a Közösség országaiban bekövetkezett jelentôs számú és súlyos
következményekkel járó természeti és ipari katasztrófa következtében már 1985-ben fel-
merült a veszélyhelyzetek elleni védekezés terén megvalósítandó együttmûködés elenged-
hetetlen szükségszerûsége. Határozott igény jelentkezett a Közösség nemzetközi kataszt-
rófa segítségnyújtási mechanizmusának kialakítására és mûködtetésére katasztrófák ese-
tén. 1985-tôl számos területen történtek lépések, illetve különbözô Tanácsi Határozatok
láttak napvilágot. Az egyik legjelentôsebb az 1999/847/EC Tanácsi Határozat volt, amely
négy éves idôszakra (2000-2004 évek) létrehozta a Közösségi Polgári Védelmi Akció-
program”-ot, amelynek hatályát 2004. december 20-án két évvel, 2006. december 31-ig
terjesztették ki.

Az Akcióprogram célja az volt, hogy a program költségvetését terhelô, a tagállamok által
benyújtott pályázatok alapján az Unió támogassa a tagállamok erôfeszítéseit és együtt-
mûködését a polgári védelem terén. A program félidejû értékelése kihangsúlyozta, hogy a
pályázatoknak nyitottaknak kell lenni a nem kormányzati szervek számára is. Az Akció-
programot 2007. januárjától új u.n. pénzügyi eszköz váltotta fel: „Jelentôs Veszélyhelyze-
tekben a Gyors Reagálást és Felkészülést elôsegítô eszköz”. A polgári védelmi Pénzügyi
Eszköz a 2007-2013 idôszakra biztosítja a közösségi polgári védelmi tevékenységek finan-
szírozását, az EU-n belüli tevékenységre évi 17 millió EUR-t, míg a harmadik országok
esetében évi 8 millió EUR-t biztosít.

Az Unió polgári védelemmel összefüggô tevékenységében igen jelentôs volt, hogy az
Európai Unió Tanácsa 2001. október 23-án elfogadta a 2001/792/Ec/Euratom Tanácsi
Határozattal az EU „Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus”-át (Community Mechanism
to facilitate reinforced cooperation in civil ptotection assistance interventions), majd 2003-
ban a Határozat végrehajtási rendeletét.

A Mechanizmus új fejezetet nyitott az uniós polgári védelmi együttmûködés terén. Célja
erôsíteni a tagországok közötti együttmûködést a veszélyhelyzetek, a természeti és ember
által okozott katasztrófavédelmi beavatkozások terén, valamint, hogy hozzájáruljon az
európai polgárok életének és vagyonának védelméhez egy biztonságosabb környezet
kialakításával. A Határozat rámutat a tájékoztatásnak, illetve a lakosság és az ifjúság
katasztrófavédelmi felkészítésének kiemelt fontosságára. A Mechanizmus elsôsorban a
polgári védelmi beavatkozások terén a fokozott együttmûködés elômozdítását segítô
közösségi eljárás kialakításáról intézkedik. A Magyar kormány 2002. november 28-án írta
alá a Mechanizmusban történô részvételrôl szóló Nyilatkozatot és ez 2003. január 1-jén
lépett életbe.
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A Polgári Védelmi Mechanizmus , létrehozása óta, jelentôs eredményeket produkált. A tag-
országok egyeztetett mechanizmus alapján osztják meg munkaerejüket és felszereléseiket
a természeti, vagy ember által okozott katasztrófák esetén. Így például 2008-ban Bulgária
és Görögország segítséget kapott erdôtûz oltásban Spanyolországtól, Franciaországtól,
Olaszországtól és Ciprustól, nyolc EU tagország pedig Romániának nyújtott segítséget az
árvíz idején. 2007-ben a polgári védelmi mechanizmust 11 hét alatt 12 alkalommal hozták
mûködésbe az európai erdôtüzek miatt.

A lakosság tájékoztatásával és felkészítésével kapcsolatos másik fontos 2002. december
12-én elfogadott EU határozat: „EU Integrált Stratégia a természeti és ember által okozott
katasztrófa kockázatokkal kapcsolatos felkészültségrôl, megelôzésrôl, illetve reagálásról”
(Integrated European Strategy on prevention, preparedness and response to natural, man-
made and other risk). A Stratégia rámutat, az EU bôvítéssel és az éghajlat – változásból
eredô kockázatokkal növekszik annak a valószínûsége, hogy még több természeti és tech-
nológiai katasztrófa fordul elô az Unió tagországaiban. Az események okozta károk szint-
jének növekedése azt igazolja, hogy sok természeti katasztrófa nem magyarázható csupán
csak a sorssal, az emberiségnek is megvan a saját felelôssége. Egyértelmû, hogy az EU
tagországok fokozott sebezhetôsége nincs összhangban a fenntartható fejlôdés elvével,
illetve azzal a kívánsággal, hogy Európa jobb és biztonságosabb lakhely legyen. A Straté-
gia kihangsúlyozza, hogy az emberek és a környezet védelme komplex téma, amit integrált
megközelítésben kell kezelni és ebben jelentôs szerepe van a nem kormányzati szervek-
nek is. A Stratégia négy alapvetô feladatot határoz meg és ennek egyikeként a lakosság
tájékoztatásának és felkészítésének növelését jelöli meg.

Az Integrált Stratégia rámutat, hogy az európai polgároknak joguk van ahhoz, hogy rend-
szeresen tájékoztatást kapjanak a kockázatok szintjérôl és a megfelelô magatartásról
a katasztrófa elôtt, alatt és után, annak kihangsúlyozásával, hogy az ifjúságot is oktatni kell
a magatartás szabályaira veszélyhelyzet esetén. Ezzel összefüggésben támogatni kell az
európai hozzáadott értékkel rendelkezô kezdeményezéseket a lakosság felkészítése és
tájékoztatása, valamint a veszélyhelyzeti kommunikáció és a veszélyhelyzeti jelzések
összehangolása terén.

Az Európai Unió a lakosság tájékoztatásának és felkészítésének a témájában – összhangban
az Integrált Stratégiában foglaltakkal – 2003 elsô félévében a témában Közlemény kiadá-
sát tervezte. Február 5-én kiadott egy munka okmányt és azt tervezte, hogy a tagállamok véle-
ménye alapján véglegesítésre és kiadásra kerül egy olyan stratégia, amely rövid – és köz-
éptávú intézkedések révén integrálja a kockázat- megelôzési és katasztrófa-csökkentési
szempontokat a lakosság polgári védelmi felkészítésének és tájékoztatásának javítása útján.

A tagállamok úgy ítélték meg, hogy a lakosság polgári védelmi felkészítésének és tájékoz-
tatásának a kérdését nem kell központilag szabályozni. Arra hivatkoztak, hogy a tagálla-
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mokban a nemzeti katasztrófavédelmi szervezeteknek nincs egységes szervezeti fel-
építése és ennek létrehozása nem is indokolt és nem célszerû, hiszen a lakosság felké-
szítését és a tájékoztatását eltérô törvények szabályozzák és ezek egységesítése lehe-
tetlen. Ennek alapján a Bizottság nem adott ki Közleményt a témában, az oktatást, a tájé-
koztatást és felkészítést meghagyta a tagállamok kompetenciájában azzal, hogy folyama-
tosan tanulmányozzák más tagállamok rendszereit és vegyék át a hasznos tapasztalatokat. 

A Polgári Védelem az Európai Unióban az elmúlt években folyamatosan a figyelem közép-
pontjában volt és számos állásfoglalás, illetve határozat jelent meg a témában. Ilyen volt
például az EU Hivatalos lapjában megjelent C 306/88 Közlemény a Polgári Védelemrôl,
amely ösztönzi a tagállamok közötti együttmûködést a természeti, vagy ember okozta
katasztrófák megelôzést és az azokkal szembeni védekezést szolgáló rendszerek
hatékonyságának a javítása érdekében.

A Bizottság 2008. márciusában Közleményt fogadott el az Unió katasztrófa elhárítási képes-
ségének megerôsítésérôl (COM(2008) 130). Ebben olyan integrált koncepciót vázol fel, amely
a katasztrófa helyzetek valamennyi szakaszát (megelôzés, felkészülés, azonnali reagálás és hely-
reállítás) magába foglalja, a katasztrófák valamennyi típusára kiterjed (az EU-n belül és kívül, a
természeti csapásokra és az ember által okozott katasztrófákra egyaránt), és foglalkozik egy-
részt az összes uniós szintû eszközzel, másrészt az intézményközi koordináció lehetôségével is.

Ezt a Közleményt követte 2009. február 23-án az Európai Bizottság Közösségi Állás-
foglalása a természeti és ember által okozott katasztrófák megelôzésérôl (Communication
on a Community approach on the prevention of natural and man-made disasters –
COM(2009) 82. Ez a stratégiai dokumentum közösségi koncepciót vázol fel az Európai
Unió területén bekövetkezô természeti csapások és ember okozta katasztrófák hatásainak
mérséklésére. A Közlemény elsô lépés a stratégiai szemléletmód érvényesítésére, ami
azért is fontos, mert az éghajlat változások miatt egyre nagyobbak a kockázatok.

Az Állásfoglalás szerint a Közösség szintjén nincs stratégiai megközelítés a katasztrófa
megelôzésre vonatkozóan. Ez pedig nagyon fontos lenne, hiszen a katasztrófák nem tisz-
telik a nemzeti határokat és a gazdasági kihatások negatívan hatnak az EU régiók gazda-
sági növekedésére és a versenyképességre. A közösségi szintû tevékenységnek ki kell
egészítenie a nemzeti tevékenységeket. Az EU törekvése – többek között – az, hogy a re-
leváns szereplôket összekapcsolja a katasztrófa-kezelési ciklusban. Szükséges a ka-
tasztrófákkal kapcsolatban rendelkezésre álló információk átfogó leltárának a létrehozása
és a legjobb gyakorlatok elterjesztése.

A Bizottság szerint a Közösség szintjén azokra a kérdésekre érdemes összpontosítani,
amelyekben a közös fellépés jobb hatékonyságot ígér, mint a tagállamok egyenkénti cse-
lekvése. Ilyen többek között az ismeretek bôvítése, vagy az egyes szereplôk és kezdemé-
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nyezések közötti kölcsönhatások erôsítése. A Közlemény megjelöli azokat a területeket,
amelyeken az európai uniós szintû fellépés többlet értéket jelenthet. A Bizottság álláspont-
ja szerint – többek között – igen lényeges a katasztrófavédelem teljes területén a képzési
és a tudatosságnövelô kezdeményezések fokozása. A Közösség állásfoglalása jelentôs
mértékben hozzájárul a katasztrófák kockázatainak csökkentésérôl a Hyogo-i Katasztrófa
Világkonferencián elfogadott 2005-2015 idôszakra vonatkozó Cselekvési Terv maradékta-
lan végrehajtásához.

A katasztrófa-megelôzéssel foglalkozó Közösségi Stratégia minden bizonnyal csökkenteni
fogja a különbségeket az EU-n belül a lakosság, a gazdaság és a környezet katasztrófák
hatásaival szembeni védelme terén és fokozni fogja a tudatosság általános szintjét a dön-
téshozók és a lakosság körében.

A polgári védelem kérdéseinek az Európai Unió továbbra is kiemelt figyelmet szentel.
2009. november 25-26-án kerül megtartásra Brüsszelben a Polgári Védelmi Fórum, ame-
lyen megvitatásra kerül a rugalmasság koncepciója, amely új a polgári védelem terén.
A klímaváltozással Európának szembe kell néznie. A Fórum megvitatja – kiemelten kezelve
a rugalmasság kérdéseit – az átfogó Európai katasztrófavédelmi stratégia kérdéseit.
Minden bizonnyal a Fórum határozatai további fontos feladatokat jelölnek ki a lakosság
felkészítése és az ifjúság oktatása terén és ezáltal lényeges feladok végrehajtása hárul
majd a nem kormányzati polgári védelmi szervezetekre is.

Összefoglalva egyértelmû, hogy mind az ENSZ, mind pedig az Európai Unió egyik
alapvetô és kiemelt feladatnak tekinti a lakosság és az ifjúság tájékoztatását és fel-
készítését a katasztrófák hatásaival szembeni védelemre, és ebben meghatározó sze-
repet tulajdonít a civil szervezeteknek, hiszen:

• Már az ISDR kihangsúlyozta a civil szervezetek szerepének fontosságát és a lakossági
együttmûködésnek és a civil szervezetek támogatásának a jelentôségét, 
• A Katasztrófa Világkonferencián elfogadott Cselekvési Terv öt prioritást határozott
meg és ezek egyike a lakosság és az ifjúság tájékoztatás és az oktatás elôírja, hogy fel kell
használni…az oktatást annak érdekében, hogy minden szinten megvalósítható legyen
a biztonság és a rugalmasság kultúrája”
• Az EU által 2001-ben elfogadott Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus rámutat a
tájékoztatásnak, illetve a lakosság és az ifjúság katasztrófavédelmi felkészítésének kiemelt
fontosságára,
• A 2002-ben elfogadott Integrált Stratégia a katasztrófákra történô felkészülés, a meg-
elôzés és a reagálás témájában a négy alapvetô feladat egyikeként a lakosság tájékoz-
tatásának és felkészítésének növelését jelölte meg,
• 2003-ban olyan döntés született, hogy az ezzel kapcsolatos kérdések megmaradnak a
tagállamok kompetenciájában, de az EU felhívta a figyelmet arra, hogy a tagállamok fo-
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lyamatosan konzultáljanak, tanulmányozzák egymás rendszereit és vegyék át a hasznos
tapasztalatokat,
• Erre hívta fel a figyelmet a C 306/88 EU Közlemény is,
• 2009 februárjában az Európai Bizottság Közösségi Állásfoglalása olyan dokumen-
tum, amely stratégiai megközelítést alkalmaz a katasztrófa megelôzés terén, kihangsúlyoz-
va, hogy a katasztrófavédelem teljes területén igen lényeges a képzési és a tudatosság-
növelô kezdeményezések fokozása,
• A 2009 évi Polgári Védelmi Fórum is fontos feladatokat jelöl ki a lakosság felkészítése
és az ifjúság oktatása terén, lényeges feladatokat hárítva a nem kormányzati polgári védel-
mi szervezetekre.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részt vesz az ország lakosságának polgári védelmi
felkészítésében és tájékoztatásában, továbbá meghatározó tevékenységet végez a tanuló
ifjúság felmenô rendszerû polgári védelmi-katasztrófavédelmi versenyeinek elôkészítésé-
ben és lebonyolításában, valamint a nyári ifjúsági táborok szervezésében. Mivel az EU
szintjén nem kerültek egységesítésre a témával összefüggô módszerek, a hatékonyság
növelése érdekében és az elôzôekbôl kitûnt EU ösztönzés alapján valamennyi EU tag-
ország alapvetô érdeke egymás rendszereinek megismerése, a hasznos tapasztalatok fel-
használása és e területen egy hatékony nemzetközi kapcsolatrendszer és együttmûködés
kialakítása. 

Az elôbbiekkel összefüggésben a Magyar Polgári Védelmi Szövetség az elmúlt évben úgy
határozott, hogy vezetô szerepet vállal az európai nem kormányzati Polgári Védelmi
szervezetek együttmûködésének a kialakításában és megszervezi, illetve létrehozza a
„Civil Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttmûködési Fórum”-át. A Fórum össze-
fogná az EU tagországok és más európai országok nem kormányzati polgári védelmi szer-
vezeteinek tevékenységét, lehetôséget biztosítana a szervezett tájékoztatásra, a megelôzô
programok szervezésére, a kölcsönös tapasztalat cserére és közös irányelvek megfogal-
mazására 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 keretében arra is lehetôség nyílna, hogy az ilyen országok illetékes szervei
megismerjék a mûködô civil szervezetek feladat rendszerét. A Fórumot létesítô
Konferenciára – minden bizonnyal célszerû – ha ilyen országok képviselôi megfigyelôként
meghívást kapnak a Konferenciára.

Az Európai Unió folyamatosan kinyilvánítja, hogy a katasztrófák nem ismernek határokat,
ezért a Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus is nagy súlyt helyez az EU területén kívüli
országokkal folytatott együttmûködésre, kihangsúlyozva, hogy az ilyen együttmûködés
jelentôs mértékben elôsegíti ezen országok taggá válását az EU-ban. Itt mindenek elôtt a
tagjelölt országok: Horvátország, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország
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jönnek szóba (ezen országok a Közösségi Mechanizmusban az Egyetértési Nyilatkozat
aláírását követôen vehetnek részt). Ezeken túlmenôen az EU kiemelt figyelmet fordít más
nyugat-balkáni államokkal (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovo /a 12444/99 ENSZ
határozat szerint/, Montenegro, Szerbia) folytatandó együttmûködésre is. Ezen orszá-
gokkal a szolgáltatások nyújtására vonatkozó egyedi szerzôdésekre EU COM(2009)
57062 számon határozatot hozott és EU 2009/S 152-221372 számon a szerzôdések
megkötésének lehetôségét már elôre jelezte. Ezen szerzôdések célja a kedvezményezett
országok közelítése a Közösség polgári védelmi mechanizmusához, valamint az, hogy
hozzájáruljon ezen országok polgári védelmi felkészültségének fejlesztéséhez.

2005. októberében a közép-európai régiót alkotó hatok (visegrádi négyek: magyar, len-
gyel, cseh és szlovák), valamint Ausztria és Szlovénia – együttesen V4+2 országok), vala-
mint az akkori 5 nyugat-balkáni állam (Albánia, Szerbia és Montenegro, Horvátország,
Macedónia, valamint Bosznia-Hercegovina) külügyminiszterei Konferenciát tartottak
Budapesten és az EU törekvéseinek a szellemében határozatot hoztak Regionális
Partnerségi Együttmûködés kialakításáról, amelynek keretében a hatok tevôlegesen
kívánnak hozzájárulni a nyugat-balkáni államok integrációs folyamatához.

Az Európai Unió folyamatosan fontos kérdésként kezeli a nyugat-balkáni államok közele-
dését az Európai Unióhoz. Ennek megfelelôen a 2010. január 1 – 2011. június 30 közötti
idôszakban az EU soros elnöki tisztét betöltô spanyol-belga-magyar trió másféléves
tevékenysége során a bôvítés, a nyugat-balkáni országok európai integrációja lesz az
egyik kiemelt téma.

A Fórum létrehozásának és mûködésének keretében lehetôség nyílna a Regionális Part-
nerségi Együttmûködés kialakítására a nyugat-balkáni országok polgári védelmi szerveivel.

A Fórum szervezése és a Regionális Együttmûködés kialakítása céljából a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség kapcsolatot alakított ki és Együttmûködési Megállapodást írt alá a
szlovák és a horvát szövetségekkel, valamint levélben és személyesen is egyeztetett az
osztrák szövetséggel. Ezen túlmenôen írásban, illetve levélben tájékoztatást adott más
országok civil szervezeteinek is (Észtország, Finnország, stb).

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség évek óta jó kapcsolatot ápol az Osztrák Polgári
Védelmi Szövetséggel. Az osztrák szövetség tevékenységében kiemelkedô jelentôséggel
bír a „Safety-Tour” gyermekbiztonsági olimpia, amelyen az MPVSZ szervezésében minden
évben magyar csapat is részt vesz. A Fórum szervezésével kapcsolatban az MPVSZ elnöke
levélben kereste meg az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség (ÖZSV) elnökét, javasolva az
együttmûködést a Fórum létrehozásában. Válaszlevelében Dr. Anton Gaál elnök Úr
– többek között – kifejtette: „Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az EU országainak
polgári védelmi szervezetei, egyesületei, intézményei számára eljött az idô, hogy még
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szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki, és közös információs hálózatot építsenek ki egy-
mással az átfogó biztonság érdekében. Ennek értelmében nagyra értékelem az Ön
javaslatát a Civil Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttmûködési Fórumának létre-
hozására vonatkozólag.” Továbbá: „Teljes mértékben támogatom és üdvözlöm az Ön javas-
latát…” Az egyetértés alapján az MPVSZ felkérte az osztrák szövetséget, hogy legyen
társszervezôje a Fórumnak.

Az elmúlt idôszakban a Fórum szervezése és a Regionális Partnerségi Együttmûködés
kialakítása céljából a Magyar Polgári Védelmi Szövetség kapcsolatot alakított ki és Együtt-
mûködési Megállapodást írt alá a Horvát Válságkezelési Szövetséggel és a Bratislavai
Régió Polgári Védelmi Szövetség Tanácsával. Mindkét partner messzemenôen egyetértett
a Fórum létrehozásával, vállalta, hogy közremûködik annak szervezésében, ezért az
MPVSZ elnöke mindkét szervezetet felkérte, hogy legyen a Fórum létrehozásának társ-
szervezôje. A Horvát Válságkezelési Szövetség társszervezôként elsôsorban arra kapott
felkérést, hogy aktívan mûködjön közre a Regionális Partnerségi Együttmûködés
szervezésében, kapcsolatot létesítve a nyugat-balkáni államok civil polgári védelmi
szervezeteivel.

A FÓRUM ÉS A REGIONÁLIS PARTNERSÉG LÉTREHOZÁSÁNAK
SZERVEZÔ BIZOTTSÁGA:

A Fórum és a Regionális Partnerség szervezôje EU tagországból:
• Magyarország: 

Hungarian Civil Protection Association
(Magyar Polgári Védelmi Szövetség – MPVSZ)

Társszervezôk EU tagországokból:
• Ausztria:

Austrian Civil Protection Association
(Österreichischer Zivilschutzverband-Bundesverband-ÖZSV)

• Szlovákia:
Council of the Civil Protection Association of the Bratislava Region
(Oblastné zdru_enie Civilnej Ochrany Bratislava – OZCOB)

Társszervezô EU tagjelölt országból:
• Horvátország:

Croatian Crisis Management Association – CCMA 
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A FÓRUM ÉS A REGIONÁLIS PARTNERSÉG LÉTREHOZÁSÁNAK FÔBB FELADATAI:

• A szervezôbizottság tevékenysége révén az EU tagországok és a nyugat balkáni álla-
mok civil polgári védelmi szervezeteinek feltérképezése (2009. negyedik negyedév)
• A szervezôbizottság ülése Budapesten:  (2009.november vége-december elsô fele)
• Civil polgári védelmi szervezetek további feltérképezése szervezô bizottság
tagjai által: (2010. elsô negyedév)
• Nyugat-balkáni államok civil polgári szervezeteinek részvétekével Konferencia meg-
tartása: (2010. második negyedév)
• Az egyeztetések és a feltérképezés alapján Tájékoztató anyag kidolgozása a nem kor-
mányzati polgári védelmi szervezetek feladatrendszerérôl, az ifjúság felkészítésével és a
lakosság tájékoztatásával kapcsolatos feladatokról; az anyag angolra történô fordítás és
megküldése valamennyi EU tagország és a nyugat-balkáni államok érintett szervének:
(2010. második negyedév)
• A Tájékoztató anyag megküldése a szervezô bizottság tagjai által aláírt kísérô levéllel az
Európai Unió Polgári Védelmi Igazgatóságának, kérve az EU támogatását a Fórum létre-
hozásában:  (2010. második negyedév)
• Munkacsoport létrehozása a nem kormányzati polgári védelemmel rendelkezô orszá-
gok képviselôibôl, a Fórum szervezési feladatainak felosztása, a Fórumot létrehozó Kon-
ferencia elôkészítése és szervezése (2010. második félév)
• A Fórumot létrehozó Konferencia megtartása: ( 2010. vége, vagy 2011. elsô negyedév)

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 idôtartamú vezetést. A trió elnökségének idôszaka alatt a kiemelt témák egyike az EU
bôvítés, a nyugat balkáni államok európai integrációja lesz. 

Az Európa-Ház 2008. december 16-án „Partnerségben a civilekkel – készüljünk együtt a
2011-es magyar EU elnökségre” címmel országos Konferenciát szervezett, mert a civil
szervezetek egy csoportja a Külügyminisztériumot megkeresve kifejezésre juttatta kész-
ségét és elkötelezettségét, hogy cselekvô és egyeztetett módon kész hozzájárulni a ma-
gyar EU elnökség céljainak kialakításához és végrehajtásához.

A Konferencián jóváhagyásra került a 2009. évi Munkaterv és az az elgondolás, hogy a civil
szervezetek 4 tematikus munkacsoportban folytassák tevékenységüket ezen a területen.
Az MPVSZ csatlakozott az Európa-Ház elgondolásához és „AZ EU bôvítéssel, a szomszéd-
ság politikával és a Nyugat-Balkánnal foglalkozó Munkacsoport” tevékenységében vesz
részt. Errôl az MPVSZ elnöke levélben tájékoztatta a Munkacsoport koordinátorát, utalva
arra, hogy a Fórum létrehozásával és a Regionális Partnerségi Együttmûködés kialakításá-
val kívánunk hozzájárulni a magyar EU elnökség sikeres tevékenységéhez. Válaszlevelé-
ben a koordinátor nagyra értékelte az elgondolást.
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A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány 2008. novemberében
indította útjára a Külügyminisztérium támogatásával a”Civil szervezetek az európai bizton-
ságért” projektet, amelynek megvalósítása ugyancsak a magyar EU elnökség idôszakában
fejezôdik be. A projekt célja – többek között – a biztonságot erôsítô/fenntartó eredmények
összegyûjtése és megbeszélése nemzetközi szinten 2011-ben Budapesten.

Az MPVSZ csatlakozott a projekt megvalósításához és a „Magán köz- és magánbiztonsági
civil szervezetek” szakcsoportjában, a „Tematikus civil térkép” csoportban vesz részt a
Fórum és a Regionális Partnerségi Együttmûködés szervezésével.

A Szövetség felvette a kapcsolatot a Külügyminisztérium EU Elnökségi, Koordinációs és
Jogi Fôosztályával kérve, hogy a Fôosztály, vagy az EU elnökségi Osztály személyes
találkozón tegye lehetôvé a tájékozódást az EU bôvítéssel és a nyugat-balkáni államok
integrációjával kapcsolatos kérdésekben.

A Fórum és a Regionális Partnerségi Együttmûködés szervezése a szervezô bizottság ez
év végi ülésével új lendületet kap. E két együttmûködés kialakítása és létrehozása teljes
egészében összhangban van az Európai Unió által jóváhagyott Polgári Védelmi
Mechanizmus elveivel, a Közösségi állásfoglalásokkal és határozatokkal, ezért minden
bizonnyal számíthatunk az Európai Unió Polgári Védelmi Igazgatóságának cselekvô támo-
gatására.
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DR. DALNOKI ZSOLT

A KULTURÁLIS JAVAK FEGYVERES
ÖSSZEÜTKÖZÉS ESETÉN VALÓ

VÉDELMÉRÔL RENDELKEZÔ
1954.  ÉVI  HÁGAI EGYEZMÉNY

„A Magas Szerzôdô Felek megállapítva, hogy a kulturális javak a legutóbbi összeütkö-
zések során súlyos károkat szenvedtek és azokat a haditechnika fejlôdése folytán egyre
inkább fenyegeti a pusztulás veszélye; abban a meggyôzôdésben, hogy a kulturális javak-
ban okozott károk, bármely nép tulajdonát is képezzék ezek a javak, az egész emberi-
ség kulturális örökségének megkárosítását jelentik, minthogy mindegyik nép hozzájárult
a világ kultúrájához;”1

1. kép: az egyezmény 16. cikke2 alapján meghatározott, a kulturális javak megjelölésére szolgáló
ismertetô jelvény (színei a fehér és az élénk kék)
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I. BEVEZETÉS 

Bevezetésként a teljesség igénye nélkül az egyezmény jogi természetével, jogi ismérveivel
szeretnék foglalkozni. Ezek alapján bizonyos fogalmakat kell elôször is górcsô alá ven-
nünk. Összefoglaló néven hágai jognak nevezzük a két hágai békekonferencián elfo-
gadott egyezményeket, melyek azokat az eljárásokat és fegyvertípusokat határozzák meg,
amelyekkel a háborút jogszerûen lehet folytatni. Az 1899. évi I. hágai békekonferencián
három egyezményt írtak alá, míg az 1907-es II. békekonferencián összesen tizenhárom
egyezményt kötöttek, amibôl tizenkettô3 hatályba is lépett, s melyek a mai napig hatá-
lyosak. A hágai jog korlátozza az alkalmazható fegyverek körét4 és általános elvként tiltja
az ellenséges tulajdon elpusztítását, kivéve, ha az okvetlenül szükséges és katonai
célpontnak minôsül. A hágai jog szerint tehát a katonai cél kritériuma az, hogy a katonai
erôfeszítést szolgálja.5

Az egyezmény a nemzetközi jog része, hiszen az a nemzetközi közösség tagjai, elsôsor-
ban az államok közötti kapcsolatokat szabályozó, az államok és a nemzetközi jog más
alanyai által jogalkotási szándékkal létrejött akarat-megegyezésbôl származó olyan maga-
tartási szabályok összessége, amely a jogalanyok közötti kapcsolatokat elsôsorban a bé-
kés együttmûködés céljából rendezi, és amelyet megalkotóik önként követnek, de szükség
esetén egyéni vagy kollektív úton kifejtett kényszer vagy egyéb szankciók útján is biztosí-
tanak. 

A nemzetközi humanitárius jog tág értelemben a nemzetközi (köz)jog azon ága, amelyik
a nemzetközi és nem nemzetközi (helyi) fegyveres konfliktus során tanúsított magatartá-
sok szabályozásával foglalkozik, így meghatározott személyeket és objektumokat véd,
valamint korlátozza a hadviselés eszközeit és módjait. Ezáltal egyensúlyt tartva fenn a hu-
manitárius elgondolások és a katonai célok között. Ennek értelmében meg kell külön-
böztetnünk a háború indítására vonatkozó szabályokat (ius ad bellum) a hadviselés
nemzetközi szabályaitól (ius in bello). A nemzetközi humanitárius jog célja a fegyveres
konfliktusok káros hatásainak csökkentése, elsôdlegesen a nem harcolók, a sebesültek,
a polgári személyek, a hadifoglyok védelme, illetve a károknak még szükséges szintre
szorítása. Alapvetô forrásai az 1949-ben elfogadott négy genfi egyezmény6 és a nem-
zetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelmérôl szóló 1977. évi7 két kiegészítô
jegyzôkönyv8, illetve történeti síkon az 1899-es és az 1907-es hágai egyezmények. A nem-
zetközi humanitárius jog alapelveit a következô képen foglalatjuk össze: 

• emberiesség elve 
• katonai szükségesség elve 
• megkülönböztetés elve 
• arányosság elve 
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II. A KONVENCIÓ ELÔZMÉNYEI

1. Az 1899-es és az 1907-es Hágai Egyezmények

A kulturális javak fegyveres konfliktusok alatti védelmével foglalkozó elsô nemzetközi
szerzôdés a szárazföldi háború törvényeirôl és szokásairól szóló IV. Hágai Egyezmény9

volt. Az egyezmény 27. szakasza tartalmazta a „támadó fél” számára azokat a tiltó ren-
delkezéseket melyek alapján a történelmi mûemlékeket, az oktatási intézményeket, a val-
lási, közhasznú, mûvészeti és tudományos jelentôséggel rendelkezô intézményeket, a „le-
hetôségekhez” képest a legjobban meg kell kímélni a hadmûveletek és a megszállás ideje
alatt. Fontos megjegyezni viszont, hogy a megtámadott félnek kellet ezeket, az ingat-
lanokat kijelölnie, megjelölnie. Az 56-os szakasz, pedig egy általános megfogalmazású
rendelkezést tartalmazott, mely megtiltotta az ilyen ingatlanok elfoglalását, megrongálását
és megsemmisítését. A rendtartás elsô világháború alatti hatékonyságát nagyban gátolta
a si omnes („ha mindenki”) klauzula, ami azt jelenti, hogy ha az összeütközô felek egyike
nem részese az egyezményeknek, akkor azok betartására egyikük sincs kötelezve.

2. Az 1935-ös Roerich Paktum

A nemzetközi szerzôdés elôzményeként az elsô világháború és az ezt követô oroszországi
polgárháború szolgált. Ezen események a kulturális örökség jelentôs oroszhoni pusztulásá-
hoz vezettek. Ennek a pusztításnak volt szemtanúja Nicholas Roerich. Az ô hitvallása sze-
rint minden nemzet kulturális öröksége lényegében a világ kincsét képezi. Roerich ösz-
tönzésére dolgozta ki azt a szerzôdés tervezetet Georges Chklaver, melyet a Népszövetség
Múzeumi Hivatala az 1931-32-es brüggei, valamint az 1933-es washingtoni konferenciáján
is megvitatott. Az amerikai államok hetedik, 1933-as buenos airesi konferenciája javaslatot
tett a tervezet elfogadására. A nemzetközi szerzôdést a Pánamerikai Unió égisze alatt
1935. április 15-én a washingtoni Fehér Házban 21 amerikai állam képviselôje írta alá. 

2. kép: Roosevelt elnök (ülve középen) az egyezmény aláírásánál
forrás: http://en.wikipedia.org
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Az egyezmény 1935. augusztus 26-án lépett hatályba, és ihletôje után a Roerich Paktum
nevet kapta. A paktum nyolc szakaszból állt és több tekintetben meghaladta a IV. Hágai
Egyezmény 27-es és 56-os szakaszának általános rendelkezéseit. Emellett a paktum
bevezetett egy védjegyet, mely három fehér alapon lévô vörös pontot körbeölelô vörös kör
volt. A védjegyet a kultúra vöröskeresztjének nevezték a kortársak. A három pont, a
kultúrát, a tudományt és a vallást szimbolizálja, a kör, pedig mint a múlt, a jelen és a jövô
folytonosságát jelképezi. 

Idôközben13 szerzôdött államok az Amerikai Egyesült Államok kivételével csatlakoztak a
Hágai Egyezményhez.

3. kép: Kofi Annan12 a „pax cultura” védjegyével
forrás: http://upload.wikimedia.org

III. A HÁGAI EGYEZMÉNY 

Már négy évvel a Roerich Paktum aláírása után a holland kormány egy újabb egyezmény
javaslatával állt elô. A második világháború kitörése azonban megakadályozta ezt a
próbálkozást. A háború után 1948-ban a holland kormány ismételten elôhozta a javaslatát.
Az UNESCO közgyûlése 1951-ben ennek alapján felállított egy szakértôkbôl álló bizottsá-
got, melynek feladata egy új konvenció kidolgozása volt, melyet egy évvel késôbb be is
mutatott. 1954. április 21-tôl május 14-ig tartó tárgyalások eredményeként aztán Hágában
56 állam részvételével elfogadásra került a konvenció, mely 1956. augusztus 7-én lépett
hatályba. Az egyezmény a maga 40 cikkes terjedelmével és a 21 cikkes végrehajtási sza-
bályzatával a Roerich Paktumok rendelkezéseit lényegesen meghaladta. Az egyezmény a
paktum által bevezetett védjegy koncepcióját megtartotta, de helyette egy új szimbólumot
vezetett be. 
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A Konferencián a szerzôdô felek megállapodtak abban is, hogy a konvencióhoz egy
kiegészítô protokollt is mellékelnek, mely a kulturális javak, a megszállt területekrôl való
„kivitelét” megakadályozandó és az illegálisan elvit javak visszaadását szabályozta, mely
alapján minden szerzôdô fél kötelezettsége, hogy az ilyen javakat ôrizet alá vegye és a kon-
fliktus végeztével, azokat visszaszolgáltassa. Az ilyen javak nem képezhetik jóvátétel tár-
gyát, visszatartásuk ezért jogellenes. A konvenció hét fejezetre tagolódik.15

Az egyezmény meghatározza a kulturális javak fogalmát mely alapján kulturális javak a
népek kulturális öröksége szempontjából jelentôs ingók és ingatlanok.16 Az ingók tekin-
tetében mindenekelôtt ide tartoznak a szobrok, a festmények, a levéltári anyagok, a régé-
szeti leletek stb. Az ingatlanok csoportjába a mûemlékeken kívül a könyvtárakat, a múzeu-
mokat, a levéltárakat sorolhatjuk, valamint a nagyobb mûemlék komplexumokat, mint a
Vatikán. Az egyezmény nemzetközi kötelezettségé emeli ezen javak oltalmazását és kímé-
lést (tiltja a katonai célú felhasználását, megtámadását, megtiltja a lopást, a fosztogatást, a
zárolást és elkobzást), ezt kiterjeszti a megszállás, sôt – korlátozott mértékben – a nem
nemzetközi fegyveres összeütközések eseteire is.17

Az egyezmény rendelkezéseit kiegészítették és pontosították az 1954-ben és 1999-ben
elfogadott jegyzôkönyvek. A háborús helyzetekben alkalmazandó szabályok mellet az
egyezmény olyan rendelkezéseket is tartalmaz melyek a kulturális javak békeidôbeli vé-
delmérôl gondoskodnak.18

A 2008-as adatok alapján az egyezményhez 122, az 1954-es protokollhoz 100, az 1999-es
protokollhoz19, pedig 52 állam csatlakozott. 

Magyarország az egyezményhez való csatlakozási okmányát 1956. május 17-én, az elsô
jegyzôkönyvhöz való csatlakozási szándékát tanúsító okmányt pedig 1956. augusztus 16-
án helyezte letétbe az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szer-
vezete20 (UNESCO) fôigazgatójánál. Kulturális téren az UNESCO hármas feladatra kon-
centrál: eredeti mûvek alkotása, a meglévô mûvek védelme, valamint a különbözô kultúrák
kölcsönös tiszteletének elômozdítása.21 Az egyezményt az 1957. évi 14. törvényerejû ren-
delet hirdette ki. 

Az egyezményt az Európai Unió 2005/C 327/04-es iránymutatásának melléklete is tartal-
mazza. 
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IV. A KULTURÁLIS JAVAK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÔ
POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK HAZÁNKBAN

1. Jogszabályi háttér 

Magyarországon, mint már említettük az egyezményt az 1957. évi 14. törvényerejû ren-
delet hirdette ki. A kulturális örökség kiemelkedô javainak védelmével összefüggô
alapvetô feladatokat és szabályokat a 44/2007 (XII.29.) OKM rendelet23 tartalmazza. 

Az 1996. évi XXXVII. törvény24 4. § m) pontja polgári védelmi feladatként határozza meg a
kulturális javak védelmében való közremûködést. A tûz elleni védekezésrôl, a mûszaki
mentésrôl, a tûzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a katasztrófák elleni védekezés-
rôl, pedig az 1999. évi LXXIV. törvény rendelkezik.

2. A kulturális javak védelmével összefüggô fô feladatok 

Kulturális örökségünk kiemelkedô értékû javainak védelmérôl minôsített idôszakban elsô-
sorban helyben, egyes esetekben központi befogadó helyeken, illetve megyei (fôvárosi)
védelmi bizottság által kijelölt, megfelelô védelmet biztosító objektumokban kell gondos-
kodni.26

2.1. Az egyes idôszaki feladatok felsorolása

Az elsô feladat a közgyûjteményi anyagok csoportosítása, kategorizálása, jegyzékbe
vétele.

Az I. kategóriába a pótolhatatlan és anyagi értékükön túl identitásképzô27 funkcióval is bíró
kulturális értékeket kell sorolni. 

A II. kategóriába a nemzetközi kulturális jelentôséggel is bíró, kiemelten értékes kulturális
javak sorolandók.

A III. kategóriába elsôsorban a hazai, illetve a regionális jelentôséggel bíró kulturális javak
kerülnek besorolásra.

A második feladat az elszállításra, menekítésre kijelölt kulturális javak szakszerû cso-
magolásának megtervezése, a szükséges göngyölegek és csomagolóanyagok be-
szerzése (békében és rendkívüli helyzetekben különbözô mértékû!) majd – szükség esetén –
ennek végrehajtása.
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A harmadik feladat a szállítással, az ún. befogadóhely (védô-óvó létesítmény) kijelölésé-
vel és tárolásával kapcsolatos. Nagyon fontos, hogy a kategorizálás, a csomagolás és a
szállítás intézkedési tervei használhatók legyenek a minôsített idôszakon kívül bekövet-
kezhetô egyéb rendkívüli események során is (pl.: természeti katasztrófa, közgyûjtemé-
nyekben keletkezett tûz, vízbetörés, gázrobbanás stb.).

2.2. A felkészülési (béke-) idôszak feladatai

• az intézkedési terv naprakészen tartása
• a pótolhatatlan értékû kulturális javak leltárának folyamatos naprakészen tartása
• a Hágai Egyezmény által meghatározott egyezményes jeleket kell alkalmazni vagy
külön, vagy hármasával, háromszög alakban 
• a csomagolóanyagok, eszközök mennyiségének békeidôszaki tervezése, beszerzése,
(a takarékossági és célszerûségi szempontok alapján), tárolásuk, állagmegóvásuk
• a mentôcsoport vezetôinek és állományának felkészítése, gyakoroltatása
• a védett tárolóhelyek kijelölése, azok megszemlélése
• az anyagmozgató, szállítóeszközök körének meghatározása, felmérése, igénylése, biz-
tosítása (igénylés a megyei védelmi bizottságtól, szerzôdések megkötése a vállalatokkal)
• az ôrzési-, védelmi tervek kidolgozása, folyamatos aktualizálása
• a híradás, riasztás és tájékoztatás megszervezése
• a riasztási, berendelési tervben foglaltak próbája, gyakoroltatása.

2.3. A minôsített (rendkívüli állapot) idôszak feladatai

Katasztrófa esetén végrehajtandó feladatok
• a kialakult helyzet tisztázása
• a mentéshez rendelkezésre álló erôk riasztása, a megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság, a területileg illetékes közigazgatási szerv és a felügyeleti szerv tájékoztatása a kiala-
kult helyzetrôl
• a mentés azonnali megkezdése
• a helyzet súlyosságának függvényében további mentôerôk igénylése
• a vezényelt külsô mentôerôk tájékoztatása a helyzetrôl
• a lehetôségekhez képest a kulturális javak mentési sorrendjének meghatározása
• a kimenekített javak ideiglenes elhelyezésére alkalmas objektumok, területek kijelölése
• a mentés területének és az ideiglenes tárolási helyek lezárásának, ôrzésének megszer-
vezése
• folyamatos kapcsolattartás a felsôbb szervekkel, a mentôerôk parancsnokságaival.
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2.4. Rendkívüli állapot (háború) idôszaki feladatai

• a felelôs vezetô (igazgató) riasztása, berendelés végrehajtása
• a mentendô kulturális javak listájának pontosítása, meglétük ellenôrzése
• a vezetôk és a kulturális javakat mentô állomány riasztása, berendelése, tájékoztatásuk
a kialakult helyzetrôl, a helyzet függvényében esetleges összetartásuk
• a megkülönböztetô egyezményes jelek elhelyezése a mentendô kulturális javakon, cso-
magoló-, szállítóeszközökön, befogadó objektumokon
• a mentéshez szükséges polgári védelmi egységek biztosítása
• a hiányzó csomagolóanyagok, eszközök gyorsított ütemû beszerzése
• csomagolásra, szállításra történô elôkészítés
• a védôcsomagolás végrehajtása
• az anyagmozgató, szállító eszközök, gépek üzempróbájának végrehajtása, a rakodási
helyekre történô rendelésük
• az ôrzési-védelmi tervek pontosítása, egyeztetése az együttmûködôkkel
vútvonal-engedélyeztetés biztosítása
• az elrendelést követôen a kijelölt kulturális javak védett tárolóhelyre való szállítása
• folyamatos ôrzés a csomagolás, szállítás, valamint a védett tárolás ideje alatt
• kölcsönös hírkapcsolat a következô szervekkel:

– a megyei és a területileg illetékes védelmi bizottsággal
– a felügyeleti szervvel
– az adott intézménnyel 

• a mentésben részt vevô állomány:
– személyi és szakfelszereléssel történô ellátása
– egészségügyi ellátása
– vélelmezési ellátása
– pihentetése stb.

• a felügyeleti szerv tájékoztatása – az általuk meghatározott idôpontokban – a feladatok
végrehajtásának helyzetérôl.

2.5. A védett tárolásra kijelölt objektumokkal szemben támasztott követelmények

A védett tárolásra figyelembe vehetô objektumok a következôk lehetnek:
• óvóhelyek
• tárolók
• barlangok
• épületek alatti – legalább szükségóvóhely védôképességû – pincék terei.
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A tárolóhelyek belsô terein nem haladhatnak keresztül:
• víz
• gáz
• gôz
• csatorna vezetékei
továbbá biztosítani kell huzamosabb tárolás esetére
• a temperált hômérsékletet
• a tárolt javaknak megfelelô levegônedvesség-tartalmat
• a természetes vagy mesterséges szellôztetést
• a tárolóhely romosodási képessége feleljen meg minimálisan a 0,3-0,6 kg/cm3 (30-60
KPa) túlnyomási értéknek.

2.6. A védett tárolásra kijelölt objektumok, szállítmányok ôrzésének alapelvei

Az ôrzés történhet:
• a feladat ellátására alkalmas állampolgári önvédelmi csoporttal (pl.: polgárôrség) – ha
van – a „Kulturális javakat mentô csoport” megerôsítéseként
• a tárolásra (befogadásra) kijelölt objektumok (közgyûjtemények) szak-, illetve vagyon-
védelmi alkalmazottaival
• fegyveres biztonsági ôrséggel (a már békeidôszakban létesített ôrség továbbmûködtetése)
• a polgári védelmi kötelezettség alapján kijelölt közgyûjteményi szakalkalmazottakkal
és kijelölt (katonai) ôrszemélyzettel.

A helyben (objektumon belül) vagy az épületen (objektumon) kívül megvalósítandó, védett
tárolásra kijelölt helyek romosodása (vagy más okból alkalmatlanná válása) esetére tar-
talék befogadási helyet kell már békeidôszakban kijelölni, az ôrzést az utóbbi esetre és az
átszállítás idôtartamára is szükséges tervezni.

V. ZÁRSZÓ

Ahogy láthattuk a kulturális javak fegyveres konfliktusok idején való védelme több mint
száz éve foglalkoztatja a jogalkotókat. A kezdeti próbálkozásokat mind jobb és mind telje-
sebb szabályozások követték, mely rendelkezések nem csak a konfliktusok idejére, de
békeidôben is számos feladatott szabnak meg. Remélhetôleg a múlt pusztításait szemelôtt
tartva, az egyezmény éles helyzetben való alkalmazása csak gyakorlatok szintjén valósul meg.

Ebben a pontban ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem dr. Mohay Ágoston
egyetemi tanársegéd úrnak (PTE-ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék) a tanulmány
szakmai lektorálását. 
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JEGYZET:

1 Idézet az 1954. évi Hágai Egyezmény bevezetôjébôl.
2 Az egyezmény ismertetô jelvénye alul hegyesedô, haránt váltakozó élénk kék és fehér mezôkre osztott
pajzs (egy élénk kék négyzetbôl formálva, melynek egyik sarka egybeesik a pajzs hegyével, a négyzet
felett élénk kék háromszög; ezeket mindkét oldalról egy-egy fehér háromszög határolja). A jelvényt a 17.
Cikkben megállapított feltételek mellett vagy külön vagy háromszög alakban hármasával (egy jelvény
alul) kell alkalmazni. 
3 A nemzetközi zsákmánybíróság felállításáról szóló egyezmény nem lépett hatályba.
4 A fegyveres konfliktusokban felhasználható fegyverek elsô korlátozását az 1868. évi szentpétervári
nyilatkozat tartalmazta, mely megtiltotta kézifegyverekbôl 400 grammot meghaladó robbanó, gyúlékony
vagy gyújtóhatású lövedékek alkalmazását. 
5 Bokorné Szegô Hanna, Nemzetközi Jog (Aula Kiadó, Budapest 2003) 342. o.
6 Terjedelmüket tekintve 429 cikkbôl állnak.
7 A genfi diplomáciai konferencia 1974-tôl 1977-ig ülésezett. 
8 Terjedelmüket tekintve 130 cikkbôl állnak.
9 Terjedelmét tekintve 54 cikkbôl áll.
10 Eredetileg Nikolai Konstantinovich Rerikh, apja Konstantin Fedorovich Rerikh az akkori Orosz
Birodalomhoz tarozó Lettországból származott svéd felmenôk gyermekeként. A Rerikh család I. Péter
cár óta különbözô hivatalokat töltött be Oroszországban.
11 Franklin Delano Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok 32. elnöke (1933-1945).
12 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 7. fôtitkára (1997-2007).
13 Miután Chile 2008. szeptemberében csatlakozott. 
14 Még ugyanabban az évben. 
15 Az elsô fejezet az általános védelmi rendelkezéseket tartalmazza. 
A második fejezet bizonyos kulturális javak különleges védelmérôl rendelkezik. 
A harmadik fejezet a kulturális javak szállításáról rendelkezik.
A négyes fejezet a kulturális javak védelmérôl gondoskodó személyzet tiszteletben tartásáról, védelmé-
rôl rendelkezik.
Az ötödik fejezet a kulturális javakat jelölô védjegyrôl tartalmaz rendelkezéseket.
A hatodik fejezet az alkalmazási körét határozza meg.
A hetedik fejezet az egyezmény végrehajtását szabályozza.
16 vö. az egyezmény 1. cikkével. 
17 vö. Bruhács János, Nemzetközi Jog III. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2001) 211. o.
18 vö. az egyezmény 3. cikkével.
19 Hazánk 2005. október 26-án ratifikálta a jegyzôkönyvet.
20 A szervezet 1946. november 4-én alakult, 44 ország részvételével. Titkársága Párizsban található.
21 Blahó András/Plandler Árpád, Nemzetközi szervezetek és intézmények (Aula Kiadó, Budapest 2001)
152. o.
22 Az Európai Unió iránymutatásai a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának elô-
mozdításáról.
23 44/2007. (XII.29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati fel-
adatairól.
24 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemrôl. 
25 A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Intézkedési Terve alapján. 
26 Sztanek Endre, Kézikönyv a polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismeretek oktatói számára
(Kolonel Press Rt., 2002) 75. o.
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27 Lásd: koronázási jelvények, Tihanyi Apátság alapítólevele, Szent Jobb, Szent László-herma, kiemelt
mûemlékek stb.
28 Az egyezmény 17. cikke rendelkezik a jelvény használatáról.
1. Az ismertetô jelvényt hármasával csak az alábbi esetekben lehet felhasználni: 

a) a különleges védelem alatt álló kulturális javak, 
b) a 12. és 13. Cikkben elôírt feltételek mellett a kulturális javak szállítmányának, 
c) a Végrehajtási Szabályzatban elôírt feltételek mellett a rögtönzött óvóhelyek megjelölésére. 

2. Az ismertetô jelvényt csak az alábbi esetekben lehet felhasználni: 
a) a különleges védelem alatt nem álló kulturális javak, 
b) a Végrehajtási Szabályzatnak megfelelô módon az ellenôrzési feladatokkal megbízott személyek, 
c) a kulturális javak védelmére rendelt személyzet, 
d) a Végrehajtási Szabályzatban elôírt személyazonossági igazolványok megjelölésére. 

3. A fegyveres összeütközés bekövetkezésétôl fogva tilos az ismertetô jelvénynek a jelen cikk elôzô pont-
jaiban említett eseteken kívül való használata, vagy az ismertetô jelvényhez hasonló jelvénynek bármely
célra való felhasználása. 
4. Az ismertetô jelvényt ingatlan kulturális javakon csak az illetô Magas Szerzôdô Fél illetékes hatóságá-
nak kellôen keltezett és aláírt jóváhagyásával egyidejûleg lehet elhelyezni. 
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DR. TÓTH RUDOLF

A LAKOSSÁGVÉDELEM
AKTUALITÁSA,  HELYE,  SZEREPE

NAPJAINK ÚJ KIHÍVÁSAINAK
TÜKRÉBEN

Napjaikban a hagyományos katonai fenyegetések helyébe, új típusú biztonsági kihívások
léptek. A lakosság számos olyan veszéllyel találja magát szembe, amelyek bekövetkezése
és hatása nehezen kiszámíthat. Ezek elhárítására, olyan új védekezési eljárásokat, mód-
szereket kell kialakítani, amelyek hatékonyan szolgálják, a lakosság és az anyagi javak
védelmét. Ebben a cikkben áttekintem napjaink új típusú veszélyforrásait, a lakosságvéde-
lem alapvetô területeit. Megvizsgálja, hogy ezen új veszélyek elleni védekezés hogyan
befolyásolj a lakosságvédelem alapvetô területeinek fontosságát, milyen új lakosságvédel-
mi feladatokat, védekezési elveket, módszereket igényelnek. 

A két világrendszer szembenállásának megszûntével a veszélyforrások megítélése erôtel-
jesen átértékelôdött. Háttérbe kerültek a katonai veszélyforrások és felértékelôdött a világ-
méretekben erôsödô szervezett bûnözés, a kábítószer-fogyasztás és a terrorizmus veszé-
lyének jelentôsége. Ezzel párhuzamosan egyre erôsebb a társadalmi igény és elvárás, a
környezeti és ökológiai károk hatásainak csökkentésére, a katasztrófák elôrejelzésére,
lehetôség szerinti megelôzésére, illetve hatásaik mérséklésére, a következményeik felszá-
molására. Napjainkra az is nyilvánvalóvá vált, hogy a bipoláris szembenállás megszûnése
ellenére, a felgyorsuló globalizáció új veszélyeinek kezelésére, a modern demokráciák
számára, ma is nélkülözhetetlen a hiteles katonai erô fenntartása. De ezzel együtt megvál-
tozott és kibôvült a védelem tartalma és feladatrendszere.

Természetesen a különbözô veszélyek elleni védekezésben minden ország elsôsorban
saját erejére, védelmi képességére kell, hogy építsen. Ugyanakkor, napjainkban a „bizton-
ságunkat” veszélyeztetô új kihívások és veszélyforrások jellege szükségessé teszik, hogy a
hatékony védekezés érdekében a különbözô országok (nemzetek) összefogjanak, két
vagy többoldalú megállapodásokat kössenek, vagy szövetségi rendszereket hozzanak
létre. A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon értelmezi, a hagyományos poli-
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tikai és védelmi tényezôk mellett ide sorolja a gazdasági, a társadalmi, ezen belül emberi
és kisebbségi jogi, valamint környezeti elemeket is. Hazánk, a biztonsággal, a katonai és
a katasztrófavédelemmel kapcsolatos politikai, nemzetközi és stratégiai állásfoglalását
különbözô dokumentumokban és jogszabályokban rögzítette. Ezek közül kiemelt jelen-
tôséggel bírnak az ország védelmi képességeinek, valamint a védelmi szervezetek tevé-
kenységi körének kialakításában, A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégia,
Nemzeti Katonai Stratégia, Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia. (Ez utóbbi még csak ter-
vezetben létezik, nem került kiadásra.)

NAPJAINK ÚJ KIHÍVÁSAI, HATÁSA MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA

Az elmúlt években a világban végbement változások miatt egy új hatalmi, politikai és gaz-
dasági átrendezôdés jött létre, amely alapvetô hatással volt a nemzetközi rend- és erô-
viszony-rendszer jelenlegi formájának kialakulására. A globalizáció a társadalom minden
területére hat, így a biztonság fogalma is átfogóbb értelmezést kapott. Ma már elválaszt-
hatatlan egymástól közvetlen környezetünk, a régió, a kontinens és a távolabbi térségek
biztonsága és stabilitása. 

A kollektív védelem alapja, a transzatlanti biztonság elsôdleges szervezete a NATO.
Kulcsfontosságú gazdasági és politikai szereplô az EU is, amely komoly polgári vál-
ságkezelôi és kisebb katonai képességével ugyancsak hozzájárul a nemzetközi biztonsá-
gi környezet alakításához. Az EU külpolitikájának és biztonságpolitikájának fontos eleme a
szilárd transzatlanti kapcsolat. Magyarország, azzal hogy az EU és a NATO tagja lett, ezen
értékek és érdekek mellett kötelezte el magát. 

A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája által
rögzített veszélyforrások, lehetséges lakosságvédelmi feladatai

A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája (továbbiakban: NBS) tíz alapvetô
nemzeti biztonsági érdeket rögzít és három alapvetô csoportba, (globális, regionális és
belsô) sorolja a veszélyeztetô új a kihívásokat, (veszélyeket) amelyek hatással vannak,
(lehetnek) hazánk biztonságára. Ezeket az 1. sz. táblázatban foglaltam össze.
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Globális Regionális Belsô

Terrorizmus Közép-Európa Szervezett bûnözés, 
közbiztonság

Tömegpusztító fegyverek Délkelet-Európa Feketegazdaság és
elterjedése korrupció

Instabil régiók, mûködés- A FÁK-országok A kábítószerek
képtelen államok terjedése

Illegális migráció. A mediterrán térség, Politikai és vallási
a Közel-Kelet és a szélsôségek
Közép-Kelet

Gazdasági instabilitás. Demográfiai kihívások
Az információs társadalom
kihívásai.

Globális természeti, civilizációs
veszélyek, katasztrófák és
egészségügyi veszélyforrások. 

1. sz. táblázat

Természetesen ezek a kihívások folyamatosan változnak, egyesek eltûnnek, mások veszé-
lyessége csökken, vagy nô, esetleg újak alakulnak ki. A táblázatban kiemeltem azokat a
kihívásokat, veszélyeket, amelyek hatásai közvetlenül érintik a lakosság biztonságát, vagy
közvetett hatásaival számolni kell a lakosságvédelmi feladatok tervezése és végrehajtása
során. Az alábbiakban röviden áttekintem a veszélyeztetô hatásokat, megvizsgálom, hogy
nálunk is számolni kell-e velük, valamint vannak-e lakosságvédelmi feladatai.

Globális kihívások:

Terrorizmus

A terrorista tevékenység célja a demokratikus társadalmi és politikai intézmények megbon-
tása, a társadalmak kormányokba vetett bizalmának megingatása. A terrorizmus, destabi-
lizáló hatást gyakorol a nemzetközi viszonyokra, a terrorcselekmények megszervezését és
támogatását szolgáló tevékenységek (illegális fegyverkereskedelem, pénzmosás)
aláássák az államok és a nemzetközi rendszer mûködését. A terrorcselekmények hozzá-
járulhatnak más globális – politikai, gazdasági, kereskedelmi, migrációs és egészségügyi
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– válságok kialakulásához is. Ezzel a veszéllyel hazánknak is számolni kell. A különbözô
terrorista cselekmények, (robbantás, túszejtés, stb.) kezelésének lehetnek közvetlen
lakosságvédelmi feladati, de másodlagos hatásai is igényelhetnek ilyeket, (pl. migrációs,
egészségügyi feladatok, stb.). 

Tömegpusztító fegyverek elterjedése

A nemzetközi egyezmények és exportellenôrzési rezsimek végrehajtása lassítja a tömeg-
pusztító fegyverek és hordozóeszközeik terjedését, de nô a kockázata annak, hogy ilyen
fegyverek és anyagok terroristacsoportok, a terrorizmust támogató, illetve annak
menedéket adó államok területére vagy birtokába kerülnek. A tömegpusztító eszközök
elterjedése önmagában is kihívást jelent, emellett számos ország törekszik arra, hogy önál-
lóan vagy más államokkal együttmûködve, a tömegpusztító fegyverek mellett, kis és
közép-hatótávolságú hordozóeszközökre tegyen szert, s ezzel erôsítse regionális szerepét
és befolyását. A tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése elsôsorban a
feszültséggócokban jelent fokozott veszélyt, de a rakétatechnológia elterjedése közvetve
Európa és az euro-atlanti térség biztonságát is veszélyezteti. Hazánknak ezen veszélyfor-
rás közvetett hatásaival számolni kell, közvetlen veszélyként nálunk nem jelentkezik.
A tömegpusztító fegyverek elterjedése olyan azonnali veszélyt nem jelent a lakosságra,
amely közvetlenül lakosságvédelmi feladatot vonna maga után. De fokozottan megnô a
veszélye a terror, vagy fegyveres (háborús) cselekmények kialakulásának, amelynek már
közvetve hatnak a lakosság és az anyagi javak biztonságára. Ez is azt bizonyítja, hogy a
polgári védelem háborús, vagy más fegyveres küzdelemmel összefüggô feladatai
nem szûntek meg, csak most nem kapnak prioritást. De ettôl függetlenül ez a felada-
ta továbbra is létezik.

Instabil régiók, mûködésképtelen államok

A világ országai egyenlôtlenül részesednek a globalizáció hasznából és terheibôl. A fej-
letlen régiókban élôk szegénységének növekedése, emberi jogaik korlátozása, szélsô-
séges ideológiák megjelenése a korrupció térnyeréséhez, az etnikai és vallási ellentétek, a
belsô konfliktusok kiélezôdéséhez, esetleg az államiság hanyatlásához vagy megszûné-
séhez, és ennek következtében egész régiók destabilizálódásához vezethetnek. 
Az ilyen bizonytalan térségek, vagy mûködésképtelen államok, könnyen válhatnak az ország-
határokon átnyúló szervezett bûnözés gócpontjaivá, teret engedhetnek a terrorista szerve-
zetek megtelepedésének, felerôsíthetik a migrációs kihívásokat, a fegyver- és kábítószer-
kereskedelem veszélyeit. Olyan hatása Magyarországra nézve nincs, amely közvetlenül la-
kosságvédelmi feladatok végrehajtását vonna maga után. De elméletileg nem zárható ki egy
olyan helyzet, hogy korlátozottan, ideiglenes jelleggel, ilyen feladatok nem fordulhatnak elô. 
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Illegális migráció

A migráció Magyarországot eddig elsôsorban tranzit országként érintette, azonban hazánk
egyre inkább célországgá is válik. A migrációt természetes, de összetett jelenségként kell
kezelni, amely gazdasági és demográfiai elônyöket, valamint biztonsági kockázatokat
egyaránt magában rejt. Ez utóbbi esetben, nem zárható ki, hogy a migrációs mozgások
keretében szervezett bûnözôi vagy terroristacsoportok is próbálnak Magyarországon
megtelepedni, illetve pozíciókat kiépíteni. A migrációval – az illegális migrációval is –
együtt járó biztonsági kérdéseket nemzetközi együttmûködés keretében kell kezelni,
kiemelt figyelemmel a nemzetközi szervezett bûnözés visszaszorítására és a terrorcselek-
mények megelôzésére, megakadályozására. Migrációs politikánk kialakításában különös
hangsúlyt kapnak a környezô országokban élô jelentôs számú magyar kisebbséggel kap-
csolatos sajátos szempontok. Ha Magyarországon migrációs helyzet alakul ki, (akár cél-
országként, akár tranzit jelleggel), közvetlenül jelentkezhetnek ellátási és elhelyezési
lakosságvédelmi feladatok. 

Gazdasági instabilitás

A globalizáció világméretûvé szélesítheti a gazdasági együttmûködést és az elônyök köl-
csönös kihasználása révén, dinamikus pályára állíthatja a gazdasági növekedést. Jelentôs
befolyással van a nemzetek saját gazdaságpolitikájára, kijelöli a fô fejlôdési tendenciákat.
De a globalizáció negatív következménye az, hogy a kölcsönös függôség növekedésével,
a nemzetgazdaságunkra is veszélyt jelentô külsô problémák és zavarok könnyen be-
gyûrûznek, ezáltal ott is zavart okozhatnak, ahol azt a gazdasági rendszer nem indokolja.
A nyitott magyar gazdaság ilyen szempontból különösen sebezhetônek számít. A gaz-
daság-biztonság kiemelten fontos területe az ország energia-biztonsága. Az energia ellá-
tás területén, (fûtés és áram kimaradás) gyakran alakulnak ki kritikus helyzetek, ahol kü-
lönbözô lakosságvédelmi feladatokat, (ellátás, ideiglenes kitelepítés, átmeneti elhelyezés,
stb.) kell megoldani.

Az információs társadalom kihívásai

Magyarország számára kiemelt feladat a fejlett világ információs és telekommunikációs
színvonalához történô felzárkózás. Az információs forradalom közvetve pozitív hatással
van a gazdaságra, a társadalom életére és az ország érdekérvényesítô képességére, de
ügyelni kell e rendszerek védelmére, valamint megfelelô tartalékok képzésére. Az infor-
matika számtalan lehetôséget teremtett a társadalom számára, de fokozza annak veszé-
lyeztetettségét is. A számítógépes hálózatok és rendszerek sebezhetôsége, túlterhelése,
az információlopás, a vírusterjesztés és a dezinformáció komoly kockázati tényezôt jelen-
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tenek Magyarország számára is. Ennek a veszélycsoportnak közvetlen hatásakor nem szá-
molunk lakosságvédelmi feladatok végrehajtásával, de nem zárható ki, hogy közvetett ha-
tások esetén a védelmi szervezeteknek ilyen jellegû feladatokat oldanak meg. (Pl. Az ener-
giaellátó rendszerek mûködését biztosító informatikai hálózatok, (rendszereinek) sérülése
következtében a lakossági szolgáltatás területén kritikus helyzetek alakulhatnak ki.)

Globális természeti, civilizációs veszélyek,
katasztrófák és egészségügyi veszélyforrások

Az emberiség számára az egyik legnagyobb horderejû kihívást a környezetvédelemmel és
a civilizációs fenyegetésekkel járó, határon átívelô problémák jelentik. Az olyan globális
problémák, mint az esôerdôk pusztulása, az ózonréteg károsodása, az üvegházhatás, a
levegô, a víz és a talaj szennyezettségének növekedése földünk egészére nézve veszélyt
jelentenek. Magyarországra földrajzi adottságainál fogva, fokozottan hatnak a Kárpát-
medence szomszédos országaiban keletkezô környezeti és civilizációs ártalmak, az árvi-
zek, a víz- és levegôszennyezés, valamint az esetleges katasztrófák. Ide kell sorolni azokat
a természeti és civilizációs katasztrófákat, környezeti károkat is, amelyek közvetlenül,
vagy közvetve veszélyeztetik a lakosság életét és az anyagi javak biztonságát. A jövô-
ben egyre gyakrabban kell számolni súlyos következményekkel járó környezeti kataszt-
rófákkal és közegészségügyi válsághelyzetekkel. 
A környezeti veszélyforrások közvetve vannak hatással a lakosság egészségi állapotára,
valamint hozzájárulnak veszélyes járványok, fertôzések kialakulásához és terjedéséhez.
A katasztrófák viszont közvetlenül hatnak a lakosság biztonságára. 
Ez azt is jelenti, hogy a globális felmelegedés hatására kialakuló extrém idôjárások okoz-
ta veszélyhelyzetek közvetlenül veszélyeztetik a lakosságot és az anyagi javakat.
A védekezés során, a lakosság biztonsága érdekében mind a megelôzés, mind a mentés
során számolni kell lakosságvédelmi feladatok végrehajtásával.

Regionális kihívások:

Közép-Európai országok helyzete, demokratikus átalakulásuk folyamata

Az integrációs folyamat és a stabilitás zónájának kiszélesedése kedvezô változásokat
hozott a térség államainak mind belsô viszonyaiban, mind egymás közötti kapcsolataiban.
Az EU és a NATO-tagság perspektívája hatékony eszköznek bizonyult Európa átalakuló
államai demokratizálódásának és szabad piacgazdaságának támogatására, szomszédsá-
gi és regionális politikájuk alakítására. A dél-szláv háború után ezek közvetlen veszélyt
nem jelentenek hazánk biztonságára. Az utóbbi években felerôsödô nacionalista törek-
vések kezelését politikai és kormányzati eszközökkel kell megvalósítani, lakosságvédelmi
feladatai nincsenek.
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Délkelet-Európa 

A délkelet-európai térségben kedvezô fejlemény, hogy a térség államai elkötelezték magu-
kat az euro-atlanti értékek iránt, és kinyilvánították csatlakozási szándékukat az Európai
Unióhoz, illetve a NATO-hoz. A politikai és gazdasági rendszerváltás lassú üteme, a korrup-
ció, a társadalmi-szociális ellentmondások, a megoldatlan nemzeti, etnikai, kisebbségi és
vallási problémák lassítják a felzárkózást és kedvezô feltételeket nyújthatnak a terrorizmus,
valamint a szervezett bûnözés, azon belül is az ember-, kábítószer- és fegyvercsempészet
különbözô formái számára. Mindezeket figyelembe véve nem számolunk azzal, hogy
hazánk biztonságára ezek a folyamatok negatív hatással vannak, de a nemzetközi jelen-
létre – különös tekintettel az EU átfogó szerepvállalására – hosszabb távon is szükség lesz. 

A FÁK-országok 

Magyarország tágan értelmezett biztonságát több szempontból is érinti, a Független Álla-
mok Közösségének (FÁK) fejlôdési nehézségei, Oroszország, valamint Ukrajna mozgáste-
rének alakulása, külpolitikai, külgazdasági lehetôségeinek változása és politikai motivációi.
A kaukázusi és a közép-ázsiai utódállamok társadalmi-politikai helyzetét, illetve egymás-
hoz fûzôdô kapcsolatait társadalmi és szociális feszültségek, etnikai és vallási különb-
ségek, határproblémák, területi igények, környezeti problémák, amelyeket tovább súlyos-
bítanak a szervezett bûnözés és a terrorizmus, különbözô megnyilvánulási formái. Nem
zárható ki destabilizálódásuk lehetôsége, politikai, gazdasági, válsághelyzetek kialakulá-
sa, sôt katonai konfliktusok sem. Veszélyt jelentenek Magyarország biztonságára a térség-
bôl kiinduló energia problémák, szervezett bûnözés terrorizmus és az illegális migráció.
A fenti veszélyek közvetlen hatásainak kezelésekor lakosságvédelmi feladatokkal nem kell
számolni, de a közvetett hatások igényelhetnek ellátási és elhelyezési feladatokat, úgy a
migrációs és az energia ellátási problémák során. 

A mediterrán térség, a Közel-Kelet és a Közép-Kelet 

Az utóbbi években megnôttek a térségbôl eredô, az illegális migrációval és a terrorizmus
terjedésével összefüggô kockázatok. A közel-keleti konfliktus sajátossága, hogy a politikai
ellentétek és területi viták vallási köntösben is kifejezésre jutnak, amit tovább súlyosbítanak
a népcsoportok közötti kulturális különbségek, történelmi érzékenységek és az érintett
nemzetközi szereplôk eltérô törekvései. 

A közel- és közép-keleti konfliktusok szoros kapcsolatban állnak a térség stratégiai jelen-
tôségû energiahordozó-kincseinek biztonságával, illetve annak ellenôrzésére irányuló
törekvésekkel. A térségben a terrorizmus mellett a tömegpusztító fegyverek és hordozó-
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eszközeik birtoklására irányuló törekvések képviselik a legsúlyosabb biztonsági koc-
kázatokat. A NATO és az EU tagjaként Magyarországnak a korábbinál nagyobb figyelem-
mel kell kísérnie az euro-atlanti térségen kívül zajló eseményeket, számolni kell a velük
összefüggésben jelentkezô feladatokkal, Ezek nem jelentkezek közvetlenül a lakos-
ságvédelem területén, de másodlagos hatásaik során ilyen feladatok végrehajtása szá-
mításba jöhet.

A regionális veszélyeket és kihívásokat vizsgálva látható, hogy csak a terrorizmus, a migrá-
ció és az energia ellátás területén okozhatnak problémát. Ezek kialakulása során számol-
ni kell lakosságvédelmi feladatok végrehajtásával, melyek alapvetôen az ellátási, az elhe-
lyezési és a felkészítési területekre vonatkoznak.

Belsô kihívások 

Szervezett bûnözés, közbiztonság 

A hazai szervezett bûnözôi csoportok kapcsolatokat alakítottak ki külföldi bûnözôi csopor-
tokkal, és tevékenységük a kábítószer-, fegyver-, stratégiai anyag-, gépjármû- és ember-
csempészetre is kiterjed. Fokozatosan növelik és érvényesítik gazdasági és politikai be-
folyásukat, melynek egyik eszköze a gazdasági tevékenységük legalizálása. Az állami
ellenôrzés rendszere nem követi hatékonyan a változásokat, ezért különösen indokolt a
különbözô védelmi szervezetek közötti együttmûködés erôsítése. A jövôben a szervezett
bûnözés fokozódó aktivitásával és az EU-n kívüli államokban mûködô bûnözôi körökkel
való erôsödô kapcsolatteremtéssel kell számolnunk. A szervezett bûnözés és közbizton-
ság, mint veszélyforrás, a lakosság biztonságára gyakorolt hatása csak ott jelentkezik, ahol
zavargások, nyílt bandaháborúk, vagy szervezett formában az emberek lakhatási feltételeit
korlátozzák (lakás maffia).

Feketegazdaság és korrupció 

A piacgazdaság és a törvényesség ellen ható legnagyobb kihívás a feketegazdaság és
szervezett bûnözés mellett a korrupció, amely szinte minden társadalomban tetten érhetô
valamilyen formában. A feketegazdaság, a korrupció és a szervezett bûnözés egymást
erôsítô jelenségek. Fokozott veszélyt jelent, ha a korrupció a közéleti, hatósági területen
jelenik meg. A korrupciót a közélet tisztasága, az azt biztosító rendezett jogszabályi háttér,
valamint az összehangolt rendészeti, hatósági tevékenység szoríthatja vissza. A feketegaz-
daság és korrupció, – annak ellenére, hogy rendkívül veszélyes a társadalom stabil mûkö-
désére, – a lakosság biztonságára közvetlen hatással nincs, azonnali lakosságvédelmi
feladatok végrehajtásával nem számolunk.
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A kábítószerek terjedése 

Magyarország a kábítószer-kereskedelem terén hagyományosan tranzit országnak tekint-
hetô a termelôk és a nyugati fogyasztók között, a hazai kereslet növekedésével azonban
országunk is a fogyasztó országok közé került, ami közvetlen hatással van a bûnözés és
ezen belül is a szervezett bûnözés terjedésére. A súlyosbodó problémára az iskolások és
fiatalok körében tapasztalható rendszeres vagy alkalmi kábítószer-fogyasztás növekedése
világít rá. Ez a kihívás, (veszélyforrás) a lakosságvédelem oldaláról azonnali és közvetlen
beavatkozást nem igényel, de a lakosság felkészítési feladatok közzé a probléma beemel-
het. Fontosságát az is bizonyítja, hogy az utóbbi években a fiatalok körében nôtt a fo-
gyasztók száma, ezért fontos, hogy ezt a problémát a megelôzés oldaláról közelítsük meg.

Politikai és vallási szélsôségek 

Biztonsági kihívásnak tekintendôk a szociális és társadalmi feszültségeket kihasználó szél-
sôséges politikai és vallási csoportok tevékenysége. Az ilyen csoportok a demokratikus
jogállam által biztosított egyesülési, gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadságot hasz-
nálják fel arra, hogy mások alapvetô jogait korlátozzák, az alkotmányos intézmények mûkö-
dését megzavarják, vagy politikai törekvéseiket népszerûsítsék. Amennyiben ezek a veszélyek,
polgári engedetlenségi mozgalommá fejlôdnek, vagy zavargásokká fajulnak, kialakulhat
olyan helyzet, hogy a védelmi szervezeteknek lakosságvédelmi feladatokat kell végrehaj-
tani. Várhatóan, ezek elsôsorban ellátási, vagy elhelyezési feladatokra fognak korlátozódni.

Demográfiai kihívások 

Demográfiai helyzetét tekintve Magyarország kedvezôtlen helyzetben van. A népesség
elöregedése, valamint fokozatos csökkenése az idô múltával két szempontból is kihívást
jelent. Egyrészt a korosztályi struktúra változása – a gazdaságilag aktív és passzív lakosok
arányának változása miatt – negatívan hat az ország jövedelemtermelô képességére, más-
részt a kiadási oldal (nyugdíj- és egészségügyi ellátás) nagyobb terhei a költségvetésre
rónak fokozott terheket. Ez a kihívás nem igényel lakosságvédelmi feladatok ellátását, nem
jelent közvetlen veszélyt a lakosság biztonságára.

A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája által rögzített veszélyforrások,
melyek kezelése katonai erôk, eszközök igénybevételét (közremûködését) igényelhetik

A Nemzeti Biztonsági Stratégiában rögzített és az elôzôekben áttekintett új kihívások,
veszélyforrások Magyarország szempontjából fontosak. A különbözô védelmi stratégiák,
dokumentumok és jogszabályok, készítésének alapja a NBS – ban összegzett megál-
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lapítások. Így, a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiájára épül, – hasonlóan
más ágazati stratégiákhoz – a Nemzeti Katonai Stratégia, (továbbiakban: NKS) amely
azokat a kihívásokat veszi számba, amelyek katonai erô felhasználását igénylik. A doku-
mentum az alábbiakban foglalja össze és rögzíti Magyarország biztonsági környezetét:
• A Magyar Köztársaságot belátható idôn belül hagyományos jellegû fegyveres támadás
veszélye nem fenyegeti, annak bekövetkezése hosszabb távon is alacsony valószínûségû. 
• A Magyar Köztársaság biztonságát globális, regionális és a közvetlen környezetbôl
származó fenyegetések, kockázatok és kihívások befolyásolhatják, amelyek akár egymást
erôsítve, egy idôben is megjelenhetnek.
• Továbbra is jelen vannak az országokon belüli feszültségek, az országok közötti területi
viták, nemzeti, etnikai, kisebbségi, vallási és gazdasági ellentétek. 
• A Magyar Köztársaság közvetlen környezetében kialakulhatnak olyan elôre jelezhetô
válságok, konfliktusok, amelyeknek nem célja a magyar állam szuverenitásának, területi
integritásának fenyegetése, azonban a határokhoz közeli cselekmények Magyarország
biztonságát is érinthetik.
• A globalizáció hatásaként növekszik az országok kölcsönös függôsége, biztonságukat
és stabilitásukat is egyre erôsebben befolyásolja a világ más részeinek stabilitása, vagy
annak hiánya. A válságokkal terhelt régiókban igen rövid elôrejelzési idôvel törhetnek ki az
országokon belüli és országok közötti fegyveres konfliktusok. A konfliktusok megoldása a
nemzetközi közösség közremûködését igényelheti, ezért a katonai erô várható alkal-
mazásának mind kevésbé szab korlátot a földrajzi távolság.
• Terrortámadások végrehajtása elsôsorban a Magyar Honvédség válságkörzetekben
szolgálatot teljesítô erôi ellen valószínû.

A Nemzeti Katonai Stratégia hazánk biztonsági környezetére és veszélyeztetettségére
vonatkozó megállapításai összhangban vannak a Nemzeti Biztonsági Stratégiában rög-
zített kihívásokkal és veszélyforrásokkal. Ez utóbbi azonban nem vizsgálja, hogy melyek
azok a kockázatok, amelyek kezelése katonai eszközöket, vagy közremûködést igényel-
nek. Erre a választ a Nemzeti Katonai Stratégia adja meg, az alábbiak szerint:
• az ország szuverenitását, területi függetlenségét veszélyeztetetô külsô fegyveres tá-
madás esetén, melynek bekövetkezési valószínûsége napjainkban csekély, de nem kizárt;
• olyan külsô fegyveres cselekmények, esetleg terrortámadások, vagy az alkotmányos
rend megdöntésére irányuló nyílt fegyveres támadások, melyek elhárítása a rendvédelmi
szervek erejét, (képességét) meghaladja;
• 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 bûnözés-
sel összefonódó nagyobb méretû migráció és illegális kereskedelem; 
• a térség egyes országaiban illegálisan, illetve ellenôrizetlenül tartott nagy mennyiségû
fegyver, lôszer és robbanóanyag.
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A Nemzeti Katonai Stratégia által összegzett, hazánk biztonságára veszélyt jelentô kihívá-
sok azt bizonyítják, hogy a polgári védelemnek a fegyveres küzdelemmel összefüggô fel-
adatai napjainkban sem szûntek meg, az ezzel összefüggô lakosságvédelmi feladatok
végrehajtására továbbra is a feladatai közzé tartoznak. Természetesen ezek fontossága
napjainkban háttérbe szorult, függetlenül attól, hogy a többi veszélyforrás és kihívás ke-
zelése, (elhárítása) alapvetôen ugyan ezeket a képességeket igénylik a lakosság védelmét
ellátó szervektôl és szervezetektôl. 

Itt is, a lakosságvédelmi feladatok alapvetôen a felkészítési, az egyéni védelmi, a riasztási-
és tájékoztatási, a mentési, az ellátási, az elhelyezési és az egészségügyi biztosítási
területekre korlátozódnak.

Fontos kiemelni azt is, hogy a magyar haderô hazai igénybevétele, valamint külföldi alkal-
mazása esetén képességeivel közremûködik, (hozzájárul) a természeti és ipari katasztró-
fák elhárításához, a következmények felszámolásához, humanitárius vészhelyzetek keze-
léséhez, otthonukat elhagyni kényszerültek evakuációjának támogatásához, a kitelepült
személyek megsegítéséhez. Bizonyos esetekben szükségessé válhat a polgári erôk és
tevékenységek támogatása is. 

A Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia (tervezet) által rögzített veszélyforrások,
hatásaik során jelentkezô lakosságvédelmi feladatok

2004-ben elkészült Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia (tervezet), amely sajnos a mai
napig nem került kiadásra. A „Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégiában” (továbbiakban:
NKVS) kellene meghatározni Magyarország katasztrófa veszélyeztetettségét, a feladatok
végrehajtásának eszköz és forrásrendszerét, valamint a védekezés közép és hosszútávú
stratégiai célkitûzéseit. 

Hazánk katasztrófa veszélyeztetettségét az „NKVS tervezet” összefoglalóan bemutatja, de
ezek a jellemzô megállapítások, elôírások más jogszabályokban is megtalálhatók. Igaz,
hogy nem ilyen összegzett és rendszerezett formában. A „tervezet” által felsorolt, hazánkra
jellemzô katasztrófa típusok összhangban vannak más jogszabályok által rögzített és a
gyakorlatban eddig bekövetkezett eseményekkel, veszélyforrásokkal, melyek a követke-
zôk lehetnek:
• A jelenlegi és a jövôbeni legnagyobb kihívás a veszélyes áruk közúti (vasúti) szál-
lítása lesz, a várható veszélyeztetettség bekövetkezésének (hely, idô) és várható hatá-
sainak kiszámíthatatlansága és bizonytalansága miatt. A veszélyes anyagszállítás kockáza-
tát az adja, ha az esemény a közel 30 ezer km-es hazai közúthálózat mentén elhelyezkedô
érzékeny pontokon (települések, sérülékeny objektumok stb.) következnek be. Egy ilyen
típusú veszélyhelyzetben, a mentôszervezeteknek fel kell készülni a lakosság riasztására,
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tájékoztatására, mentésére, kimenekítésére, elzárkóztatására, ideiglenes elhelyezésére,
ellátására, egészségügyi biztosítására, valamint egyéni védelmi és szükség esetén a sze-
mélyi „mentesítési” feladatok végrehajtására.
• Hazánkban folyamatosan számolni kell a hidrológiai veszélyeztetettséggel (ár- és
belvizek) amelyek alapvetô veszélyforrásként mindig jelen vannak. Súlyúkban követik, a
veszélyes áruszállítást, de nagyobb biztonsággal köthetôk a bekövetkezés területeihez és
idôben viszonylag jól elôre jelezhetôk. Ilyen veszélyhelyzetekben a mentôerôknek olyan
lakosságvédelmi feladatokat kell végrehajtani, mint pl. a lakosság felkészítése, tájékoz-
tatása, mentése, kitelepítése, ideiglenes elhelyezése és ellátása, valamint a terület fer-
tôtlenítése és visszatelepítése.
• A globális felmelegedés hatására hazánkban is megjelentek az extrém idôjárással
kapcsolatos veszélyek, melyek hatásai bizonyos területekhez köthetôk, de nem
behatárolhatók, elôrejelzésük és hatásaik, korszerû eszközökkel prognosztizálhatók.
Ilyen esetekben a lakosságvédelmi feladatok közül kiemelt fontossággal bírnak a gyors
elôrejelzési- és tájékoztatási, az elzárkózási, az alapvetô mûszaki védelmi (rögzítések,
rendszerek elzárása, kikapcsolása, stb.), ideiglenes elhelyezési és ellátási feladatok.
• Az állandósult veszélyforrások körében a nukleáris létesítmények és veszélyes üze-
mek komoly veszélyt jelentenek a környezetre és az ott élô lakosságra. Annak ellenére,
hogy az egyre szigorodó létesítési és üzemeltetési biztonsági követelményeknek eleget
kell tenniük, nem zárhatók ki teljes biztonsággal súlyos üzemzavarok, vagy balesetek. Egy
ilyen helyzetben fontos lakosságvédelmi feladat a lakosság riasztása, tájékoztatása,
kimenekítése vagy elzárkóztatása. Fel kell készülni ideiglenes elhelyezési, ellátási, egész-
ségügyi biztosítási, valamint egyéni védelmi és személyi „mentesítési” feladatok végrehaj-
tására.
• A kritikus infrastruktúrák sérülése komoly gondot okozhat a lakosság ellátása, a gaz-
daság, a közigazgatás mûködése, valamint az ország szempontjából létfontosságú
közüzemek mûködése területén. Az ellenük való védekezés az elemek összetettsége,
egymásra utaltsága miatt rendkívül nehéz, hisz bármely elem meghibásodása dominó-
hatást válthat ki. Azt, hogy a kritikus infrastruktúrák sérülése esetén milyen lakosságvédel-
mi feladatokat kell végrehajtani, nagyon nehéz elôre meghatározni. Az függ a veszélyez-
tetô tényezô fajtájától, a kialakult helyzet, kárterület, bonyolultságától. Fontos köve-
telmény, hogy elôzetesen végre kell hajtani a szükséges elemzéseket, értékeléseket, meg
kell vizsgálni a várható hatásokat és az ellenük való védekezés lehetséges formáit és módjait.

A fentiekbôl látható, hogy hazánk katasztrófa veszélyeztetettsége nem alacsony, a külön-
bözô veszélyforrások elleni védekezés feladatai között kiemelt fontossággal bír a lakosság
és az anyagi javak védelme. A katasztrófa sújtotta területek lakosságának védelme, a nor-
mális életfeltételek mielôbbi biztosítása, (helyreállítása) az egész társadalom számára
rendkívül fontos. A védekezési feltételek megteremtése mellett, a társadalmi szolidaritás,
az összefogás tovább növelheti, (elôsegítheti) a lakosság mentési, a teljes védekezési
tevékenység eredményességét.
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A LAKOSSÁGVÉDELEM CÉLJA, TERÜLETEI, AKTUALITÁSA,
JÖVÔBENI FEJLESZTÉSI ÍRÁNYA

A lakosság és az anyagi javak védelme az egész állam fennmaradását biztosító egyik leg-
fontosabb tényezô. Ez olyan komplex feladatrendszer, melyet térben és idôben differenciál-
tan, a veszélyeztetettség függvényében kell végrehajtani. A lakosságvédelem feladatának
és területeinek ismertetése elôtt célszerû meghatározni a lakosság és az anyagi javak
védelmének fogalmát, célját, és az anyagi javak védelmének területeit.

Fogalma: „Mindazon védelmi elvek, módszerek, és tevékenységek összessége, amelye-
ket a fegyveres összeütközések, valamint különbözô katasztrófák esetén alkalmaznak a
lakosság (állampolgárok) életének megóvása, a létfontosságú, valamint az ország szá-
mára fontos ipari, mezôgazdasági és kulturális értékek, anyagi javak védelme érdekében.” 

Célja: Biztosítani, hogy egy fegyveres összeütközés, vagy különbözô katasztrófák esetén,
• az áldozatok és a sérültek száma minimális legyen;
• az élet fenntartásához elengedhetetlenül szükséges anyagi javak (víz, élelem, létesít-
mények, stb.) a lehetô legkisebb mértékben sérüljenek;
• az élet újraindításához és az ország számára fontos értékek, anyagi javak védelme a
lehetô leghatékonyabban valósuljon meg;
• a szükséges és elégséges védelmi szint a lehetô legkisebb ráfordítással valósuljon meg;
• olyan komplex védelmi rendszer kialakítása, amely a veszélyeztetettség függvényében
mindig differenciáltan valósul meg. 

Az anyagi javak védelmének alapvetô területei az alábbiak szerint csoportosíthatók: 
• Az ivóvíz és az élelmiszerek védelme.
• A mezôgazdasági létesítmények az állatállomány a növényzet és a takarmány védelme.
• Ipari létesítmények, gépek, berendezések, energiaforrások- és hálózatok, nyersanya-
gok védelme.
• Pótolhatatlan kulturális értékek, mûkincsek védelme.
• Közmûvek, út- és vasútvonalak, közlekedési csomópontok, mûtárgyak védelme.
• A tûzvédelem megszervezése, a feltételek megteremtése

A lakosságvédelem része a „lakosság és anyagi javak védelmének,” ezért a védelmi felada-
tok közül csak az állampolgárok életének megóvására helyezi a fô hangsúlyt.

A lakosságvédelem célja, a feladatok csoportosítása, a kialakítás alapelvei

A lakosságvédelem alatt, az ország veszélyeztetett területen élô, vagy tartózkodó szemé-
lyek összességének védelmét kell érteni. Ebbe beletartoznak a külföldi turisták, a külföldi
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munkavállalók, ideiglenes jelleggel, (engedéllyel és engedély nélkül) hazánkban tartóz-
kodó külföldi állampolgárok is. 

Lakosságvédelem célja: „A közvetlenül veszélyeztetett területen élô lakosság önmentési
képességének fejlesztése, a védekezéshez szükséges feltételek megteremtése és a védô-
felszerelések biztosítása.”

A lakosság védelmének megszervezésekor figyelembe kell venni azokat a alapelveket és
követelményeket amelyek a szükséges és elégséges védelmi szint kialakítására vonatkoznak.

A lakosságvédelem megszervezésének legfontosabb alapelvei:
• A lakosság védelmének szervezésénél alapvetô elvnek kell tekinteni, hogy az ország
egyes területein, a veszélyeztetettség jellegétôl és mértékétôl függô, annak megfelelô szin-
tû, védelmet kell biztosítani. Továbbá, lakosság védelmének szintje mindig legyen össz-
hangban az adott terület veszélyeztetettségének jellegével és mértékével.
• A közvetlenül veszélyeztetett területeken élôknek egyéni védôeszközt, (védô-felszere-
lést) vagy védôlétesítményt kell biztosítani. 
• A közvetetten veszélyeztetett településeken, valamint a veszélyes anyagokat elôállító,
tároló, felhasználó létesítmények közvetlen hatásterületein a lakosság részére kimene-
kítésre alkalmas védô-felszerelést kell biztosítani.
• A béke, illetve háborús idôszaki lakosságvédelmi feladatok célja és alaprendeltetése
között nincs különbség, ezért elégséges védelemnek kell tekinteni a békeidôszaki véde-
lem megszervezését és biztosítását. De békében kell biztosítására azokat a védelmi
követelményeket is, amelyek megvalósítására a háborús idôszakban már nincs idô, vagy
lehetôség.

A lakosság védelmének megszervezésekor abból kell kiindulni, hogy ez nem csak az
állampolgárok fizika védelmének megvalósítását jelenti, hanem biztosítani kell a gyors
riasztást és tájékoztatást, valamint a túlélés alapvetô feltételeit is. A védekezésre tör-
ténô felkészülést, és a szükséges feltételek kialakítását már a „megelôzés idôszakában”
végre kell hajtani, a „mentés idôszakában” ennek elvégzésére már korlátozottak a lehe-
tôségek.

A lakosságvédelmi feladatok többféle képen csoportosíthatók. Találkozunk olyan meg-
oldásokkal, ahol a feladatokat háborús és béke idôszakra bontják. De olyan csoportosítá-
sok is elôfordulnak, melynek alapja a különbözô védekezi elvek és módszerek.

Az alábbiakban egy olyan csoportosítást mutatok be, amely alapvetôen a béke idôszaki
igények és a katasztrófák elleni védelemi követelmények szerint épül fel. Ez a csopor-
tosítás jó használhat a háborús idôszakban jelentkezô lakosságvédelmi feladatokra is,
csak a speciális igényeket és követelményeket kell ezen felül megvalósítani.
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A lakosságvédelmi feladatok csoportosítása és fôbb jellemzôi

• A különbözô veszélyhelyzetekre történô gyors reagálást elôsegítô feladatok
Ide soroljuk azokat a feladatokat, amelyek lehetôvé teszik, hogy az érintett személyeket,
(állampolgárokat) idôben tudjuk figyelmeztetni, tájékoztatni a kialakult helyzetrôl és a
várható hatásokról. Ilyenek:
– A lakosság riasztásának és tájékoztatásának feladatai.
– Az elsötétítés és fényálcázás feladatai 
Ezek alapvetôen háborús feladatok, de a végrehajtás feltételeit már békében meg kell
teremteni.

• A lakosság önmentési képességét elôsegítô és a mentés feltételeit javító feladatok
Ide tartoznak azok a feladatok, amelyek a lakosság minden oldalú felkészítését szolgálják.
Az embereknek tudni és ismerniük kell a környezetük veszélyeztetettségét, a veszélyforrá-
sok jellemzô hatásait, a szükséges magatartási formákat, a riasztás jeleit és jelzéseit,
valamint a védekezés formáit, módszerei. Ide soroljuk,
– A lakosság felkészítésének feladatai 
Ez a feladatcsoport széles területet fed le, a felkészítendôk célcsoportjainak, és a fel-
készítés megfelelô formáinak, módszereinek kiválasztása, körültekintô elôkészítést és
komoly szakmai ismereteket igényel.
– Védôfelszerelések, és eszközök készítése, beszerzése, készletezése. 
Ide a helyi elzárkózás, vagy a gyors menekülés feltételeinek megteremtését soroljuk, ame-
lyeket a veszélyeztetett lakosság önállóan hajt végre, saját vagy családja védelme érde-
kében.
– Általános szakhatósági feladatok (Csak közvetve segítik a lakosság védelmét)
Ennek keretében kell meghatározni az építésekkel, városrendezéssel összefüggô, a véde-
kezéshez szükséges követelmények és elôírásokat.

• A lakosság alapvetô életfeltételeinek kialakítását segítô, biztosító feladatok
Ide soroljuk, a veszélyeztetett területrôl kimenekített lakosság érdekében, ideiglenes jel-
leggel végrehajtandó feladatokat, amelyeket a minimális életfeltételek megteremtését szol-
gálják. Ezek a következôk:
– ideiglenes elhelyezési feladatok, 
– ideiglenes ellátási feladatok
– az egészségügyi ellátás megszervezésének és a feltételek biztosításának feladatai 

• A lakosságvédelem megvalósításának módszere szerint csoportosított feladatok
Ebbe a csoportba azokat a lakosságvédelmi feladatokat soroljuk, amelyek a veszélyez-
tetett lakosság személyes, (egyéni) védelmét szolgálják, valamint azokat, amelyek végre-
hajtásával több ember (csoport) egyszerre, azonos szintû védelmét valósítjuk meg. Így,
megkülönböztetünk:
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– A lakosság egyéni védelmének feladatait
E feladatok alatt azon eszközökkel történô ellátást, azok használatát, valamint más védel-
mi tevékenységeket értjük, melyekkel védjük a személyeket a károsító hatások veszélyeitôl.
(légzésvédelem, bôrvédelem, egyéni sugárdózis mérés, egyéni készítmények, gyógy-
szerek alkalmazása, és egyéni mentesítési feladatok, stb.)
– A lakosság kollektív védelmének feladatai. 
A károsító hatások elleni, tömegméretû védekezési módszer, mely feltételezi a lakosság
közremûködését is. Alapvetôen két csoportját különböztetjük meg.
A helyi védelem, amely azt jelenti, hogy a védekezés helyszíne megegyezik a veszélyes,
illetve veszélyeztetett területtel. Ide soroljuk a lakossági óvóhelyi védelmét, valamint a laká-
sokba, biztonsági helységekbe történô helyi elzárkózást
A távolsági védelem, melynek során a lakosság védelme a veszélyeztetett terület elôre
megtervezett, és szervezett formában történô elhagyásával valósul meg. Ide soroljuk a ki-
telepítési, befogadási és a visszatelepítési feladatokat. Ennek a védekezési formának egy
speciális változata a kimenekítés, amely megvalósulhat spontán vagy irányítottan, de nem
lehet, elôre megtervezi és megszervezni.

A lakosságvédelmi feladatok aktualitása, jövôbeni fejlesztési irányai

A lakosság védelmének kialakítási célja az volt, hogy fegyveres konfliktusok, háborúk ese-
tén az ellenség légi támadó- és más harceszközeinek romboló, illetve az emberi életet, a
lakosság javait és környezetét veszélyeztetô hatásai ellen védje az embereket, továbbá
teremtse meg a túlélés feltételeit. Célja napjainkban sem változott, de területe, a veszé-
lyeztetô hatások számának növekedése miatt, kiszélesedett. 

A jogszabályok, – mint korábban – a lakosság életének és anyagi javainak védelmét, mint
feladatrendszert, ma is a polgári védelem jogkörébe utalja. Felelôs annak megszerve-
zéséért és a végrehajtás feltételrendszerének kialakításáért úgy békében, (katasztrófák,
nem katonai jellegû válságok, stb.) mint háborúk, és fegyveres összeütközések esetén,
függetlenül attól, hogy milyen szervezeti formában és keretek között mûködik. A lakos-
ságvédelem megszervezése, a feltételrendszer kialakítása akkor hatékony, ha a végrehaj-
tandó feladatok összehangoltan, egységes rendszerben valósulnak meg. 

Jelenleg ennek megfelelô szervezeti kereteket nyújt a hazai egységes katasztrófavédelmi
rendszer, csak a feladatot kell súlyának megfelelôen kezelni. 

A lakosságvédelmi feladatok aktualitását nem lehet napjainkban sem kétségbe vonni,
amit az új kihívásainak száma és a katasztrófák pusztító hatásainak növekedése is bizonyít.
Hazánk biztonságát veszélyeztetô új kihívások vizsgálataiból az alábbi következtetések
vonhatók le.
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• Annak ellenére, hogy a Magyar Köztársaságot belátható idôn belül hagyományos jelle-
gû fegyveres támadás veszélye nem fenyegeti, számolni kell olyan korlátozott fegyveres cse-
lekmények lehetôségével, ahol a lakosság és az anyagi javak védelmét meg kell valósítani.
• A nemzeti biztonsági és katonai stratégiák által meghatározott új kihívások, veszélyfor-
rások, közel 5-10 % veszélyezteti közvetlenül, 35-40 % közvetve a lakosságot úgy, hogy az
ellenük való védekezéshez szükség van lakosságvédelmi feladatok végrehajtására. 
• Napjaink új kihívásainak és veszélyforrásainak kezeléséhez szükséges lakosságvédel-
mi feladatok csak egy szûk területre korlátozódnak. Ilyen a felkészítés, az ideiglenes elhe-
lyezés, ellátás, kimenekítés, vagy a helyi elzárkózás. Ez alól kivétel a katasztrófák elleni
védekezés, ott a lakosságvédelmi feladatok széles területével kell számolni.
• Az új kihívások és veszélyforrások hatékony kezeléséhez a lakosságvédelmi feladatok,
módszerek nagy része a „megelôzô” feladatok körébe tartozik, többségüket. „békeidôszak-
ban” kell megtervezni, megszervezni, kiépíteni, és megvalósítani. Veszélyhelyzetben már
készen kell lenniük, mivel megvalósításukra akkor már nincs idô. 

Jelenleg, az új kihívások és veszélyforrások közül meghatározó súlya van a hazai ka-
tasztrófák elleni védekezésnek, a lakosságvédelmi feladatok is ennek megfelelôen kerül-
nek megtervezésre és kialakításra. Háttérbe szorultak azoknak a lakosságvédelmi felada-
toknak a béke idôszaki megszervezése, a feltételek kialakítása, amelyek végrehajtására
alapvetôen háborús idôszakban kerül sor. (Pl. az óvóhelyi védelem, a tömegeket érintô
távolsági védelem feladatainak aktualizálása, a légi-riasztási rendszer korszerûsítése, a
polgári védelem háborús feladatainak pontosítása, a területi rendeltetésû mûködôképes
polgári szervezetek létrehozása, stb.) Napjainkban a védelmi szervek, szervezetek, az
alábbi lakosságvédelmi feladatokkal számolnak, de prioritásuk és jövôbeni fejlesztési
iránya a kialakult helyzettôl és a rendelkezésre álló anyagi forrásoktól függ.

A lakosság felkészítésének célja, hogy az állampolgárok személyes, valamint hozzátartozóik,
vagyonuk védelme, túlélés lehetôségeinek és az önmentés színvonalának emelése, fegyveres
küzdelem, katasztrófák, terroristatámadások, valamint veszélyek esetén. Olyan ismeretszint
kellene elérni, hogy az emberek bízzanak önmagukban, kreativitásukban, képességeikben
és felkészültségükben. Az utóbbi években nagyobb figyelmet kapott a lakosság felkészítésé-
nek feladata, de az ismeretanyag csak a katasztrófák elleni védelemrôl szól, a célcsoportok
között nem szerepelnek a munkaviszonyban nem állók, továbbá a korlátozott anyagi lehe-
tôségek és a felkészítés új módszereinek hiánya nem teszi lehetôvé a hatékony végrehajtását.

A lakosság riasztásának és tájékoztatásának célja napjainkban sem változott. Ren-
deltetése, idôben lehessen a lakosságot veszélyhelyzetekben riasztani, a kialakult hely-
zetrôl, a végrehajtandó feladatokról tájékoztatni, hogy az emberek fel tudjanak készülni a
védekezésre, vagy ki tudjanak menekülni a veszélyzónából. A jelenlegi riasztási rendszer
jeleit, jelzéseit meg kell ismertetni a lakossággal és korszerûsítése során alkalmassá kell
tenni információk közlésére is.
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A lakosság kitelepítése és kimenekítése, a megváltozott veszélyeztetettségi viszonyok
között is, az egyik legjobban elfogadott lakosságvédelmi feladat. Hasznosságát,
hatékonyságát igazolták az árvizek idején elrendelt kisebb kitelepítések. Ezt a lakosság
nagy többsége elfogadta. Az elôre megtervezett és szervezetten végrehajtott, nagy töme-
gek kitelepítésével a védelmi szervek nem számolnak, csak kisebb csoportokkal. Na-
gyobb figyelmet kellene fordítani a lakosság irányított kimenekítésének, mint védelmi mód-
szernek a fejlesztésére, a jövôben ennek alkalmazása egyre inkább elôtérbe kerül.

A lakosság egyéni védôeszközökkel való ellátása hazánkban rendkívül alacsony,
fejlesztésére, anyagi okok miatt, belátható idôn belül nincs mód. A jelenleg beszerzett és
letárolt védôfelszerelések szétosztásának és felhasználásának nincsenek megnyugtató
módon kidolgozva a gyakorlati alkalmazható módszerei. Ezért új védôeszköz-felhasználási
filozófiára van szükség. Nagyobb figyelmet kellene fordítani a lakossági önkéntes be-
szerzési lehetôségének kialakítására, támogatására, és a felhasználók körében történô
tárolási feltételek kialakítására. 

A lakosság ideiglenes elhelyezése és ellátása, egyre jobban elôtérbe kerül a lakosság
védelmének megszervezése és végrehajtása során. Ennek egyik oka, hogy a gyakorlatban
eddig bekövetkezett balesetek, szerencsétlenségek, gyors lefolyásúak voltak, nem igé-
nyelték, hogy az érintett lakosságot hosszabb idôtartamra helyezzék és lássák el a védeke-
zésért felelôs szervetek. Az elmúlt évek veszélyhelyzeteit és a bekövetkezett eseményeket
vizsgálva megállapítható, hogy a jövôben, az ilyen típusú lakosságvédelmi feladatok végre-
hajtásával gyakrabban kell számolni. Ezért, a védekezésért felelôs szerveknek és szer-
vezeteknek ki kellene dolgozni az ilyen típusú védelmi feladatok hatékonyabb végrehaj-
tásának elveit és módszereit.

A szakhatósági feladatok során érvényesített lakosságvédelmi követelmények, ha
közvetve is, de hozzájárulnak a „lakosság” védelmi színvonalának emeléséhez. A külön-
bözô területrendezési, veszélyes üzemek mûködésének engedélyezési, valamint a köz-
lekedési feltételek kialakítása során, érvényesíthetôk olyan védelmi szempontok, amelyek
közvetlenül szolgálhatják a lakosság védelmét, vagy elôsegíthetik a mentési feltételek jobb
kialakítását. Ezeket a feladatokat „békeidôben,” a veszélyhelyzet bekövetkezte elôtt, a min-
dennapi élet részeként kell végrehajtani, megvalósulásuk elôsegítik a lakosság hatékony
védelmét mind katasztrófahelyzetekben, terrortámadások során, mind ellenséges támadá-
sok, csapások esetén 

Napjaink kihívásainak, veszélyforrásainak kezelése, részben új típusú lakosságvédelmi
feladatok végrehajtását, valamint a régiek felülvizsgálatát és korszerûsítését igénylik.
A feladatok mellett szükség van a jelenleg alkalmazott lakosságvédelmi elvek és mód-
szerek felülvizsgálatára és módosítására. Ezzel párhuzamosan el kell végezni azokat a
fejlesztéseket, korszerûsítéseket és jogszabályi módosításokat, amelyek szükségesek, az
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élethez jobban igazodó, hatékonyabb lakosság védelem kialakításához. A katasztrófa-
védelem szervezetei rendelkeznek azon erôsségekkel, amelyekre a korszerûsít és a fel-
adataik végrehajtása során támaszkodhatnak. Az NKVS „tervezet” 5. pontja összefoglalja
és rögzíti mindazokat a feladatokat és célokat, amelyek megvalósítása a védelmi szakem-
berekre vár.

„A katasztrófavédelmi feladatokat a jövôben alapvetôen a hazánkban állandósult veszély-
források, veszélyeztetô hatások, továbbá a növekvô veszélyek, valamint az új típusú kihívá-
sok határozzák meg. E tényezôk, együttesen jelentik a gyakorlat és a tapasztalat alapján
kialakult értékrendek szinten tartásának, valamint az újra és a változásokra fogékony,
fejlesztô jellegû tevékenység jelenlétének szükségességét.”
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OROVECZ ISTVÁN

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK
FELKÉSZÍTÉSE

A rendszerváltást megelôzôen a lakosságból kijelölt polgári védelmi szervezetek felké-
szítése a katonai kiképzéshez hasonlatos metodika alapján folyt. A rendszerváltás után,
egyrészt a szervezetek jó része megszûnt, másrészt a szükséges jogszabályok hiányában
és persze a szükséges anyagiak beszûkülésével, éveken keresztül stagnált. Az 1996 évi
XXXVII. törvény megjelenéséig gyakorlatilag, csak a területi pv parancsnokságok szemé-
lyes kapcsolatai na meg a szükségszerûség (folyamatos kisebb, nagyobb árvizek, nuk-
leáris veszélyhelyzet) következtében maradt fenn szórványosan. Ebben a cikkben a kép-
zés általános elveire támaszkodva megkísérlem bemutatnia a Szövetség tevékenységét,
az elmúlt év felkészítési tapasztalataira támaszkodva.  

RÖVID VISSZATEKINTÉS A RENDSZERVÁLTÁS ELÔTTI IDÔSZAK
POLGÁRI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉRE

1990 ig a polgári védelmi képzés rendszerében valósult meg a hívatásos állomány tan-
folyam (iskola) rendszerû képzése, a szakszolgálatok, önvédelmi szervezetek és azok
vezetô állománya kiképzése, a lakosságnak, beleértve az ifjúságot is. A képzés ered-
ményessége lemérésére különbözô szintû gyakorlatok kerültek levezetésre. 

A képzés rendszere természetesen a pv akkori szervezeti rendszerére épült, ahogy ma is. A fent
említett kategóriák rendszeres kiképzésben és felkészítésben részesültek, melynek jog-
szabályi alapjait a kornak megfelelô szabályzók, szabályzatok és tansegédletek biztosították.

A képzésben a hangsúly a háborús felkészítésre helyezôdött, bár Csernobil után, a gyakor-
latokon egy- egy mozzanat a katasztrófák elleni védekezéssel is foglalkoztunk. 

A rendszerváltás után ezen a területen is eluralkodott a bizonytalanság. A szervezetek
megalakítását és kiképzését valamint a lakosság felkészítését új alapokra kellett helyezni.
Törvényi felhatalmazás hiányában ez nem ment könnyen. Az újonnan választott önkor-
mányzati vezetôk kevéssé voltak fogékonyak erre a területre. Csak az egyre gyakoribbá
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váló kisebb nagyobb balesetek és katasztrófák, elsôsorban a délszláv válság és a taxis
blokád, eseményei irányították rá a figyelmet a terület fontosságára. Az anyagiak hiánya
azonban nem túl nagy mozgásteret engedett számukra. Egyedül az új rendszerû ifjúsági
verseny megindítása volt kivétel ez alól, 1993 ban az EU felhívás nyomán amit ugye nem
illett figyelmen kívül hagyni.

1993 tavaszán nyílt elôször lehetôség egy országos kampány keretében felkészíteni a pol-
gármestereket, ez is jobbára ismeretadó jelleggel volt lehetséges, de legalább történt vala-
mi. A szervezetek kiképzése azonban nem mozdult. Papíron megvoltak, de gyakoroltatá-
sukra pénz és felszerelés hiányában egyéni kezdeményezéseket kivéve nem került sor.
A helyzet e tekintetben kilátástalannak látszott.

Változás csak az 1994 honvédelmi törvény, majd a polgári védelemrôl szóló 1996. évi
XXXVII. törvény – mely rendelkezett a polgármesterek és az állampolgárok pv kötelezett-
ségrôl- és az annak nyomán elfogadott alacsonyabb szintû jogszabályok megjelenése
jelentettek. Ezek a joganyagok azonban csak áttétesen rendeltek anyagiakat a feladathoz.
A megalakított szervezetek jó része így ismét papíron maradt. 

Ezen az sem változtatott, hogy megjelent a katasztrófákról szóló törvény és ez az üzemi és
települési szintû védekezés esetén jelentôs mértékben számított ezen – alapvetôen ön-
védelmi jellegû- szervezetek tevékenységére. Ezt támasztották alá az ezredforduló árvizei,
de különösen a 2000 évi Közép Tiszai a 2001 évi beregi, és a 2002 évi Dunai árvizek
tapasztalatai, de más események is.

Idôközben megerôsödtek azok a szakmai önkéntes szervezetek – mint Szövetségünk is-
melyek a polgármesterek önkéntes segítôi révén a hívatásos katasztrófavédelmi rendszer-
rel közösen hatékonyan képesek végezni, különösen a települési szintû szervezetek kikép-
zését és gyakoroltatását.

Jelentôsen képes támogatni a lakosság felkészítési és az ifjúság irányában végzett 
tevékenységet is. 

A FELKÉSZÍTÉS HELYE A POLGÁRI VÉDELEM RENDSZERÉBEN

I. A FELKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEI

A felkészítés általános célja:

A veszélyhelyzeti kockázati tényezôk csökkentése érdekében a megelôzési tevékenység
megvalósítása során tudatos és folyamatos ráhatással – tájékoztatással, felkészítéssel –
érhetô el az állampolgároknál a tudatos együttmûködés, hatékony fellépés a védekezés
szakszerû, gyors végrehajtásának elôsegítése.
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Ehhez szükséges a lakosság tájékoztatása a katasztrófavédelmi kötelezettségrôl, jogokról
és az anyagi forrásokról (pl: A lakosság ismerje azon kötelességét, hogy a katasztrófák
elleni védekezésben köteles adatközléssel, személyes közremûködéssel, eszközök és
ingatlanok rendelkezésre bocsátásával segédkezni.). 

A célcsoportok igényeinek, adottságainak maximális figyelembe vétele. 

A helyi lehetôségek (természetes és épített környezet, közösségi csoportok) eredményes
felhasználása. A megelôzési kultúra fejlesztése. A hatékony reagálás feltételeinek kiala-
kítása. A rehabilitáció szervezett koordinációja.

A lakosságfelkészítési feladatok tervezésének, szervezésének feltételei a Nemzeti Kataszt-
rófavédelmi Stratégia idevonatkozó elemei alapján teremthetôk meg.

Az alkotmányos állampolgári jogok érvényesítése. A tájékoztatáshoz, felkészüléshez szük-
séges intézményi-, eszköz- és létszámfeltételek biztosítása. A harmonikus információáram-
lás feltételeinek megteremtése. A katasztrófavédelemben közremûködôk együttmûködé-
sében rejlô lehetôségek többoldalú felhasználása.

A felkészítés alábbi alapvetô kérdéseire kell megtalálni a választ: Mi alapján?
– a felkészítés jogszabályi háttere, Kit? – a felkészítés célcsoportja, Ki? – a felkészítést
végzôk, Mire? – a felkészítés témakörei, Miként? – a felkészítés módszerei, Hol? –
a felkészítés helye, és Mibôl? – a felkészítés finanszírozása.

A felkészítés jogszabályi alapjai:

A polgári védelemrôl, valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról szóló törvény
és a kapcsolódó jogszabályok a településeken jelentkezô veszélyhelyzetek kezelésével
összefüggô jogokat és kötelezettségeket a polgármester feladatául határozza meg.

Az 55/1996. (XII.22 ) kormányrendelet 5. § a polgármesterek részére a feladatok végrehaj-
tása érdekében irányítási feladatot határoz meg, melynek végrehajtását a törvényben meg-
határozott polgári védelmi kötelezettség teljesítésére létrehozott szervezetek megalakí-
tásának szabályaira vonatkozó 55/1997. ( X.21.) BM rendelet 9, 10 § 1-2 bekezdése és a
11. §. tartalmazza, azzal a szándékkal, hogy minden település rendelkezzen irányító szer-
vezettel (parancsnokság) vagy legalább egy fô felkészített segítôvel.

A polgármesterek és önkéntes segítôinek felkészítését a 12/1998. BM rendelet írja elô.
Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság 2001-ben kiadott elgondolásában az
önkéntes felkészítôk és konzulensei mellett önkormányzati katasztrófavédelmi referense-
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ket, önkéntes felkészítôket és az önkormányzati fenntartású intézményekben katasztró-
favédelmi tanácsadókat említ.

A polgári védelmi felkészítés követelményeit a 13/1998.(III.6.) BM rendelet részletesen tar-
talmazza. A rendelet meghatározza a felkészítés formáit, a polgári védelmi kiképzés mi-
kéntjét, végrehajtásának rendjét, a polgári védelmi gyakorlat ismérveit, rendelkezik munka-
helyi pv szervezetek, a lakosság és a polgári szervek dolgozóinak felkészítésérôl. Mellék-
letben taglalja pv alapképzés és szakképzés során elsajátítandó ismereteket és a lakosság
felkészítés követelményeit. 

A fenti jogszabályok jó alapot biztosítanak a megelôzés e meghatározó feladatai szakszerû
ellátásához.

A felkészítés lehetséges célcsoportjai:

Szakmai csoportok: 
• önkormányzati vezetôk (polgármesterek, jegyzôk, 
• védelmi bizottsági elnökök), 
• területi államigazgatási feladatokat ellátó szervek vezetôi (közigazgatási vezetôk) részére,
• beavatkozó erôk

Lakossági csoportok:
• a helyi lakosság, 
• az ideiglenesen ott tartózkodók (diákok, dolgozók, látogatók) részére,
• tanuló ifjúság,
• pedagógusok.

A felkészítést végzôk:

A lakosság felkészítését elsôdlegesen a katasztrófavédelem hivatásos helyi munkatársai végzik,
• országos szinten az OKF elôadói, vezetôi,
• területi szinten a katasztrófavédelmi igazgatóságok és a Fôvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság lakosságfelkészítô mentorai,
• helyi szinten a polgári védelmi kirendeltség vezetôi együttmûködve az önkormányzat és
intézményeinek alkalmazottaival (pl. óvodapedagógusok, tanítók, tanárok).
Továbbá:
• önkéntesek,
• civil szervezetek, szövetségek, egyesületek,
• más szakmai szervezetek (pl: hivatásos és önkéntes tûzoltók, rendôrség, fogyasztó-
védelem, mentôszolgálat, vöröskereszt, védônôk, gyermekvédôk, pedagógiai intézetek). 
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A felkészítés témakörei:

Alapvetô információk ismerete:
• természeti és civilizációs katasztrófatípusok,
• Magyarország és az adott település veszélyeztetettsége,
• megelôzési, felkészülési, veszélyhelyzet-kezelési és rehabilitációs lakossági jogok és
kötelességek,
• a védekezés lehetôségei,
• a riasztás és tájékoztatás eszközei, módszerei,
• a veszélyhelyzeti magatartási szabályok,
• menekülés és mentés,
• segítségnyújtás, segítségkérés. 

Az ön- és környezetvédô magatartáskultúra kialakítása:
Viselkedésmódok tûz, víz (ár- és belvíz), rendkívüli idôjárási viszonyok, vegyi, biológiai-,
nukleáris veszélyekbôl eredô katasztrófahelyzetek, terrorizmus stb. idején. 

II. A MENTÔERÔK FELKÉSZÍTÉSE

E cikkben elsôsorban a mentésben és kárelhárításban résztvevô a lakosságból köte-
lezettség alapján létrehozott és önkéntes települési pv szervezetek felkészítése során alkal-
mazható ismérveket, elveket, módszereket igyekszem számba venni. A lakosság felkészí-
tésével összefüggô teendôket csak a téma szempontjából szükséges mértékben érintem.

A mentôerôk felkészítésének módszerei és formái, szinterei, tartalma

Bevezetés, alapfogalmak

A bekövetkezett katasztrófák esetén a mentési, mentesítési, fertôtlenítési, helyreállítási
feladatokat csak tervszerûen és mind szakmailag, mind fizikailag, mind pszichikailag jól
felkészített, kiképzett parancsnoki- vezetô- és beosztott személyi állománya képes gyorsan,
hatékonyan és eredményesen végrehajtani. 

Mindhárom meghatározó tényezôje a kiképzésnek, azaz a szakmai hozzáértés, tudás, a
cselekvôképes testi erônlét- fizikai felkészültség, és a legnehezebb feladat végrehajtását
lehetôvé tevô szilárd lelki erô és fegyelem egyformán nélkülözhetetlen teljes embert
igénylô feladat végrehajtásához. 

A katasztrófavédelmi kiképzés meghatározott célja és feladata a mentôerôk, alakulatok
parancsnoki és beosztott állománya tevékenységének megtervezése, megszervezése, irá-

78

F Ö L K É S Z Í T É S ,  K I K É P Z É S



nyítása és végrehajtása. A kiképzés során tehát olyan ismeretanyagokat kell elsajátíttatni
velük, amelyre katasztrófa helyzetekben szükség van egyrészt feladataik maradéktalan
megvalósítása, más részt önmaguk védelme érdekében. 

Alapkövetelmény, hogy a kiképzés egész rendszere, az átadásra kerülô ismeretanyag le-
gyen összhangban a katasztrófavédelem jellegével és várható követelményeivel mind-
végig érvényesüljön az elmélet és a gyakorlat helyes aránya, összhangja és kapcsolata. 

Törekedni kell a várható valóságot (helyzetek) legjobban megközelítô feltételek terem-
tésére kiképzés során. Határozottan fel kell lépni el kell utasítani minden egyszerûsítést,
könnyítést és lazaságot, fegyelmezetlenséget. Az ilyen engedmények – bár gyakran nép-
szerûek az oktatandók között – a valóságos katasztrófák esetében nagyon meggyengítik
a mentôerôk, alakulatok teljesítményét, munkaképességét.

Itt csak a régi katonai kiképzési elv szigorának van helye: „minden, a gyakorlótéren el-
vesztett vödör verejték, a harcban egy kanál vér megtakarítását eredményezi.”

A mentô alakulatok személyi állományának kiképzése nem más, mint a mentés, mente-
sítés, fertôtlenítés és helyreállítás végrehajtásához nélkülözhetetlenül szükséges általános
és szakmai ismeretek átadása és elsajátítása, illetve jártasságok, készségek kialakítása
ismeretátadás és gyakoroltatás (begyakorlás) útján. 

Mindez olyan színvonalon történjen, hogy az állomány tagjaiban kifejlôdjön az önálló gon-
dolkodás, cselekvés és felelôsségvállalás képessége és az alkotókészség. 

A további megértés érdekében célszerû néhány kiképzési alapfogalmat tisztázni és egy-
ségesen értelmezni. Ezek:

Az oktatás, kiképzés az a folyamat, amelynek során a tanulókkal, a beosztottakkal célszerû
és szervezett módon ismereteket, jártasságokat, készségeket elsajátítani.

A tanulás az ember tudatos erôfeszítése annak érdekében, hogy megismerje azokat a
tudnivalókat, ismereteket és elsajátítsa azokat a jártasságokat, készségeket amelyek szük-
ségesek a számára meghatározott feladat- jelen esetben a katasztrófák megelôzése, a
védelem, illetve bekövetkeztük után a mentés, stb. eredményes végrehajtásához. 

A tanulás során a tanuló az új ismeretanyagot kapcsolatba hozza a korában tanultakkal,
emlékezetébe vési, megôrzi és felidézi. A tanulás lehet közvetlen vagy közvetett. 

Közvetlenrôl akkor beszélünk, ha a beosztott személyesen, közvetlen kapcsolat révén is-
merkedik meg az elsajátítandó feladattal, eszközzel – pl. a munkagépekkel, kezelésükkel.
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Közvetettrôl pedig akkor, ha valamilyen közvetítô eszköz, pl. könyv, film, videó, oktató
eszköz, szimulátor, modell stb. révén. Mindkét esetben a tanulás a konkrét észleléssel
kezdôdik, amikor a tanuló megismerkedik az eszközökkel, jelenséggel, fogalommal. Ezt
követi a tanulás folyamatának második szakasza a megismerés. Ebben a szakaszban
alakulnak ki a tanulóban – beosztottban – azok a megállapítások, törvényszerûségek,
ismeretek, jártasságok készségek amelyek szükségesek a tudatos cselekvéshez.

Az önképzés az egyéni tanulás és az önnevelés folyamatainak szintezése. A tanuló –beosz-
tott- teljesen önállóan, vagy intézményesen formába irányítottan, de önálló tevékenységfor-
májában sajátítja el a szükséges ismeretanyagokat,

Az ismeret a tények megismerése és s belôlük levont következtetések, szabályok, törvény-
szerûségek (vagy absztrakciók) egysége, amely lehetôvé teszi a tudatos gondokozás,
alkotást,

A jártasság az ismeretek, szabályok és cselekvésmódok gyakorlati alkalmazásának a
képessége,

A készség az ismeretek elsajátításának a legmagasabb foka, amikor az ismeret már olyan
szintet ér el, hogy a cselekvés automatikussá vált. Tökéletesen begyakorolt tevékeny-
ség. Ezáltal lehetôvé válik, hogy a parancsnok, vezetô, vagy a beosztott egy meghatá-
rozott feladat végrehatása során a cselekvés a tevékenység lényegére figyeljen. Közben a
részfeladatokat automatikusan hajtsa végre. Például egy munkagépvezetô a rom elta-
karításakor a romterületet figyelve dolgozzon, miközben a gépet automatikusan vezeti és
irányítja.

A polgári védelmi kiképzés, felkészítés

A polgári védelmi kiképzés, felkészítés fogalmát a jogszabályok a következôkben hatá-
rozza meg:
• „a polgári védelmi szervezetek feladatainak végrehajtásához, illetve a lakosság
önvédelméhez szükséges általános és szakmai ismeretek, tudás közvetítése, illetve jár-
tasság, készség kialakítása szóbeli közlés, bemutatás, magyarázat, gyakoroltatás útján”,
• a polgári védelmi felkészítés célja: (BM 13/1998. sz. rendelet) az ipari és nukleáris bale-
setek, elemi csapások, természeti katasztrófák, kedvezôtlen idôjárási viszonyok, súlyos
közlekedési balesetek következtében kialakuló veszélyhelyzetek elhárítására, a támadófe-
gyverek hatásainak felszámolására való felkészülés. A lakosságot elsôsorban a település
polgári védelmi besorolását meglapozó veszélyforrások hatásainak elhárítására, a polgári
védelmi szervezetbe beosztott személyeket a beosztásuk szerinti szakfeladatok ellátására
kell felkészíteni.
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A Polgári Védelmi alapkiképzés során elsajátítandó ismeretek

Általános polgári védelmi ismeretek:
• a polgári védelem feladatai,
• a polgári védelem irányítása,
• a polgári védelem szervezete,
• a lakosság riasztása (riasztási jelek), a polgári védelmi szervezetek riasztása,
• az alkalmazási készenlétbe helyezés szabályai,
• az egyéni védõeszközök használata.

Munka- és balesetvédelmi szabályok:
• a kárterület felderítése közben betartandó szabályok,
• a mûszaki mentés során betartandó szabályok,
• a szennyezett tereprôl történô mentés biztonsági rendszabályai,
• tûzvédelmi ismeretek.

Alapvetô egészségügyi ismeretek:
• alapvetô elsôsegély-nyújtási ismeretek (kötözés, vérzéscsillapítás stb.),
• sugárzó és vegyi anyagok ellen való védekezés,
• a sérültek kimentése, mozgatása.

A szervezetbe beosztott személyek jogait és kötelességeit tartalmazó tájékoztató:
• a polgári védelmi kötelezettség alá tartozó személyek és a kötelezettség alól mente-
sülôk, köre,
• adatszolgáltatási, bejelentési, megjelenési kötelezettség és a polgári védelmi szolgálat,
• felmentés a megjelenési, és a szolgálati kötelezettség alól,
• a polgári védelmi szolgálatot teljesítôk jogosultságai, a kártérítéshez való jog,
• a polgári védelmi kötelezettség megsértésének szabálysértési és büntetôjogi követ-
kezményei.

Polgári Védelmi szakképzési ismeretek

Általános ismeretek:
• a szervezet megalakításával kapcsolatos tudnivalók, az alkalmazási készenlét
eléréséhez szükséges tudnivalók,
• az egyéni védôeszköz használatának szabályai.
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Speciális, a szakalegység tevékenységéhez kapcsolódó ismeretek:

• a riasztó és híradástechnikai eszközök kezelése, a riasztás végrehajtásának szabályai,
• a kitelepítés (kimenekítés) – befogadás végrehajtása, az óvóhelyek használata,
• járványügyi megelôzési feladatok,
• a lakosság és az anyagi javak megelôzô radiológiai, biológiai, vegyi védelme, men-
tesítés, fertôtlenítés,
• speciális elsôsegély-nyújtási ismeretek, a sérültek felkutatása, a sérültek szállítása,
• árvíz, belvíz elleni védekezési feladatok, a helyi víz-kárelhárítási feladatok,
• mûszaki károk felszámolása, tûzoltási ismeretek,
• logisztikai ismeretek.

A munkahelyi polgári védelmi szervezet szakalegységébe beosztott személyek szak-
kiképzésének a felsoroltakon túl a polgári szervnél lehetséges veszélyhelyzetek
elhárítására, a területi és települési polgári védelmi szervezetekkel történô együttmûködés 

A polgári védelmi gyakorlatok célja: 

A kiképzés során elsajátított ismeretek elmélyítésére, a polgári védelmi szervezetek egy-
más közötti, valamint a mentésben résztvevô más szervezetekkel való együttmûködésének
gyakorlása, az alkalmazási készenlét idôben történô elérése és mindezek ellenôrzése.

A kiképzés folyamata

A katasztrófavédelmi kiképzés tudatosan tervezett és irányított folyamat, amelyben a pa-
rancsnok- vezetô- vezetésével, a beosztott állománnyal közös tevékenység során, a ki-
képzési cél által meghatározott és beosztottak felkészültségéhez méretezett ismeretek
szervezett közvetítésével, feldolgozásával és rögzítésével valósul meg.

A katasztrófavédelmi mentô erôk felkészítését, kiképzését az egységek parancsnokai ter-
vezik és irányítják.

A kiképzési célt az adott egység rendeltetése feladata és szervezeti összetétele határozza
meg. A kiképzés folyamata nem egyszerûen a tudnivalók- az ismeretanyag- átadásából
közlésébôl, meghallgatásából, rögzítésébôl (megtanulásából, bemagolásából), majd felel-
tetések során visszaadásából áll. Ennél lényegesen több. Az ismereteket közös munkával
kell olyan szinten átadni és elsajátítani, hogy a beosztott képes legyen azokat az életben, a
mentés, mentesítés, helyreállítás során a körülményeknek megfelelôen bármikor a legne-
hezebb körülmények között is alkotóan (önállóan is, ha szükséges) alkalmazni. 
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A pv szervezeteket irányító parancsnokok és törzsek felkészítése kiemelt feladat

A kiképzés tehát kétpólusú alkotó tevékenység. az egyik pólusban a parancsnok (az
alkotó) áll, a másik a beosztott. Közös célkitûzés érdekében, tudatosan és olyan célrave-
zetô módszereket alkalmazva folyik a kiképzés, amelyet a parancsnok az adott helyzetben
a legcélravezetôbbnek tart, és amely legjobban megfelel a beosztottak felkészültségének,
adottságainak és lehetôségeinek. 

Mint említettük a kiképzés tehát egy olyan tudatosan tervezett, szervezett és irányított folya-
mat, amelynek során a parancsnok (vezetô) fokozatosan kibontakoztatja, fejleszti beosztot-
tjait, ismereteit, fejleszti jártasságát és kialakítja készségeit, melynek mind kötelékben
önálló munkára, tevékenységre.

A katasztrófavédelmi kiképzés végsô célja olyan, a mentô, mentesítô, helyreállító munkák
elvégzésére alkalmas képességek kialakítása, amelyek az állomány a beosztott egyének
adottságaira alapozva meghatározott ismereteket, jártasságokat, készségeket, egyesíte-
nek, foglalnak magukba. 

Az adottság és a képesség között az egyének egy fejlôdési utat tesznek meg. E fejlôdési
utat azonban behatárolják meghatározzák az egyének képességeinek szintjei. Ahhoz, hogy
bárki új ismereteket sajátítson el képességekre van szükség, de az elsajátítás során ké-
pességei fejlôdnek magasabb szintre emelkednek. Ezáltal lehetôvé válik ismét újabb isme-
retek elsajátítása. Ez a kiképzés a tanulás folyamatának a lényege. így alakul ki a tudás.
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A tudás az ismeretek olyan rendszerének birtokolása megértése elsajátítása, amelynek az
egyes ismert részek egymásra épülnek, összefüggnek, kapcsolódnak. A cél a teljesít-
ményképes (alkotó) tudás. Errôl akkor beszélhetünk, ha a kiképzett tudását képes önál-
lóan és alkotóan a gyakorlati életben, a mentô mentesítô, fertôtlenítô helyreállító munkák
során eredményesen alkalmazni. Ez esetben minôsíthetô akár a parancsnoki, akár a be-
osztott állomány kiképzettnek. 

A kiképzés folyamatában négy alapvetô szakaszt lehet megkülönböztetni. 

Az elsô szakaszban a parancsnok (az oktató) arra törekszik, hogy tudatosítsa a beosztot-
takban (oktatottakban) az alapvetô kiképzési célokat, feladatokat és közölje a szakfelada-
tokkal kapcsolatos ismereteket. 

A második szakaszban élôbeszéd, technikai segédeszközök, szemléltetô eszközök segít-
ségével új ismereteket, információkat közöl, illetve ad át, figyeltet meg. 

A harmadik szakaszban kezdôdik meg a tananyag részletes feldolgozása. Az új ismertek
elemzése, a fogalmak törvényszerûségének elsajátítása, rögzítése, valamint a jártasságok
készségek kialakítása. 

A negyedik szakasz az elsajátítás szintjének ellenôrzése, értékelése. A kiképzésben
kiemelkedôen fontos szerepe van a tanulásnak. 

A kiképzés tartamát az adott szervezet, katasztrófavédelmi mentô egység alakulat felada-
ta, rendelkezése határozza meg. A tartalom végsô soron nem más, mint az ismeretek jár-
tasságok, készségek, azon rendszer, amelyre a parancsnoki és beosztott állománynak
szüksége van feladatai eredményes végrehajtására. A kiképzés tartamát a kiképzési ter-
vekben, programokban rögzítik.

A kiképzés, oktatás, alapelvei

A tudatosság és aktivitás elve. Lényege: mind a kiképzô, mind a kiképzendô a közös célra
irányuló aktív tevékenységet fejt ki a kiképzés során. 

Az elv elsô összetevôje a tudatosság azt jelenti, hogy a kiképzés folyamatának olyannak
kell lenni, hogy a kiképzendôk tudják, mit miért tanulnak. Lássák és értsék a kiképzés cél-
jait, értelmét, az elsajátítandó tananyag hasznosságát, csak így érhetô el, hogy tudatosan
– külsô indíttatásból – akarják elsajátítani a tananyagot. 

A másik alkotóelem: Az aktivitás önálló és aktív tevékenységet, élénk és ötletes gondo-
lkozást feltételez, követel az oktatandótól. A célratörô kiképzéstôl idegen a tananyag
passzív, gépies befogadása.
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Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolódásának elve. Lényege: A parancsnok, az oktató
köteles megtanítani beosztottjait, az oktatókat a kiképzés során megtanult ismeretek
gyakorlati alkalmazására a mentô, mentesítô, helyreállító munkák során. Talán nem túlzás,
kétféle úton lehetséges. 

Az elsô esetben a gyakorlat a kiképzési folyamat kiindulópontja és ezáltal a megismerés
forrása. A második eset ennek fordítottja, az elméletbôl kiindulva jut el annak gyakorlati
alkalmazásához.

A szemléletesség elve. Lényege és célja, hogy a tárgyak vagy modelljeik, ábrázolásának
segítségével és pontos képzeteket alakítson ki az oktató az oktatandókban, beosztottakban.

A fogalmakat a dolgok, jelenségek megfigyelése alapján kell kialakítani. Nem elég csupán
a tárgyakat (modelleket, stb.) csupán megszemlélni. Tudatos megfigyelésre, az összes
érzékszerv mûködtetésére van szükség. 

A gyakorlati kiképzés érdekében a foglalkozások többségét úgy kell megszervezni és
végrehajtani, hogy a folyamatokat (mentés, mentesítés, fertôtlenítés, stb.)a valóságot
legjobban megközelítô helyzeten, terepen gyakorolják.

A szemléltetés nem lehet öncélú, mindig a pontos fogalmak érdekében kell alkalmazni és
célszerû figyelembe venni azt a tapasztalatot is, hogy a túlzottan sok szemléltetô eszköz-
ha a foglalkozás vezetô nem rendszerezi ôket- zavart kelthet. 

Az egyéni és a csoportos (kollektív) kiképzés egységének elve. A katasztrófák esetén a
mentô egységek beosztottjai kötelékekben, csoportokban dolgoznak, tehát közösségek-
ben. A kiképzés során az állományt –miután egyénileg tökéletesen megismerte és elsajátí-
totta feladatait- arra is fel kell készíteni, hogy közösen, kötelékekben is képes legyen fel-
adatait végrehajtani, a parancsnokokat pedig arra, hogy képesek legyenek alárendelt
alakulataik munkáját tervezni, szervezni, irányítani a közösség életét vezetni.

A kiképzés során a beosztottak adottságait, képzettségét fejlôdését, a közösségben
elfoglalt helyét egyénenként külön-külön kell megvizsgálni, felmérni és felhasználni a kö-
zösség érdekében. 

Az oktatás, kiképzés körülményeit, ütemét, módszereit célszerû úgy meghatározni, hogy
az legyen összhangban az egyes beosztottak teljesítô és –teherbíró képességével. E ké-
pességeket azonban nem szabad statikusnak felfogni, hiszen a kiképzés folyamatával
párhuzamosan változik, alakul.

Az érthetôség elve. Célja az elsajátított ismeretanyag minôségének növelése. A kiképzési
csoportokban, alakulatokban beosztott állomány elôzetes- a polgári életbôl magával
hozott felkészítése, ismerete különbözô. 
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Ezért a kiképzést, oktatást úgy kell megtervezni, megszervezni, hogy a bonyolult kérdé-
seket is minden beosztott megértse, és képes legyen elsajátítani. Ennek érdekében nem
szabad az egyes foglalkozásokat rendszertelenül a kölcsönös összefüggések, kapcsoló-
dások feltárása nélkül oktatni. Kerülni kell a felesleges idegen kifejezéseket az oktatandók
elôtt ismeretlen fogalmak, használatát. Törekedni kell az egyszerûségre. 

A kiképzésre rendelkezésre álló idôvel össze kell hangolni az oktatásra kerülô ismeret-
anyag mennyiségét. Inkább kevesebb legyen a megismert anyag, de azt alaposan tanulják
meg. Természetesen a meghatározó jelentôségû ismereteket nem lehet kihagyni a kiképzésbôl.

Az oktatás folyamatát úgy kell megszervezni, hogy az oktatandók már meglévô ismeretibôl
kiindulva, arra építkezve az egyszerûtôl a bonyolult felé haladjon. Az új fogásokat,
tevékenységet elôször célszerû részenként megtanítani, majd ezt követôen az egészet
egységbe foglalni.

A rendszeresség, fokozatosság és folyamatosság elve azt jelenti, hogy a kiképzési cél
alapján tervezzük és szervezzük a kiképzés menetének felépítését, ütemezését és a tan-
anyagot a szükséges logikai rendszerbe szedve, megfelelô fokozatossággal, szinte panel-
szerûen egymásra építve és összekapcsolva oktatjuk.

A rendszeresség akkor érhetô el, ha a kiképzés ismeretanyagát helyes sorrendben és
meghatározott rendszerbe szedve (tanrendek, kiképzési tervek. stb.) oktatják. Az új addig
ismeretlen tananyagot jól érzékelhetôen, hozzákapcsolják az oktatandók már meglévô
ismereteihez, tudásához. 

Az oktatás, kiképzés során rendszeresen ki kell emelni a leglényegesebb, meghatározó
ismereteket. Az oktatás során folyamatosan visszatérô rendszerességgel átismétlik a ko-
rábban tanultakat. És természetesen rendszeresen ellenôrzik és értékelik a kiképzendôk
tanulását, felkészülését, eredményeit.

Az ismeretek és készségek szilárdságának, tartós elsajátításának elve, arra a felismerésre
épül, hogy az emberek az idô múlásával felejtenek. A megszerzett ismertek elszürkülnek,
majd kiesnek a tudatunkból. ezért arra kell a kiképzés során törekedni, hogy a megszerzett
ismeretek szilárdak a készségek tartósak legyenek és szükség esetén gyorsan fel, tudják
idézni és hasznosítani, alkalmazni a beosztottak. 

Az ismeret, jártasság, készség rögzítésének módszerei, eszközei: Az ismétlések, a rend-
szeres gyakorlat és a folyamatos ellenôrzés. Az ismeret tartós rögzítése érdekében minden
nagyobb oktatási kiképzési anyagrész átvételére begyakorlására ismétlô, rendszerezô
foglalkozásokat kell szervezni és az elsajátítás szintjét, színvonalát pedig rendszeresen
ellenôrizni, értékelni kell.
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A hasznosság elve, azaz annak oktatása, amire a katasztrófavédelmi feladatok meg-
valósítása során szükség van. Az oktatás, a kiképzés nem öncélú, hanem valamilyen
meghatározott feladatra készítjük fel az oktatandókat. 

A polgári védelmi kiképzés sajátosságai

Minden oktatási, kiképzési folyamatnak vannak egyedi, csak arra a csoportra, formára,
folyamatra jellemzô vonásai, meghatározó jellemzôi. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az
elôzôekben vázolt elveket minden esetben egyedi módon e jellemzôkkel összehangolva
célszerû alkalmazni, gondosan elkerülve a sablonokat. 

Ahhoz, hogy a kiképzés valóban hatékony legyen a tervezés elsô lépéseként gondosan fel
kell mérni ezeket a speciális általános és egyedi vonásokat.

A polgári védelmi feladatokat ellátó alakulatok, szervezetek, legjellemzôbb vonásai:
• teljes állomány (tehát mind a parancsnoki, mind a beosztott) már befejezte alap (eset-
leg közép-. illetve felsô-) tanulmányait, általában megfelelô színvonalú általános alap-
ismeretekkel és mûveltséggel rendelkezik, tud írni, olvasni, és számolni (legalább a mate-
matikai alapmûveletek szintjén),
• többségük valamilyen polgári védelmi szakképzettséggel rendelkezik,
• felnôtt korú teljes jogú állampolgárok,
• a katasztrófavédelmi alakulatokban általában a polgári szakképzettségüknek és szak-
irányuknak megfelelôen kerültek beosztásra és ennek megfelelôen mentô mentesítô fer-
tôtlenítô és helyreállító munkák során végsô soron polgári szakmájuknak (praxisuknak)
megfelelôen dolgoznak csak különleges körülmények között.

Mindezekbôl levonható és a kiképzést meghatározó következtetések az alábbiak:
• mind a parancsnoki mind a beosztott állományt a felnôtt oktatás követelményeinek
sajátosságainak módszereinek megfelelôen kell kiképezni. A gyerekes módszerek
kerülendôk, mert bántóak, sértôek, 
• mivel nem azonosak és feltehetôen felkészültségük, fizikai állapotuk erônlétük is jelen-
tôsen eltérô (nem olyan homogén csoportokról van szó mint amilyenek az iskolai oktatás-
ban találhatók) a kiképzést célszerû nagyon alapos , minden részletre kiterjedô felmérés-
sel kezdeni, és kapott adatoknak megfelelôen, megszervezni. a kiképzést,
• a kiképzést nem az alapoknál kell kezdeni. bártan lehet polgári szakmájuk, felkészült-
ségükre építkezni. elsôsorban arra kell felkészíteni ôket, hogy eredeti szakmájuk ismeret-
anyagát, miként alkalmazzák a katasztrófák különleges körülményei között. Egy példa:
olyan beosztottat, aki a polgári életben is buldózerkezelô – természetesen alaposan
felmérve azt, hogy mennyire ismeri szakirányát – nem a munkagépe vezetésére, alkal-
mazására kell kiképezni. Ezt jól ismeri, hiszen ha van munkája nap, mint nap azzal dolgo-
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zik. Amit nem tud az azok a speciális esetek, amelyeket például egy földrengést követôen
kell megoldania. Feltehetôen soha nem találkozott korábban kártyavárként összeomlott
házakkal. halottakkal. Nem szabadított ki romok alól élôket és sebesülteket. Nem tisztított
meg romoktól, törmelékektôl utakat. Nem dolgozott védôruházatban, és így tovább. A ki-
képzésüknek tehát a speciális a katasztrófavédelmi munkák során szükséges ismeretek
elsajátítására, készségek, begyakorlására kell irányulni.,
• a kiképzés során a fôhangsúlyt- mindkét állomány kategóriánál (parancsnokok-beosz-
tottak) a gyakorlatiasságra kell helyezni. A katasztrófavédelmi alakulatokat nem elméleti
szakemberekké, hanem a bonyolult viszonyok között is gyorsan és hatékonyan dolgozó
mentô, mentesítô, fertôtlenítô, helyreállító szakmunkásokká kell képezni,
• a várható feladatokat az alakulatok személyi állománya – ellentétben, a polgári életben
dolgozók nagytöbbségétôl, pl: a kisiparosoktól, kisvállalkozóktól – nem egyedileg, hanem
kötelékben dolgozva oldja meg. Ezért a kiképzés során meg kell tanítani a kisebb és na-
gyobb kötelékekben dolgozni az embereket. Meg kell tanítani az együttmûködésre, egy-
más támogatására, segítésére. Rá kell nevelni kollektív felelôsség vállalására. A kötelé-
keket össze kell kovácsolni munkaképes egységgé. A kiképzés során tehát nevelési célo-
kat is meg kell valósítani,
• a tanintézetekben szervezett oktatással ellentétben a katasztrófavédelmi szervezetek
felkészítése, kiképzése, általában nem folyamatos oktatás formájában történik, hanem idô-
szakonkénti összevonások keretében. így a kiképzés folyamatában az átlagosnál nagyobb
figyelmet kell fordítani a tananyag rendszere, ismétlésére, az elsajátított ismeretek, kész-
ségek szintjének ellenôrzésére, minél mélyebb, alaposabb rögzítése.

A polgári védelmi kiképzés során alkalmazott módszerek

A kiképzési módszer az oktatás, kiképzési folyamat egy adott idôszakban, vagy pontján
alkalmazott olyan oktatási eljárás amely lehetôvé teszi, hogy az oktatandók, a beosztottak
ismereteket szerezzenek, jártasságokat, készségeket alakítsanak ki.

A módszert minden esetben a kiképzés egyes szakaszain az oktató (parancsnok) választ-
ja ki, vagy határozza meg. 

A polgári védelmi kiképzés alapvetô módszerei

A módszer kiválasztását, alkalmazását az oktatási cél, a téma tartalma, a kiképzési feladat,
az oktatandók (beosztottak) elôzetes felkészültsége, pszichikai, fizikai állapota az oktató
(parancsnok) személyisége, felkészültsége, képességei, és elgondolása a téma oktatásá-
ról, a rendelkezésre álló anyagi, eszközök, (tanterem, gyakorlótér) lehetôségek, adottságok
határozzák meg
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A kiképzési módszer szubjektív tényezôje az oktatandó, a beosztott, azaz az a személyiség
(személyiségek) akit kiképeznek. Akkor lesz valóban hatékony a kiválasztott és alkalmazott
módszer, ha maximálismértékben épít a beosztottak tudatos részvételére, aktivitására.

Az oktató szerepébôl és feladatából, valamint az oktatottak (beosztottak) aktivitásának
fokából kiindulva a kiképzés folyamatában megkülönböztetünk: közlô (vagy akromatikus
(módszereket /ezek: elôadás, elbeszélés, leírás, magyarázat, önálló tanulás tankönyvek-
bôl. stb./ illetve keresô (vagy heurisztikus, erôtematikus) módszereket valamint kérdezô
(beszélgetés, vita) továbbá kísérleti módszereket. 

A gyakorlás:

A polgári védelmi kiképzés leglényegesebb módszere a gyakorlás. Célja a mentés, men-
tesítés, fertôtlenítés, helyreállítás feladatai végrehajtásához nélkülözhetetlen jártasságok,
készségek kialakítása és begyakoroltatása. Szorosan kapcsolódik a kiképzési folyamat
többi módszeréhez és szakaszához. 

A gyakorlás a korábban megszerzett – és nagyrészt a polgári életbôl hozott elôzetes
elméleti és gyakorlati ismeretanyagokra épül rá, felhasználja megváltozott körülmények,
viszonyok között. A gyakorlásnak két típusát alkalmazzuk Az elsô: a szellemi képességek,
készségek fejlesztése (ez a parancsnoki képzés fô feladata), a második a katasztrófavédel-
mi feladatok végrehajtásához szükséges gyakorlati készségek, jártasságok kialakítása.
Ennek megfelelôen beszélünk gyakorlásról és begyakoroltatásról.

Ez utóbbinál már az automatikus végrehajtás szintjének elérése a cél. A gyakorlás, be-
gyakoroltatás lehet egyéni és csoportos. 

A katasztrófavédelmi szervezetek kiképzése során a beosztottak önálló tevékenysége
legteljesebben a különbözô gyakorlati foglalkozásokon valósul meg. Ezek:

Komplex gyakorlásról akkor beszélünk, ha a különbözô tárgykörökben szerzett ismeretet,
jártasságot és készséget a kárterület körülményeit megközelítô helyzetben önállóan alkal-
mazzák a parancsnokok és beosztottak. Például: a mûszaki-mentô alegység nemcsak a
feltárást, romeltakarítást, hanem a sérültek elsôdleges ellátását is végrehajtja. 

Témaköri gyakorlásról akkor beszélünk, ha a feladatok önálló megoldásához csak az
adott témában tanultakat alkalmazzuk. Például a személymentesítô alegység a telepítést,
berendezést és üzemeltetést gyakorolja. Az oktató ebben az esetben ellenôrzô feladatot
végez. A parancsnokok kiképzésénél a feladat lehet írásos vagy grafikus megoldás, ami
biztosítja a parancsnoki állomány önálló munkáját. 
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A felidézô gyakorlás lényege az ellenôrzés. Célja a tanult ismeretek elsajátítási fokának,
szilárdságának felmérése. Ilyen gyakorlatokat a kiképzés elején és végén célszerû szervezni.

A begyakoroltatást a bemutatással kezdjük. Az oktató (parancsnok) bemutatja (vagy be-
mutattatja, kötelék, csoport esetén) a minta megoldást, az adott foglalkozás feladatát. Ezt
követôen ütemezve hajtják végre a feladatot, majd a folyamatos végrehajtást kell begyako-
rolni. Ebben a szakaszban nagy jelentôsége van az ismételt bemutatásnak, a magyarázat-
nak a hibás mozdulatok, fogások javításának. A hibák okainak feltárására kell törekedni és
ezt kell megszüntetni. 

Idônormákkal szabályozott tevékenységnél beiktatjuk a teljesítményekre törekvés sza-
kaszát. Itt az idôt állítjuk a végrehajtás motiválásának középpontjába. 

A begyakorlás befejezô szakaszában elô kell készíteni az önálló végrehajtást. Itt a fô fel-
adat, megtanítani a kiképzendôket arra, hogyan kell a felszabadult figyelem segítségével
a feladatot önállóan végrehajtani. 

Homokzsákos bevédés gyakorlaton

Az önálló gyakorlás a feladatok önálló, folyamatos (megszakítás nélküli) végrehajtását
jelenti. Itt az oktatási feladat az önálló alkalmazás és az ellenôrzés. A kiképzendôk teljes
önállósággal oldják meg a felmerült elméleti és gyakorlati problémákat. A gyakorlás során
nincs lehetôség a hibák kijavítására, az ismétlésre. 
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A parancsnokok, vezetôk kiképzésének hasznos, az önálló gondolkodásra, tervszerû
munkára felkészítô módszer a munka megtervezése és szervezése. E feladat során a hall-
gatók, kiképzendôk a kiképzô, oktató által megadott adatok alapján önállóan – vagy
meghatározott, kijelölt csoportokban – elôkészítik egy mentô, mentesítô, fertôtlenítô és
helyreállító tevékenység megszervezésének, végrehajtásának, sokoldalú támogatásának
elgondolását, terveit. 

A tapasztalatok átadása a vizuális bemutatás elôsegíti a jobb megértést

A beosztott állomány kiképzése során a hangsúly az ismeretek elsajátításának, a szük-
séges fogások készség szintû begyakorlásán, olyan képességek, kialakításán van, hogy
mindezeket képesek legyenek akár önállóan, akár kötelékben, bonyolult viszonyok között
– a mentô, mentesítô, fertôtlenítô és helyreállító munkák során – is a gyakorlatban alkal-
mazni. 

A parancsnoki képzés fontos eleme a hallgatók felkészítése. A valóságos problémák
feltárására, elemzésére, általánosításra, a megoldás megkeresésére, az , irányításra, ellen-
ôrzésre, a munkákban résztvevô szakemberek, szakalakulatok tevékenységének idôben
és térben történô összehangolására és a tevékenységek végrehajtásához szükséges
feltételek megteremtésére. E célnak a legjobban az aktivizáló módszerek felelnek meg.
E módszer alkalmazásakor a kiképzendôk feladata az adott, meghatározott probléma
feltárása, elemzése és a megoldás megkeresése. 
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A végrehajtó állomány elméleti felkészítése

Az ellenôrzés szerepe a kiképzés, felkészítésben

Az ellenôrzés céltudatosan tervezett és végrehajtott tevékenység, az oktatás, kiképzés
nélkülözhetetlen alkotó része. 

Adatokat, ismereteket szolgáltat az oktató, kiképzô (parancsnok) számára a munka ter-
vezéséhez, szervezéséhez, továbbá objektív mérési mód az oktatás, kiképzés haté-
konyságának megállapításához. 

Az ellenôrzés a kiképzés egész folyamatát végig kíséri. Az elsô ellenôrzés a kiképzés
egész folyamatát végig kíséri. Az elsô ellenôrzést a kiképzés megkezdése elôtt kell végre-
hajtani. 

Ekkor fel kell mérni a kiképzendôk (oktatandók) általános elôzetes felkészültségét. Arról
kell meggyôzôdni, hogy rendelkeznek-e azokkal a nélkülözhetetlen ismeretekkel, vagy jár-
tasságokkal, amelyek az új anyag feldolgozásához szükségesek. A további ellenôrzések
a kiképzés folyamatának alkotóelemei 

A kiképzési eredmények ellenôrzésének feladatai: 
• megállapítani a tények, törvények, szabályok, és más ismeretek, valamint az alapvetô
jártasságok és készségek elsajátításának fokát, 
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A helyszíni tájékozódás és segítségnyújtás elôsegíti a végrehajtók pozitív hozzáállását

• megállapítani, hogy a megtanult ismereteket mennyire képesek alkalmazni a gyakorlati
tevékenységben, 
• megállapítani, hogy a kiképzési program elsajátítása, milyen mértékben befolyásolja az
egység, alegység összekovácsoltságát és a kívánt erkölcsi-politikai állapot kialakítását. 

Az ellenôrzés lényege a végrehajtás eredményének összehasonlítása az elvárásokkal
(követelményekkel), a tényleges állapot összevetése a meghatározott feladattal. 

A kiképzés során eddig alkalmazott módszerek és szervezeti formák

Szóbeli közlés       Bemutatás Gyakorlás Ellenôrzés Aktivizálás
szemléltetés
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Elôadás,
Elbeszélés, 
Leírás, 
Magyarázat

Keresô módszer
Beszélgetés, vita

Szemléltetés, 
Tárgyi
szemléltetés, 
Szimbolikus
szemléltetés,

Gyakoroltatás,
Gyakorlás,
Komplex
gyakorlás, 
Témaköri
gyakorlás, 
Felidézô
gyakorlás,

Megfigyelés 
Kérdésfeltevés
(kikérdezés,
feleltetés)
Feladatmegoldás,
Teljesítménymérés, 
Vizsgáztatás 

Helyzetbeállítás 
(helyzetgyakorlat)
Strukturális
módszer
Nem strukturális
módszer



A kiképzési folyamatban alkalmazható szervezeti formák az elérendô kiképzési célok és
végrehajtás (kiképzés) objektív feltételei szerint határozhatók meg: A katasztrófavédelmi
kiképzésben két alapvetô szervezeti forma alkalmazható a leghatékonyabban

A polgári védelmi kiképzésben hatékonyan alkalmazható foglalkozás típusok: 
• elôadás, 
• szemináriumok, 
• gyakorló foglalkozások, 
• komplex gyakorlatok, 
• ellenôrzô foglalkozás, 
• csoportos foglalkozás, 
• törzsfoglalkozás, 
• katasztrófavédelmi helyzetgyakorlat, katonai (probléma-feldolgozó) értelemben: hadijáték.

A gyakorlatokon a vázolt különbözô foglalkozásokon szerzett ismereteket, kialakított jár-
tasságot és készségeket magasabb szinten és komplex módon, új és bonyolult helyzetben,
egységekbe (kötelékbe, alakulatokba) rendezve alkalmazzuk. 

A gyakorlatok során alakulnak ki és tökéletesednek a parancsnokok és beosztottak ké-
pességei (önállóság, határozottság, következetesség, kitartás, vezetési képesség, összte-
vékenység, alkotóképesség, stb.) Összekovácsolódnak a szervezetszerû katasztrófavédel-
mi alakulatok, egységek és kialakulnak jellemzô tulajdonságai (akarategység, tömeges
lendületesség, együttmûködési készség, stb.) és az állomány megtanul kötelékben tevé-
kenykedni bonyolult körülmények között is. 

Az egységek, alegységek, parancsnokságok kiképzésének hatékony gyakorlat típusai: 
• szakgyakorlatok,
• parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok, 
• katasztrófavédelmi gyakorlatok. 

A polgármesterek polgári védelmi (katasztrófavédelmi) segítôi, valamint az önkéntes
lakosságfelkészítôk képzésének célja, rendszere

Az önkéntes lakosságfelkészítôk és polgármesterek segítôinek felkészítésének célja, hogy
a települési polgármesterek rendelkezésére álljon legalább egy a veszélyhelyzetek
kezelésére alapfokon felkészített személy aki a kialakult veszélyhelyzetben képes legyen
hatékony segítséget és támogatást nyújtani a polgármesterek részére a lakosság veszély-
helyzeti tájékoztatásával, a feladatokra történô mozgósításával, a lakosságvédelmi intéz-
kedések bevezetésével a kárelhárítási és halaszthatatlan helyreállítási tevékenység irányí-
tásával, valamint valamennyi olyan feladat végrehajtását érintôen, melyet a veszélyhelyze-
tek kezelésére vonatkozó jogszabályok a polgármesterek részére meghatároznak.
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III.  A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG
LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI KONCEPCIÓJA

A MPVSZ Országos elnöksége, a 2005 évben meghirdetett megújulási program keretében
számba vette az Alapszabály szerinti feladatokat, köztük kialakította a MPVSZ lakos-
ságfelkészítési koncepcióját, melyet a 2008 évi un. „ Polgári védelmi mozgalom dinamizá-
lása” projekt keretében figyelembe is vett. 

A lakosság 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, meg-
találni a lényeget.

Az MPVSZ lakosságfelkészítés stratégiájának irányai:
1. Civil szervezetként segíteni a hivatásos szervek munkáját
2. Koordináló szerep vállalása a lakosság biztonságáért tevékenykedô civil szervezetek
ismereteinek lakosság felé való közvetítésében
3. Megfelelô válaszokat adni a lakosság megújult igényeire a lakosságfelkészítés területén.

Tevékenységünk helyi, megyei, fôvárosi szervezeti szinteken folyik, melynek összehangolá-
sát az Országos Elnökség végzi.

Fôbb tevékenységi köreink:
Felnôtt lakosság irányába
a.) Részvétel a pedagógusok felkészítésében
b.) Polgármester-segítôk felkészítése
c.) Veszélyhelyzeti Információs Központok kialakítása
d.) K-körök kialakítása (a szakmai civil szervezetek információ-közvetítésének összehan-
golására)
e.) Részvétel a polgári védelmi szervezetek felkészítésében
f.) Lakossági fórumok szervezése
g.) Felkészítés-módszertani konferencia
Tanulóifjúság irányába

E tervek végrehajtásához a következô feladatokat végezzük:
• A feladatok projektekbe szervezése
• Végrehajtó csoportok, felelôsök kijelölése
• Országos koordináció
• A megyék, helyi szervezetek éves munkaprogramjának kialakítása
• A felvállalt programok tervezése, végrehajtása
• Programok értékelése
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A feltételek biztosítása a felsorolt tevékenységekhez:
• Anyagi feltételekhez való hozzájárulás, pályázatok útján,
• Felkészítô anyagok készítése
• Szakmaelméleti anyagok készítése
• Veszélyhelyzeti útmutatók készítése
• Kiállításanyagok készítése
• Módszertani foglalkozások tervezése, szervezése
• Tudományos kutatások folytatása
• Archívum alakítása
• VELÜNK Központok kialakítása
• Polgári védelmi Szemle kiadása

IV. A MPVSZ ÉS TAGSZERVEZETEI A 2008-2009 ÉVI KIKÉPZÉSI PROJEKT 
FÔBB EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI 

A MK Kormánya elsô ízben 2008 évben biztosított anyagi forrásokat a védelmi igazgatás
rendszerében megvalósított országos kiterjedésû polgári védelmi ( katasztrófavédelmi)
felkészítés megvalósítására. 

Ennek keretében egyrészt a vezetô, irányító állomány és testületek, ( területi és helyi
Védelmi bizottságok, polgármesterek helyi és tanfolyamszerû ( ZMNE, KOK,) valamint a
Szövetségünk által a települési polgári védelmi vezetô szervek, polgármester segítôk és
szervezetek kiképzésére kerülhetett sor, természetesen korlátozott számban és elsôsorban
ott, lásd leljebb, ahol veszélyhelyzet esetén más erôk nem, vagy csak jelentôs késésel
képesek beavatkozni, segítséget nyújtani.  

A Szövetség 2008 szeptember és 2009 május hónak között végzett tevékenysége során
felkészítésre került 114 települési polgári védelmi szervezet mintegy 5000 fô tagja, vala-
mennyi megyei polgári védelmi törzs, mintegy 80 fô települési polgári védelmi segítô, a
felkészítésen részt vett valamennyi érintett polgármester, továbbá az általuk meghívott
települések polgármesterei, a helyi védelmi bizottságok elnökei, mintegy 400 fô, több
Megyei Védelmi Bizottság Elnöke, a Védelmi Hivatalok Titkárai. Tevékenyen segítették a
felkészítést a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatók, polgári védelmi kirendeltség és iroda
vezetôk, az érintett hívatásos tûzoltó parancsnokok, a katasztrófavédelmi szervek kijelölt
hívatásos állománya. Eredményesen mûködtek közre a felkészítésben a vörös kereszt, az
önkéntes tûzoltó, polgárôr szervezetek, és támogatta a felkészítést számos helyi vállalkozó.
A felkészítés kapcsán az érintett települések lakossága, mintegy 10 000 lakos jutott
közvetlen vagy közvetett úton hasznosítható információkhoz. A felkészítést a helyi média
élénk –pozitív vízhangja kísérte.
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A MPVSZ Országos Elnökség által támasztott stratégiai
célok és követelmények

Felkészíteni a tagszervezetek által kijelölt elsôsorban helyi (települési) öntevékeny- nem
kormányzati jellegû – polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgárokat, ez által jelen-
tôsen javítani illetve hozzá járulni – különösen a kistelepüléseken – helyi védelmi képesség
az önvédelmi készség kialakításához.

A közel fél éves intenzív felkészítéssel jelentôsen hozzá járulni az érintett állampolgárok
élet és vagyonbiztonságának növeléséhez, az által, hogy rendelkeznek azokkal az isme-
retekkel, melyek szükségesek életük és anyagi javaik megóvásához. Fokozni biztonság-
érzetüket azzal a tudattal, – és errôl alkalmuk volt a felkészítés során meg is gyôzôdni, hogy
a település rendelkezik azokkal a felkészített szervezetekkel és eszközökkel – melyek
ehhez szükségesek.

Ez a közvetlen tapasztalat ösztönözze az érintett és s szomszédos települések lakosságát
és különösen az ifjúságát, a településük védelmi tevékenységében való- állampolgári köte-
lességbôl történô önkéntes részvételre. Növelni a polgári védelmi tevékenység megismert-
ségét a polgári védelmi mozgalom láthatóvá tételét.

A fenti tevékenységre alapozva közremûködni a védelmi igazgatás rendszerén belül a pol-
gári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kötelezett önkormányzati
vezetôk és bevonható önkormányzati alkalmazottak képzésében. A megyei, helyi és tele-
pülési polgári védelmi törzsekbe beosztott szakemberek felkészítésével jelentôsen javítani
a védelemi igazgatás hatékonyságát is. Magasabb szinten folytatni az évekkel ezelôtt
megkezdett polgármester segítôk és önkéntes lakosságfelkészítôk képzését. 

Tevékenységünkkel elôsegíteni annak felismerését és tudatosítását, hogy saját településük
védelme elsôsorban az ott élôk feladata. és ezért az ebben közremûködô szervezeteket
önkéntes alapon kell szervezni. 

Jelentôsen hozzájárulni a kistelepülési (ön)védelmi képesség növeléséhez, az által is, hogy
a felkészítés folyamán 3000 fô részére katasztrófavédelmi alapfelszerelést biztosítottunk és
ösztönöztük a polgármestereket ilyenek beszerzésére.

Közös tevékenységgel sikerült el érni, hogy több helyen a polgári védelmi szervezetek
felkészítésével egyidejûleg az érintett település lakossága részére a jellemzô veszélyhe-
lyzetek esetén szükséges magatartási szabályokat tartalmazó tájékoztató anyag kerüljön
kiosztásra, illetve a médiák útján kapjanak ilyen irányú tájékoztatást.
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A projekt végrehajtásának fôbb tapasztalatai voltak

Az elôkészítés idôszakában a Szövetség Országos Elnöksége projektben foglalt cél-
kitûzések maradéktalan megvalósítása érdekében, az elmúlt évben pilot projekt jelleggel
több – különbözô szintû és méretû településen szervezett felkészítést és gyakorlatot, tar-
tott (így Pusztaedericsen, Lakócán, Tarhoson) melyek hasznosítható tapasztalatai beépí-
tésre kerültek a végrehajtás tervezésébe és közre adta a Polgári Védelmi Szemlében.

Folyamatos és érdemi kapcsolatot tartott a HM Védelmi Hivatal, a ÔM Védelmi és KKB
Titkársággal, az OKF el.

Útmutatót dolgozott és adott ki a projekt megvalósításához szükséges egységes felfogás
kialakítása érdekében, melyben kijelölte a stratégiai célkitûzéseket, meghatározta a feldol-
gozásra tervezett témaköröket, az alkalmazott módszereket és a fontosabb szervezési
kérdéseket. 

Meghatározta a pályázati feltételeket és kiadta a Támogatási Szerzôdések meg kötésére
valamint az elszámolásra vonatkozó egységes követelményeket.

A végrehajtás szervezésének megkezdése elôtt felkészítést vezetett le a tagszervezetek
projekt felelôsei számára. Összegyûjtötte számításba vehetô településeket. 

A Szövetség Országos Elnöksége november hónaptól a projekt végrehajtásának idejére,
megszervezte és végrehajtotta a helyszíni felkészítés és ellenôrzés programját. Ez által is
elôsegítve ez eredményes megvalósítást.

A felkészülés idôszakában a területi szervezetek felkeresték az érintett polgármestereket,
majd széleskörû egyeztetést hajtottak végre a megyei, helyi Védelmi Bizottságok szerveiv-
el, elnökeivel, a megyei KVI Igazgatóival a polgári védelmi kirendeltségek és irodák veze-
tôivel, megkeresték az esetleges támogatókat. Elkészítették a levezetési terveket. Felkérték
a képzésbe bevonható szakembereket.

Hasznosítható tapasztalat, hogy a felkészítés elsô fázisában lakossági fórum kerüljön meg-
tartásra- ahogy az több esetben történt- ahol ismertetésre kerülnek a település polgáraira
leselkedô veszélyek, a település veszély-elhárítási alaptervében megfogalmazottak és a
település védelmi koncepciója. Itt kerülhet sor azon feladatok megbeszélésére, ami a la-
kosság közremûködését, öntevékenységét igényli a védekezésben, illetve a megelôzéskor.

A végrehajtás idôszakában megállapítható, hogy a Szövetség vezetése helyesen határoz-
ta meg a felkészítés célcsoportját, mely alapján elsôsorban azok a kis és közepes
nagyságú (5O- 1OOO fô ig) települések, kerültek elôtérbe, amelyek elhelyezkedésük, 
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A megyei KVI és a Szövetség szakemberei közösen végzik a felkészítést Békés megyében

alapján az ár és belvizek, és azok másodlagos hatásai, a rendkívüli idôjárási viszonyok és
az állat és humán járványok által veszélyeztetettek továbbá anyagi lehetôségeik szûkösek,
függetlenül soroltak-e vagy sem.

Ezen települések felkészítésének fontosságát az adja, hogy nem rendelkeznek hívatásos
kárelhárító szervezetekkel, vagy szakértôkkel, eszközökkel és az ilyen szervektôl is vi-
szonylag messze esnek. Egy nagy kiterjedésû káresemény esetén a perifériára kerülnek,
magukra maradnak.

Az elôzetes becslések alapján 183 települési szervezettel számoltunk, mely a támogatás
csökkenése mértékében 114 re módosult. 

A megfelelô elôkészítés és a Támogatási szerzôdések megkötése után a végrehajtásra
gyakorlatilag két és fél hónap (március. 01.- május 15. ) maradt.

A felkészítésben résztvevôk tevékenysége:

A polgármesterek közremûködése a felkészítés és gyakorlatok szervezésében és leve-
zetésében, illetve a képzés logisztikai biztosításában egyértelmûen pozitívnak ítélhetô meg.
Néhány település kivételével mindenütt vagy anyagilag, vagy technikai eszközök rendel-
kezésre bocsátásával, az ellátás megszervezésével tevékenyen hozzájárultak a képzés
költségeihez. 
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Különösen szembetûnô volt a helyi vállalkozók pozitív hozzáállása a technikai eszközök
biztosítása terén és általában is. 

Általánosítható tapasztalat az is, hogy a polgármesterek mind a felkészítés mint a gyakor-
lás során a tôlük elvárható határozottsággal hajtották, végre a feltételezet helyzet felszámo-
lásából adódó feladataikat. Látható volt, hogy egy részük hasonló természeti csapással
már találkoztak településükön, illetve a kirendeltség vezetôk felkészítô, odafigyelô tevé-
kenysége.

A polgármesterek kivétel nélkül- függetlenül más irányú elfoglaltságukra személyesen vet-
tek részt a tevékenységek irányításában meghívták a környezô települések, a kistérség
valamennyi polgármesterét akik nagy számban részt is vettek a foglalkozásokon. 

A felkészítés utáni visszajelzések egyértelmûen kedvezôek voltak, a jelen lévô polgár-
mesterek valamennyien kiemelték az ilyen jellegû felkészítések hasznos elôremutató vol-
tát, közösség összekovácsoló erejét. Többen kifejezésre jutatták, hogy saját településükön
is szükségesnek látnák és támogatnák hasonló gyakorlat megtartását.

A polgármester segítôk többsége az önkormányzatok, illetve önkormányzati intézmények
dolgozóiból kerültek ki, akik megfelelô módon segítették a polgármester tevékenységét
illetve a gyakorlat aktív részeseiként kivették a részüket a gyakorlati tevékenységek szer-
vezésében is.

A polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok hozzáállása a feladatok vég-
zéséhez kifogástalan volt. Elenyészô számban fordult elô, hogy a szervezetbe beosztott
nem jelent meg a riasztás után. A távollévôk igazoltan voltak távol. Mindenütt jó hangulat-
ban és megfelelô intenzitással végezték a feladatukat, hasznosnak ítélték meg, még az
elméleti felkészítést is érdeklôdéssel hallgatták.

A hívatásos katasztrófavédelmi szakemberek, különösen a polgári védelmi kirendeltség és
irodavezetôk nagy érdeklôdéssel fogadták a kezdeményezést, tekintettel arra, hogy az
elmúlt húsz évben ilyen nagyságrendû felkészítésre nem volt példa. Úgy a Megyei KVI –k
mint a helyi szakemberek minden segítséget megadtak a felkészítéshez, nagy rokon-
szenvvel figyelték a munkánkat. Tapasztalat, hogy egyre többen értették meg, és értettek
egyet törekvéseinkkel. A jövôbeni elképzeléseinket, törekvéseinket, a felkészítéseket támo-
gatásukról biztosították. A Nagyrévi (JNSZ megyei) felkészítésen tapasztalatszerzés
céljából részt vettek a RTF katasztrófavédelmi tanszék hallgatói is.

Ugyan ez mondható el a társ szervek, rendôrség, önkormányzati hívatásos tûzoltóságokról,
vízügyi hatóságokról egyaránt, akik szinte valamennyi gyakorlaton képviseltették magukat,
sok esetben a végrehajtás szintjén is. 
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Különösen a vízügyi szakemberek elismerô értékelése volt számottevô, akik úgy értékelték
az elvégzett munkát, hogy az a befektetett összeg mint egy 8-10 szeresének értékével ér fel.

A felkészítésben és a gyakorlati tevékenységben számos önkéntes szervezet is részt vett.
Valamennyi esetben, ahol ilyen igény mutatkozott részt vettek a Magyar Vöröskereszt, az
önkéntes tûzoltó és polgárôr egyesületek tagjai. Ez igazolta a 2007 évben aláírt három-
oldalú együttmûködés (MTSZ, OPSZ, MPVSZ) gyakorlati hasznát is.

A Megyei VB Titkáraival folyamatosan jó együttmûködés alakult ki. Több helyen a Szö-
vetség tagszervezete, a VB Titkára és a MKVI Igazgatója közösen szervezte a felkészítést
és gyakorlást, így az erre biztosított pénzek még célirányosabban hasznosultak. Az el-
következôkben ezt az együttmûködést még magasabb szintre kell emelni. Ezzel elérhetô,
hogy a VB Elnökei a Megyei Önkormányzat meghatározó képviselôi, Országgyûlési
képviselôk minél nagyobb figyelmet szenteljenek a védelmi felkészítés e fontos szegmen-
sének. Zala megyében a Szövetség elnöke a Megyei Védelmi Bizottság elôtt adott számot
a megyei szövetség feladatairól, célkitûzéseirôl, illetve több Megyei VB ülésre- ahol a pro-
jekttel összefüggô tevékenységet tárgyalták meghívást kapott a Szövetség Országos
Elnöke is.

A felkészítést és a gyakorlást általában is nagy érdeklôdés elôzte meg és követte az önkor-
mányzati dolgozók, a gyakorlaton résztvevôk és a lakosság körében. Több helyen a fel-
készítést és gyakorlatot lakossági fórum, falugyûlés elôzte meg illetve a helyi médiák, (helyi
lapok, regionális TV állomások, rádió) foglalkoztak az esemény elôkészítésével. 

A településeken a lakosság éreztette velünk, hogy pozitívan állnak az eseményhez. Elô-
fordult, hogy az önkéntes gyakorlókhoz a falu több lakója is csatlakozott kéziszerszámmal
pl. a víz elvezetô árkok tisztításához. Mások, sokan a gyakorlati felkészítési részt nézték
végig elismerôen. Pozitív véleményüket a sajtó képviselôinek is elmondták, akik a sajtóter-
mékekben ezt közre is adták.

A gyakorlások során a több helyen bevonásra kerültek a település általános iskolájának
végzôs osztálya illetve osztályfônöki óra tárgyát képezte a gyakorlati tevékenység megte-
kintése.

A projekt zárás és elszámolás során, összegyûjteni és értékelni a tapasztalatokat, elké-
szíteni az elszámolást, összeállítani a projektzáró jelentést.

A tagszervezetek helyben értékelték a felkészítés és gyakorlatok tapasztalatait, meghatá-
rozták a további feladatokat.

A Polgári Védelmi Szemle 2009 évi II. számában részletesen feldolgoztuk a tapasztalatokat. 
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Összegzett tapasztalatok: 

1.) Bebizonyosodott, hogy a Szövetség által megfogalmazott célkitûzések reálisak és
végrehajthatók voltak.
2.) A felkészítés sikeres volt, a védelmi igazgatás szakemberei, a helyi politika formálói és
a résztvevôk egyöntetû véleménye, hogy folytatni kell a felkészítésnek ezt a formáját. 
3.) Sikerült elôrelépni abban, amit az érintett településeken az érintett lakosság felkészítése
céljaként tûztünk ki és a törvény úgy fogalmaz- „…a lakosságnak joga van meg ismerni az
ôt körülvevô veszélyeztetô tényezôket…”a védekezés módszereit, az abban való részvétel
és az alkalmazható magatartási szabályokat.
4.) Bizonyítottuk, 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 véde-
kezés egyik alappillére.
5.) A települési PV szervezetek alkalmazhatóságának alapja a megfelelô rendszerû és
gyakoriságú, színvonalas, rendszeres felkészítés, ezért ez több éves folyamat eredménye-
ként valósulhat meg. 
6.) Bebizonyosodott továbbá, hogy a felkészített polgármester segítôk eredményesen
képesek segíteni a polgármesterek munkáját, további felkészítésükre és továbbképzé-
sükre, valamint az önkéntes lakosságfelkészítôk képzésére továbbra is szükség van.
7.) Az Országos Elnökség és a tagszervezetek kellô tapasztalatot szereztek a felkészítés és
gyakorlatok megszervezésében, képesek voltak mozgósítani a polgármestereket, és segít-
ségükkel a képzésben résztvevôket de különösen a lakosságot.
8.) A sikeres tevékenyégnek köszönhetôen jelentôsen nôtt a Szövetség tekintélye, helyi tá-
mogatottsága, ezen keresztül fontos lépést tettünk a polgári védelmi tevékenység láthatóvá
tétele terén, aminek a hívatásos polgári védelmi szakemberek is hasznát látják. A Szövet-
ség tevékenysége minden téren további lendületet kapott. 
9.) Igen pozitív megítélése volt úgy a szakemberek, mint a polgármesterek körében az
Egységes Katasztrófavédelmi Alapfelszerelésnek, melyet a Szövetség fejlesztett ki és biz-
tosított a települések részére.

A fenti tapasztalatok alapján a további feladataink:

1.) A megszerzett tapasztalatokat feldolgozva és hasznosítva, még szervezettebbé tenni
a tevékenységet.

2.) További lépéseket tenni az érintett lakosság, de különösen az ifjúság szélesebb körû
bevonására a tevékenységbe, oly módon, hogy az URH távközlô rendszeren keresztül
kivetítôkön tudják követni a gyakorlatok eseményeit már a kezdetektôl.
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3.) Javítani és még élôbbé tenni az együttmûködést a Megyei és Helyi Védelmi
Bizottságokkal, a HM védelmi Hivatallal, az ÖM Védelmi és KKB Titkárságával, az OKF és
alárendeltjeivel, az együttmûködô önkéntes szervezetekkel (MTSZ, OPSZ, MVK).

4.) Megszervezni a tapasztalatok hasznosítását, a Polgári Védelmi Szemle adta lehetô-
ségek kihasználásával.

FELHASZNÁLT IRODALOM:

Dr Endrôdi István PhD ny pv ezredes Országos Elnök:  A Magyar Polgári Védelmi Szövetség elgondolása
a polgári védelmi szakemberek képzésével kapcsolatban Tanulmány, 2008.
Projekt záró dokumentuma 2009 évi polgári védelmi felkészítésrôl. MPVSZ Országos Elnökség
Titkársága, 2009,  
MPVSZ lakosságvédelmi koncepció, MPVSZ Országos Elnökség Titkársága, 2008,
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HALÁCSY SÁNDOR

A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK
VÉGREHAJTÁSÁBAN KÖZREMÛKÖDÔ

SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉNEK,
TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK
AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A téma tárgyalásának elôzményeként óhatatlanul szükségesnek tartom tisztázni az alábbiakat:

A polgári védelem feladatrendszerének végrehajtásában az állampolgárok alapvetôen
megkülönböztethetô, két fô csoportja vesz részt. Az elsô a hivatásos katasztrófavédelmi
(polgári védelmi) szervek állományába tartozók köre, a második az önkéntes alapon, vagy
jegyzôi határozattal polgári védelmi szolgálatra beosztottak köre. Esetünkben ez a meg-
különböztetés azért szükséges, mert a hivatásos szervek állományának vonatkozásában
képzésrôl, (kiképzésrôl) beszélünk, míg a második csoport esetében inkább a felkészítés
szakmai kifejezés használatos. A képzések rendszerét az OKF Humán Fôosztálya
koordinálja, míg a felkészítésért más szervezeti egységek felelôsek, illetve társadalmi
szervezetek mûködnek abban közre. A következôkben tehát a hivatásos katasztrófavédel-
mi (polgári védelmi) szervek állományába tartozók képzésérôl, továbbképzésérôl lesz szó. 

A képzések, továbbképzések a humánerôforrás-gazdálkodás szerves részét képezik.
Nagyon röviden és egyszerûen ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy megfelelô kompeten-
ciákkal rendelkezô személyt „kialakítani” a feladatok által meghatározott munkaköri kom-
petenciákhoz. E kompetenciák elsajátításában kap kiemelkedô szerepet az oktatás-
képzés. Ezért nem véletlen, hogy a 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott, új Országos
Képzési Jegyzékben szereplô valamennyi szakképzés – köztük az önkormányzati miniszter
hatáskörébe tartozók is – kompetencia alapú moduláris képzési rendszerben valósulnak
meg. Célszerû tehát feladat oldalról megközelíteni a téma tárgyalását.

A 2000. január elsejével létrehozott katasztrófavédelem szervezeti rendszerének feladatait
alapvetôen három törvény határozza meg. Ezek a tûzvédelmi törvény, a polgári védelmi
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törvény, valamint a katasztrófavédelmi törvény. Mindhárom jogszabály feladatokat határoz
meg a katasztrófavédelem különbözô szintû szerveinek, ez alól talán csak a Fôvárosi
Polgári Védelmi Igazgatóság valamint a katasztrófavédelem helyi szervei, a polgári védel-
mi kirendeltségek látszanak kivételnek, hiszen úgy tûnik, hogy ezek feladatellátásában
a tûzvédelmi törvényben foglaltak kevésbé dominánsak. Ez azonban csak látszólagos,
hiszen egy kiterjedt tûzeset is lehet katasztrófahelyzet forrása, amikor szükségessé válik
a kitelepítés- kimenekítés, a lakosság és az anyagi javak szervezett védelme.

Szakmai képzési rendszerünk sajátos abban is, hogy a katasztrófa-és polgári védelmi
szervekhez felvételre kerülô állomány – jellemzôen – a bekerüléskor még csak állami isko-
lai képesítéssel rendelkezik, a szakmai képesítést már beosztásba kerülése után szerzi
meg. Ki kell mondanunk azt is, hogy a feladatrendszerbôl adódóan – legalábbis területi
szintig – egyáltalán nem tekinthetô homogénnek az állomány képesítési követelmények
vonatkozásában. Országos és megyei szinten ugyanis több beosztás nem csak, vagy nem
elsôsorban katasztrófa-vagy polgári védelmi szakmai képesítéssel tölthetô be, hanem
tûzoltóival.

Másik jellemzôje a katasztrófavédelmi szerveknek, hogy a hivatásos állomány tiszti állo-
mány. Érdemi ügyintézôi beosztásban nem találunk tiszthelyettest, vagy zászlóst.

Ebbôl egyenesen következik, hogy felsôfokú állami, és – a szakmai beosztásokban – felsô-
fokú szakmai képesítés megszerzéséhez kötött.

A szervezet létrehozása, 2000. után az akkor kialakított képzési struktúra – éppen a fen-
tebb vázolt heterogén feladatrendszer miatt – úgy került kialakításra, hogy mindkét szak-
mai vonal, a tûzvédelem, valamint a katasztrófa- és polgári védelem ismeretrendszerét is el
akarta sajátíttatni a képzésben résztvevôkkel. A struktúra másik nagy hibája az volt, hogy –
ellentétben a tûzoltó szakterülettel, – a katasztrófa– és polgári védelem terén megszüntette
az alap,- közép,- és felsôfokú képzési tagozódást, gyakorlatilag csak a felsô szintet hagyva
meg. A hiányzó két szintet egy katasztrófavédelmi alaptanfolyamnak nevezett képzéssel
igyekezett pótolni, – kevés sikerrel.

Az idô múlása, valamint az elvégzett beválás-vizsgálatok tapasztalatai bebizonyították,
hogy a rendszerben változtatásra van szükség, mert a régi „polihisztor” jellegû képzések
részben túlképzést, más részben alulképzést eredményeztek. Elsôsorban a felsôfokú pol-
gári védelmi képzésnél bizonyosodott be, hogy azt – tévesen – szinte teljesen beolvasztot-
ták a katasztrófavédelmi képzésbe. Ebbôl eredôen fôként azok az ismeretek kaptak
elsôdlegességet az oktatásban, amelyek a polgári védelmi szerveknek a katasztrófa-elhá-
rításban történô közremûködését fogják át. A képzési tartalmak figyelmen kívül hagyták,
hogy a polgári védelem változatlanul önálló rendvédelmi szakterület, amelynek sajátos
feladatai nem azonosíthatók a katasztrófavédelmi tevékenységgel. E felismerések ered-
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ményeként alakítottuk át jelentôs mértékben képzéseinket, és hoztuk létre a jelenlegi rend-
szert, melynek fôbb jellemzôi:
• ismét háromszintûvé vált a katasztrófa- és polgári védelmi képzési struktúra,
• valamennyi szakképesítés OKJ-s szakma lett, tehát országosan elfogadott,
• markánsan szétvált a két szakmai terület, a képzések csak annyi „átlátást” adnak a má-
sik területre, amennyi a kárhelyi együttmûködés zavartalan szervezéséhez szükséges.

A kialakult új rendszerben a polgári védelmi elôadó szakképesítés megszerzését a polgári
védelmi kirendeltségek elôadóinak, a katasztrófa- és polgári védelmi fôelôadó szakképe-
sítés megszerzését a kirendeltségek fôelôadóinak (akik nem önálló irodavezetôk), a ka-
tasztrófavédelmi és polgári védelmi szervezô szakképesítés megszerzését pedig a kiren-
deltségek vezetôinek, az irodavezetô fôelôadóknak, valamint az országos és megyei
szintû szerveknél ilyen irányú szakmai beosztást betöltô munkatársaknak fogjuk elôírni.

Felsôfokú szakmai képesítés a Katasztrófavédelmi Oktatási Központon kívül megszerez-
hetô még a Rendôrtiszti Fôiskolán, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen is.
Ezek jellemzôi, hogy egyszerre adnak felsôfokú állami és felsôfokú szakmai képesítést is.

Az eddigiekbôl láthatjuk, hogy a felsôszintû képzésben kialakult egy elég jelentôs túl-
kínálat a „piacon”. Hogy ezt a megállapítást miért tehetjük? Vizsgáljuk meg a katasztrófa-
és polgári védelmi képesítést igénylô beosztások éves szakember-utánpótlási igényét.
(Természetesen nem számítva az elmúlt évek nagy kiáramlási hullámait).

A statisztikát 2009. március 01-i állapotra számoltuk ki, akkor a katasztrófa- és polgári
védelmi szakterületen mintegy 309 fô hivatásos tiszt teljesített szolgálatot. (Figyelmen kívül
hagyva az OKF és a területi szervek tûzoltó képesítést igénylô beosztást betöltô tisztjeit).
Ez „normál,” évi 3%-os fluktuációt számítva, erôsen felfelé kerekítve is mindössze évi 9-10
új munkatárs képzését és rendszerbe állítását igényli.

Reményeink szerint azonban a képzési szolgáltatás túlkínálata által megteremtôdött piaci
verseny a jövôben a költségek esetleges csökkenését, illetve a képzések szakmai színvon-
alának javulását, emelkedését eredményezheti.

Az eddigiekben vázolt változások szükségessé tették az elfogadott képzésekrôl rendel-
kezô jogszabály teljes megújítását is. Ezt a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelettel szabályoztuk,
amelyben egyúttal átalakítottuk a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és tûzoltóságok
tagjainak továbbképzési rendszerét is.

A továbbképzési rendszer megváltoztatását részben a képzési rendszer változásai, rész-
ben az ún. „bolognai folyamatban” megfogalmazott, egész életen át tartó tanulás (life-long
learning) programmal való teljesebb azonosulás tette szükségessé. Legfontosabb célunk
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az volt, hogy a továbbképzések tartalma valóban a szakmai ismeretek bôvítését, napra-
készen tartását szolgálja. Ezért megszüntettük az elôdrendelet által kötelezôen elôírt,
kétévente legalább egy, a Rendészeti és Bûnmegelôzési Intézet által szervezett ún. perio-
dikus továbbképzéseken való részvételi kötelezettséget. Helyette kialakítottunk egy saját,
kreditpontok megszerzésével motivált szisztémát. Ez folyamatos, évenkénti részvételre
ösztönöz, és kreditpontot csak a valóban szakmai tartalommal bíró továbbképzésekre
ítélünk meg.

A 2009. január elsejével beindult mechanizmus eddigi tapasztalatai – számunkra is
meglepetést okoztak azzal, amilyen – sikeresnek bizonyultak. Az elsô (kísérleti) év elsô
félévében az éves továbbképzési tervekben meghatározott rendezvényekre, valamint a
KOK meghirdetett továbbképzéseire biztosított kreditpontokon túl közel száz, egyéb szak-
mai továbbképzésen való részvételre irányuló kreditkérelem érkezett be fôosztályunkra.

Az elsô év tapasztalatait felhasználva 2010-tôl tervezzük kiadni az OKF továbbképzési
kreditszabályzatát, amelyben meghatározzuk azokat az elveket, kereteket, amelyek men-
tén a rendszer belsô intézkedés által is szabályozottá válik. Az eddigi tapasztalatok már
most is generáltak két észrevételt. Egyik ilyen, hogy a szabályzatban maximálni fogjuk az
évente nyilvántartható (nem a megszerezhetô!) kreditpont-mennyiséget 25-30 kreditre.
Ezzel azt kívánjuk biztosítani, hogy a jogszabály által elôírt, 5 év alatt megszerzendô 120
pontot arányosan elosztva, valóban 5 év alatt lehessen elérni. Így talán nem fordulhat ellen-
tétére a motivációs rendszer azzal, hogy az esetlegesen 3 év alatt megszerzett 120 kredit
után valaki 2 évig kivonja magát az ismeretbôvítésbôl azzal, hogy ô már teljesítette az elôírt
kvótát. A másik, tapasztalatok alapján kialakult gyakorlat, hogy az iskolarendszerû, vagy
felnôttképzésben (nyelvi képzésben) való részvételért nem adunk kreditpontot. Ennek
magyarázata, hogy ezek nem továbbképzések, hanem képzések. Mivel vizsgával és bi-
zonyítvány, oklevél kiadásával zárulnak (zárulhatnak), a végzettség a továbbiakban vala-
milyen más, új szakmai tevékenység végzésére jogosít(hat), így annak megszerzése a hori-
zontális, vagy vertikális pályamozgásra, karrierépítésre adhat lehetôséget.

Dióhéjban ezekkel a közelmúltban bevezetett változásokkal foglalhatóak össze a szakem-
berek képzésének, továbbképzésének aktuális kérdései. Azonban – mint ahogy az e tanul-
mányból is kiderül,- a rendszer, a tartalom visszacsatolt tapasztalatokhoz való alakítása,
tökéletesítése folyamatosan zajlik. Ez nem csak a továbbképzések esetében igaz, hanem
a szakképzésekre, valamint az egyetemen, fôiskolán megszerezhetô felsôfokú képzett-
ségekre is. Csak így biztosítható, hogy a képzésbôl kikerülô szakemberek valóban napra-
kész, alkalmazható tudás birtokában felelhessenek meg beosztásba kerülésük után a sza-
kma által elvárt követelményeknek.
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ISTENES SÁNDOR – VARGA BÉLA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG

SZAKMAI CSOPORTJÁNAK MÛKÖDÉSE

I. ÁRVÍZI ELÔZMÉNYEK:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgári Védelmi Szövetségben több mint 10 fô olyan
nyugállományú polgári védelmi fôtiszt tevékenykedik, akik a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól mentek nyugdíjba az elmúlt 5 évben.

Ezek a polgári védelmi szakemberek még a szakmájukból semmit sem felejtettek, a szö-
vetségben többen vezetôi funkciót töltenek be és aktívan részt vesznek a szakmai munka
tervezésében, szervezésében és végrehajtásában.

2006-ig részt vettek valamennyi megyei és országos jelentôségû ár-, és belvízi veszély
elhárításában, felszámolásában. A megyén belül 1999-ben, 2000-ben, 2006-ban a belvíz
ellen, 1993-ban, 1995-ben, 1998-ban, 2000-ben, 2001-ben az árvíz ellen, a megyén kívül
2002-ben a Dunánál, 2004-ben a Hernádnál és 2006-ban a Hernádnál és Körösök vidékén
szintén az árvíz ellen volt szükség védekezésre, ezáltal az ô tevékenységükre.

Szinte pótolhatatlan tapasztalatokat halmoztak fel az operatív munka, a védekezés, a ki-
telepítés-kimenekítés, befogadás, elhelyezés, ellátás és a visszatelepítés területén.

Jelen voltak a károk felmérésénél, a mentesítés-fertôtlenítés végrehajtásánál, a helyreállítás
és újjáépítés különbözô fázisainál, a katasztrófa elleni védekezésben együtt és közre-
mûködô szervek, szervezetek közötti koordináció szervezésénél.
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II. ÁRVÍZI TAPASZTALATOK:

A teljesség igénye nélkül az árvíz elleni védekezés során az alábbi tapasztalatokat
halmozták fel, amelybôl mindannyian tanulhatunk:

A felkészülési idôszak követelményei:
• idôbeni jelzés (elôrejelzés) a várható eseményrôl (monitoring-elôrejelzô rendszer);
• a riasztási, értesítési rendszer állandó mûködtetése;
• adatbázisok naprakészen tartása;
• ügyeleti szolgálatok felkészültsége;
• vezetési feltételek megléte;
• a szükséges anyagi készletek alkalmazhatósága. 

A védekezés eredményességét meghatározó körülmények:
• a polgári védelmi szervezetek gyors készenlétbe helyezése és alkalmazása;
• az erôk kialakult helyzet szerinti átcsoportosítása illetve váltása; 
• zökkenômentes együttmûködés a védekezésben résztvevôkkel;
• a beérkezô megerôsítô erôk tevékenységének koordinálása;
• mindenoldalú biztosítás megszervezése;
• felkészülés a kitelepítés végrehajtására;
• polgármestert segítô polgári védelmi szakemberek településre történô vezénylése. 

Gátvédelem, mûszaki védekezés idôszakában a vízügyi igazgatóság a védekezés
irányítója, a bekövetkezett elöntés után a katasztrófavédelem veszi át a lakosságvédelmi
feladatok irányítását.

Bekövetkezett árvízi elöntés esetén:
• a kimenekítés gyors elrendelése, befogadók értesítése;
• szállító jármûvek biztosítása;
• befogadási feladatok végrehajtása;
• közmûszolgáltatások kikapcsolása;
• országos irányító törzs helyszínen települése, vezetés átvétele;
• belsô körgátak építése;
• légi mentési feladatok végrehajtása;
• befogadó helyeken a kitelepült polgármesteri hivatalok mûködésének biztosítása;
• rendbiztosi szolgálat bevezetése az elöntött településeken;
• védekezést folytató erôk ellátása;
• állatállomány elszállítása;
• országos rendeltetésû mentôszervezetek helyszínre irányítása;
• befogadáshoz szükséges eszközök, pénzügyi fedezet biztosítása;
• a gátszakadás helyének helyreállítása;
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• víz levezetésének segítése;
• átvágott közutak helyreállítása;

Visszatelepítés idôszakának feladatai:
• közmûvek visszakapcsolása;
• fertôtlenítés végrehajtása; 
• állati tetemek összegyûjtése;
• lakosság felkészítése a higiéniás rendszabályok betartására;
• életveszélyessé vált házak lebontása;
• fedél nélkül maradtak elhelyezése, közösségi szállások kialakítása;
• élelmezési ellátás megszervezése;
• iskolai oktatás újraindítása;
• sátrak biztosítása a vagyontárgyak tárolására;
• adományok, segélyek fogadása, elosztása;
• logisztikai biztosítás;
• károk felmérése.

A bajbajutott lakosságot megnyugtatja, ha a településen a katasztrófaveszély vagy a
bekövetkezett katasztrófa elleni védekezés, majd az azt követô helyreállítás idôszakában
egyenruhások vannak jelen. Az egyenruhának tekintélye van és teljesen másként viszo-
nyulnak az emberek a végrehajtandó feladatokhoz, ha azt valamelyik egyenruhát viselô
szerv képviselôjétôl kapják, illetve ha azok annak végrehajtásában közremûködnek.

III. A POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG SZAKMAISÁGÁNAK ERÔSÍTÉSE:

A Megyei Polgári Védelmi Szövetség óriási pazarlásnak gondolná, ha a szövetségben
meglévô szakmai tapasztalatok, a konkrét szakmai tudás kiaknázatlan maradna.

Az elsô nagyobb lökést a 37/2001. (X. 12.) számú OM rendelet adta meg, mely a ka-
tasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szól, majd az ezt
módosító 47/2007. (XII. 29.) OKM rendelet. 

A másik lökést a nyugdíjba vonulásunk feltételeinek megváltoztatása miatti félelem okán
bekövetkezett nagyarányú fluktuáció adta meg, amikor igen rövid idô alatt kicserélôdött
a személyi állomány, a felhalmozott szakmai tapasztalat hirtelen kikerült a rendszerbôl.

A kezdeti idôszakban ad hoc jelleggel kapcsolódtunk be az iskolai oktatásba, de késôbb
szervezettebb formában vettünk részt a megyén belül a pedagógusok és a diákok polgári
védelmi felkészítésében, valamint a települések polgári védelmi ügyintézôinek polgári
védelmi felkészítésében. Évek óta sikeresen szervezzük a megye tanuló ifjúságának a helyi
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és megyei szintû polgári védelmi versenyeit, felkészítve ôket az országos versenyre. Kiad-
ványokat szerkesztettünk a lakosság részére, amely ár-, és belvízveszély esetén irányt
mutatott a követendô, helyes magatartási szabályokra vonatkozóan.

2007-ben, az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság fôigazgatójának álláspontja
alapján, mely szerint nincs akadálya annak, hogy válsághelyzetben (természeti és ipari
katasztrófa esetén, terrorveszély idején, minôsített idôszakok bevezetésekor) az egyre
csökkenô személyi feltételeink kompenzálására a nyugállományba helyezett szakembe-
reket is bevonjunk a védekezési tevékenységbe szervezô, koordináló, segítô feladatkörbe,
elkezdtük a Szakmai Csoport szervezését.

Megkerestük azokat a nyugdíjas kollégákat, akik egészségi állapotuk és szakmai fel-
készültségük alapján szóba jöhettek, hogy szándéknyilatkozatban tájékoztassák a szövet-
séget, amennyiben részt kívánnak venni a Szakmai Csoport tevékenységében, ha a
védekezési és helyreállítási munkálatok során személyére, tevékenységére lehet számítani.
A nyilatkozatban szerepeltek a személyes adataik, elérhetôségeik és a nyugállományba
helyezésük elôtti beosztásuk megnevezése. Hozzájárultak ahhoz, hogy a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a személyes adataikat, elérhetôségei-
ket az értesíthetôségük érdekében tárolja, használja és egyben kijelentették, hogy a véde-
kezési tevékenységbe történô bevonásuknak egészségügyi akadálya nincs. 

A csoport megszervezésérôl, védekezési feladatokba történô bevonhatóságáról tájékoztat-
tuk a FETIKÖVIZIG igazgatóját, aki együttmûködésérôl és szakmai segítségérôl biztosított
bennünket. A FETIKÖVIZIG vállalta, hogy minden évben szakmai tájékoztatást ad a cso-
port tagjainak a bekövetkezett vízügyi fejlesztésekrôl és a folyómenti települések veszé-
lyeztetettségérôl, a védekezés helyi sajátosságairól.

A Szakmai Csoport célul tûzte ki, hogy az elméleti oktatás mellett, mivel a megye fô veszé-
lyeztetettségét az ár-, és belvízveszély jelenti, elsôsorban az ezek elleni védekezési, és
amennyiben szükséges, az azt követô helyreállítási, újjáépítési tevékenységben kíván aktí-
van részt venni, illetve ilyen esetekre ajánlja fel a MKI-nak a segítségét.

Megyei szinten általában egyszerre 15-20 település ár-, és belvízi veszélyeztetettsége je-
lentkezik, amely településekre az MKI személyi állományából 10-12 fôt lehet vezényelni.

Azokra a településekre, ahová a hivatásos katasztrófavédelmi szervek nem tudnak szak-
embert biztosítani, a Szakmai Csoport tagjainak alkalmazásával lehetne biztosítani a szak-
mai segítséget.

A gyakorlatban ezt úgy lehetne megoldani, hogy az MKI igazgatójának döntése alapján, a
Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke a polgármesterrel egyeztetve, a veszélyeztetett
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településekre 1-1 fôt delegálna a Szakmai Csoportból. Az Önkormányzat a csoport tagjá-
val „Megbízási Szerzôdés”-t kötne, amelyben megegyeznek a tevékenység jellegérôl, idô-
tartamáról és a díjazás feltételeirôl. Az önkormányzatoknál felmerülô, ezzel kapcsolatos
költségeket védekezési költségként lehetne elszámolni.

A másik lehetôség, hogy a Szakmai Csoport az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazga-
tósággal (vagy az MKI-val, de ebben az esetben is a költségeket az OKF-nek kellene biz-
tosítani) állna szerzôdéses viszonyban és a veszélyeztetett megyék településeire a csoport
tagjaiból kerülhetne ki a segítség. Elszámolás szempontjából, ugyanabból a központi for-
rásból lehetne finanszírozni a felmerülô költségeket, de gesztus jellege van annak, hogy az
országos katasztrófavédelmi szerv szakembert küld a bajba jutott településekre. Ennek
végrehajtása érdekében a Szakmai Csoportot országos szinten is meg lehetne szervezni
és koordinálni a tevékenységét. 30-40 fô alkalmazásával az ár-és belvíz által legjobban
veszélyeztetett megyék településeinek az OKF az MPVSZ-el és a megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóságok igazgatóival egyeztetve bármikor fel tudná ajánlani a segítségét. Kataszt-
rófa esetén, illetôleg a katasztrófa megelôzése érdekében közremûködô önkénteseket a
közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelôen kell alkalmazni, de problémaként merül fel, hogy a katasztrófák elleni véde-
kezés során kifejtett közérdekû, önkéntes tevékenység szabályai jogszabályban nincsenek
részletesen kidolgozva. 

Harmadik lehetôség, hogy a Szakmai Csoportból területi szintû polgári védelmi szakal-
egységet hozunk létre, miáltal az ideiglenes polgári védelmi szolgálat elrendelhetôvé válik
számukra. A felmerülô költségek ebben az esetben a Megyei Önkormányzatot terhelnék.
Kisebb akadály jelent, hogy a polgári védelmi kötelezettség felsô korhatárát már többen
átlépték a csoport tagjai közül, de ez egy önkéntességi nyilatkozattal áthidalható.

Az elméleti oktatás területén az alábbi témakörök oktatását vállaljuk:
a) a polgári védelemi törvény célja;
b) polgári védelemi alapfogalmak;
c) polgári védelmi feladatok;
d) a polgári védelem irányítása;
e) a polgári védelem szervezete;
f) a polgári védelmi kötelezettség;
g) a polgári védelmi kötelezettség megsértésének jogi következményei;
h) a polgári védelemmel kapcsolatos adatok szolgáltatása, adatkezelés;
i) a lakosság riasztása (riasztási jelek), a polgári védelmi szervezetek riasztása;
j) a polgári védelmi szervezetek megalakítása;
k) az alkalmazási készenlétbe helyezés és az alkalmazás speciális szabályai;
l) az egyéni védôeszközök használata;
m) a polgári védelmi tervezés rendszere;
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n) a kitelepítés (kimenekítés) – befogadás, visszatelepítés végrehajtása, az életvédelmi
létesítmények használata;
o) a lakosság és az anyagi javak megelôzô radiológiai, biológiai, vegyi védelme, mente-
sítés, fertôtlenítés;

2009 tavaszán, pályázati pénzbôl, a Helyi Védelmi Bizottságok székhelyein (10 helyszín)
229 fô polgári védelmi ügyintézô elméleti felkészítését hajtottuk végre. Az elôadások meg-
tartására a Szakmai Csoport legkiválóbb szakembereit kértük fel, akik céltudatosan a
településeket érintô témaköröket oktatták.

IV. 2008. ÉVI TAPASZTALATOK:

A Szakmai Csoport értesítésének feltételeit 2008-ban 3 alkalommal ellenôriztük, sem az
MKI, sem az értesítendôk részérôl akadály nem merült fel, köszönhetôen a folyamatos
adatpontosítások végrehajtásának. Az MKI és a MVB részérôl szervezett árvízvédelmi és
ivóvízvédelmi gyakorlatok alkalmával a Szakmai Csoport berendelésre került, ahol ré-
szükre ismertetésre került a kialakult helyzet, tisztáztuk azokat a feladatokat, amelyek
végrehajtásába a csoport bevonható, folyamatos készenlétet tartottunk és felkészültünk az
esetleges alkalmazásunkra.

A 2008. júliusban bekövetkezett árvízi helyzetben a MKI engedélyével, az OKF fôigazgató
és a MPVSZ elnökének tájékoztatása mellett a Szakmai Csoport 1 tagja részt vett Vásáros-
namény térségében a védekezési tevékenység koordinálásában.

A helyi polgári védelmi kirendeltség-vezetô egyben az önkéntes tûzoltóság parancsnoka,
ezért a védekezés idôszakában szinte alig volt bent a szolgálati helyén.

A Szakmai Csoport képviselôje a kirendeltség-vezetô távollétében gyûjtötte és feldolgozta
a védekezéssel kapcsolatos információkat, tartotta a kapcsolatot a védekezô önkormány-
zatokkal, és a védekezésben résztvevô szervekkel, szervezetekkel, elôkészítette a HVÉB
elnöke és más polgármesterek részére a tájékoztatókat és részt vett a jelentések összeál-
lításában a MKI részére és nem utolsósorban biztosította a kirendeltség-vezetô szabad
mozgását a veszélyeztetett településekre és a különbözô kárhelyekre.

2008. november 13.-án a Megyei Polgári Védelmi Szövetség konferenciát tartott, ahol a fô
téma a Szakmai Csoporttal kapcsolatos tapasztalatok ismertetése, valamint a polgári vé-
delemi munka dinamizálásának lehetôségei és a közhasznúságban rejlô lehetôségek
kiaknázása voltak.

A konferencián a Szakmai Csoport tagjain kívül képviseltette magát az MPVSZ elnöke és
az OKF Minôsített Idôszaki és Lakosságvédelmi Fôosztály fôosztályvezetôje, valamint a
MKI igazgató helyettese is.
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Tervezzük a jövôben, hogy a legveszélyeztetettebb településeken módszertani törzsvezetési
gyakorlatokat hajtunk végre különbözô polgári védelmi szervezetek magasabb alkalmazási
készenlétbe helyezése, gyorsított ütemû felkészítése és a kárhelyen történô tevékenysége
tárgyában. A szakmai csoport 1-2 tagja a településeken fogja segíteni a polgármesterek
ezzel kapcsolatos tevékenységét és biztosítja a szakmai végrehajtás magas színvonalát,
a gyakorlatok eredményességét.

V. JAVASLATOK:

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a veszélyeztetettség idôszakában a tele-
püléseken óriási segítséget jelentettek a polgármesterek segítése érdekében kirendelt pol-
gári védelmi és tûzoltó szakemberek, a rendôrség állományából vezényelt rendbiztosok és
a Regionális Államigazgatási Hivatalból valamint az I. fokú építésügyi hatóságokkal ren-
delkezô településekrôl kirendelt helyreállítási-újjáépítési biztosok. Ezen személyek jelen-
léte nagyban hozzájárult a polgári védelmi feladatok és ezen belül a lakosságvédelmi fel-
adatok maradéktalan végrehajtásához, aminek kiemelkedô következménye, hogy a me-
gyénkben az elmúlt években bekövetkezett rendkívüli események egyszer sem követeltek
emberéletet.

Javasoljuk, hogy a Szakmai Csoportot elsôsorban a polgármesterek hatáskörébe tartozó
polgári védelmi feladatok maradéktalan végrehajtásának segítésével bízzuk meg. 

Szakmai csoport feladatai:
• települések védekezési tevékenységének irányításában, segítésében való részvétel;
• erôk eszközök készenlétbe helyezésének segítése, ideiglenes pv. szolgálat elrendelé-
sének elôkészítése;
• folyamatos együttmûködés a FETIKÖVIZIG és az MKI helyi szerveivel;
• kitelepítési – kimenekítési – befogadási tevékenység szervezésének, irányításának se-
gítése;
• folyamatos és korrekt információ biztosítása a kialakult helyzetrôl.

Ezen feladatok végrehajtása érdekében:
• szervezzük meg a Szakmai Csoport évenkénti továbbképzését, ismereteiket frissítsük
fel, tájékoztassuk ôket azokról a szakmával kapcsolatos jogszabály módosításokról, ame-
lyek az elmúlt évben bekövetkeztek, osszuk meg a tapasztalatokat;
• minden megyében keressük meg azokat a nyugállományú szakembereket, akik alkal-
masak a Szakmai Csoportban történô tevékenységre;
• megyei szövetségekben jelöljünk ki a Szakmai Csoport tevékenységéért felelôs sze-
mélyeket;
• hangoljuk össze a csoport és a profi szervezetek közötti szakmai tevékenységet;
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• biztosítsuk az összeköttetés, az elérhetôség és a kárhelyre, illetve kárhelyen történô
mozgás feltételeit;
• vizsgáljuk meg az egységes egyenruha kialakításának lehetôségeit.

A Szakmai Csoport tevékenysége jelentôs mértékben növelheti a hivatásos katasztrófa-
védelmi szervek munkájának hatékonyságát, a katasztrófavédelem és ezen belül a polgári
védelem presztízsét, emelheti a lakosság biztonságérzetét, javíthatja az önkormányzatok
és egyéb, a katasztrófa elleni védekezésbe bevonható szervek szervezetek közötti együtt-
mûködést.
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HORVÁTH ZOLTÁN

A HAZAI KATASZTRÓFAVÉDELMI
LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS

ÚJSZERÛ ÉRTELMEZÉSE

BEVEZETÔ

A Polgári Védelmi Szemle 2009/1. számában Dr. Tóth Rudolf úrral közösen megjelent
„A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében”címû
írásunkban bemutattuk a hazai katasztrófavédelem rendszerét, annak felépítését, alrend-
szereit és kapcsolatukat. Ismertettük az alrendszerek jellemzôit, a katasztrófa-elhárítás lo-
gisztikai támogatásának fogalmát, célját és területeit. Kiindulva a hivatkozott cikkben leír-
takra, ebben a publikációban tovább vizsgálom a katasztrófa-elhárítás logisztikai tá-
mogatásának kérdéseit, de most egy újszerû megközelítéssel, a képességek oldaláról.

1. A HAZAI KATASZTRÓFAVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETÛ ÉRTELMEZÉSE

Hazánk egységes katasztrófavédelmi rendszerének létrehozását lehetôvé tevô jogszabály,
„A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérôl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl szóló 1999. évi LXXIV. törvény” (további-
akban: katasztrófavédelmi törvény) megalkotásával a törvényalkotók elsôdleges szándéka
az volt, hogy alakuljon ki egy olyan komplexnek tekinthetô védelmi rendszer, mely kellô
védelmet nyújt az ipari és természeti katasztrófák hatásainak kezelésére. [1]

Ahhoz azonban, hogy ez meg tudjon valósulni, szükséges egy egységes irányító és végre-
hajtó szervezeti háttér megléte, hatékony, beavatkozni képes mûszaki és logisztikai támo-
gatás rendszerrel. A szervezeti háttér és logisztika támogatási rendszer együttmûkö-
désének sikere pedig a védekezés minden idôszakára érvényes alapelvek, szabályozások
meglétét feltételezi. A katasztrófavédelmi törvény rendelkezéseit tanulmányozva, azokból a
védekezés komplexitására, új elveire és követelményeire, következtetéseket lehet levonni,
melyek az alábbiakban összegezhetôk:
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1. A katasztrófák megelôzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügyként lett meg-
határozva; (katasztrófavédelmi törvény 1.§ (1) bekezdése) 

2. A védekezés egységes irányítása állami feladatként jelenik meg; vagyis az államszer-
vezeten keresztül valósítható meg az irányítás, nevezetesen a védelmi igazgatás illetve az
állam és közigazgatás szervezetein keresztül; (katasztrófavédelmi törvény 1.§ (1) be-
kezdése)

3. Az állampolgárnak joga és kötelessége, hogy közremûködjön a katasztrófavédelemben;
(katasztrófavédelmi törvény 1.§ (2) bekezdése)

4. A katasztrófavédelemben részt vevôk feladataikat – ha jogszabály másként nem ren-
delkezik – e törvény alapján, illetôleg a polgári védelmi kötelezettség keretében látják el;
(katasztrófavédelmi törvény 2.§ (2) bekezdése)

5. „Elsô ízben került törvényi szinten szabályozásra a Kormány azon jogköre, amely szerint
katasztrófa sújtotta területté nyilváníthatja az ország egészét vagy annak egy részét”,
olvashatjuk a törvény indoklásában. Ezt a Kormány csak és kizárólag veszélyhelyzetben
teheti. A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozást a Kormány – az Alkotmány 35. §-a (1)
bekezdésének i) pontjában, valamint a katasztrófa-védelmi törvény 7. §-ának (1) bekez-
dése alapján rendelheti el. 

6. A törvényalkotók szándéka egy olyan katasztrófaelhárító szervezet létrehozása, amely
a hazai természeti és ipari katasztrófák elleni védelemben való részvételen túl alkalmas
nemzetközi segítségnyújtás adására, illetve annak igénybevétele esetén a feladatok össze-
hangolására. 

7. A törvény külön rögzíti a katasztrófák által érintettek kártalanítását és a térítés szabályait.
Megjegyzem, a szabályozás nem terjed ki a katasztrófa-elhárítás logisztikai rendszerének
kialakítására, területeire és a védekezés anyagi-technikai támogatásának feladataira.
(katasztrófavédelmi törvény V. fejezet)

Ha figyelembe vesszük a fentiekben megfogalmazott elveket, akkor ezen elveknek meg-
felelôen kialakított katasztrófavédelem egy olyan egységes rendszernek fogható fel, mely
magába foglalja a feladatok végrehajtásához szükséges, szervezeti és erôforrás igényeket
is, amelyek egymással szoros kapcsolatban állnak. Az egységes katasztrófavédelmi rend-
szeren belül három alrendszert különböztethetünk meg, melyek a következôk: [2]

• szervezeti alrendszert;
• erôforrás alrendszert; 
• feladat alrendszert. 
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A szervezeti, az erôforrás, a feladat alrendszerek elemeinek, valamint a logisztikai támo-
gatás feladatainak kapcsolatát az 1. számú ábra szemlélteti. 

1. sz. ábra. A katasztrófavédelmi rendszer alrendszereinek kapcsolata, a katasztrófa-elhárítási logisztika
támogatás szemszögébôl1

2. AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER LOGISZTIKAI
KÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSE

A sikeres katasztrófák elleni védekezés szempontjából fontos annak ismerete, hogy a
feladatok végrehajtásához milyen logisztikai támogató képességek szükségesek és azok
hol találhatók az egységes katasztrófavédelmi rendszeren belül. A hazai katasztrófa-
védelem rendszerszemléletû vizsgálatból látható, hogy a szervezeti alrendszer elemei ren-
delkeznek olyan saját logisztikai képességekkel, amelyek igénybe vehetôk a katasztrófa
elhárítás során. A szervezeti elemek ilyen logisztikai képességei a következôket foglalják
magukba:
• szervezet saját mûködéséhez szükséges logisztikai elem (humán erôforrás),
• szervezetnél rendelkezésre álló erôforrások, melyek szükség esetén felhasználhatók a
katasztrófák elleni védekezésben,
• szervezetre jellemzô logisztikai szervezeti kialakítás, logisztikai vezetési elvek és módszerek.
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Fontos kiemelni, hogy az erôforrások összessége önmagában nem értelmezhetô
logisztikának, hanem az, a védekezéshez szükséges források összességét jelentik, mely-
nek felhasználásához, mûködtetéséhez feltétlenül szükséges a végrehajtásban résztvevô
szervezetekhez kötôdô logisztikai háttér. Logisztikai szempontból tehát, a szervezetnél ren-
delkezésre álló saját erôforrások és a szervezetre jellemzô logisztikai szervezeti kialakítás,
illetve a logisztikai vezetési elvek és módszerek, kiegészülve az erôforrás alrendszer ele-
meivel, együttesen, mint potenciálisan rendelkezésre álló, felhasználható logisztikai támo-
gató képességként foghatók fel. 

Mivel a logisztika általánosságban úgy fogható fel, mint az erôforrások (emberek, anyagok,
energiák, információk) rendszeren belüli és rendszerek közötti áramlásának létrehozásá-
val, irányításával, lebonyolításával összefüggô tevékenységek összessége, így megállapítható,
hogy a katasztrófa logisztika célja az, hogy a védekezéshez szükséges erôk és eszközök:
• a megfelelô mennyiségben, 
• a megfelelô idôben, 
• a megfelelô minôségben és
• a megfelelô helyen, és 
• a minimális költséggel álljanak rendelkezésre. (5M)

A katasztrófák elleni védekezés céljainak eredményes megvalósulásához egy olyan lo-
gisztikai támogatási rendszer szükséges, mely alapvetôen a következô elvek mentén szer-
vezôdnek:

1. Teremtse meg a hatékony védekezés és a túlélés feltételeit már a felkészülés idô-
szakában;

2. Legyen képes olyan anyagi-technikai feltétel kialakítására, mely arányban áll a veszé-
lyeztetettség mértékével;

3. Teremtsen összhangot az állami erôforrások, a gazdálkodó szervezetek, valamint az
állampolgári teherviselés és a karitatív (belföldi-külföldi), önkéntes felajánlások között;

4. Illeszkedjen az ország gazdaságmozgósítási rendszeréhez; és legyen összhangban az
ország teljes gazdasági rendszerének teherbíró-képességével;

5. Legyen átfogó, komplex, tegye lehetôvé a rugalmas alkalmazást katasztrófák és fegy-
veres összeütközések esetén egyaránt. [3]

A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának elvei hatással vannak a végrehajtás
szervezeti formáira, és a logisztikai támogatás alapvetô területeire. A logisztikai támogatás
feladatainak meghatározásakor meg kell vizsgálni a katasztrófa elhárítás logisztikai rend-
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szerének mûködését és azt, hogy a különbözô idôszakokban milyen logisztikai képes-
ségeket kell biztosítani.

A katasztrófavédelem rendszerszemléletû megközelítésébôl következik, hogy a katasztró-
fa-elhárítási feladatok alrendszere magába foglalja a „megelôzés” a „mentés” és a „hely-
reállítás” idôszakaiban végrehajtandó feladatok teljes vertikumát. A védekezés folyamata
viszont feltételezi, hogy az irányítás- és végrehajtás résztvevôinek kiemelt figyelmet kell
fordítani az „erôforrás-szükségletek” biztosításának feladataira. Ez azt jelenti, hogy idôben
és térben tervezni és szervezni kell a védekezés szakmai feladataival összefüggô,
logisztikai támogató feladatokat is. 

Az eddig végzett kutatási eredményeim alapján, a katasztrófa-védelmi rendszeren belül
megkülönböztethetünk a rendelkezésre állás szempontjából úgynevezett elsôdleges és
másodlagos logisztikai képességeket. 

3. AZ ELSÔDLEGES ÉS MÁSODLAGOS LOGISZTIKAI KÉPESSÉG ÉRTELMEZÉSE

Az elsôdleges logisztikai képesség a végrehajtásban résztvevôknél rendelkezésre álló
olyan képesség, amely a végrehajtáshoz szükséges saját erôforrások (anyagok, tech-
nikai eszközök stb.) valamint az erôforrások mozgatásához szükséges szervezet és
feltételrendszer együttesét jelentik. A kutatásaim eredményei azt bizonyítják, hogy a
hatékony védekezés alapja a feladatok végrehajtásában résztvevô szervezetek saját
logisztikai képessége (szervezetek és erôforrások) mert ezek a képességek biztosítják az
azonnali, vagy a gyors beavatkozás logisztikai támogatásának alapját. 

Az elsôdleges beavatkozás sikerét a szervezeti alrendszerben résztvevôk elsôdleges lo-
gisztikai képességének azonnal rendelkezésre állása jelenti. Az elsôdleges logisztikai ké-
pesség tehát a végrehajtó szervezetre jellemzô, ami magába foglalja a szervezet minden-
kori alaprendeltetésével összefüggô feladatok ellátásához szükséges, valamint a katasztrófa-
elhárítási feladatok végrehajtásához biztosítandó logisztikai képességeket, amelyek a kö-
vetkezôkbôl állnak:
• humán erôforrások, 
• anyagi-technikai erôforrások, 
• készleteket, anyagok, 
• logisztikai eljárások, módszerek (információ), és 
• fentiek mozgatását és felhasználását lehetôvé tevô saját (végrehajtásban résztvevôknél
rendelkezésre álló) logisztikai szervezetek.

Fentiek együttes rendelkezésre állása szükséges ahhoz, hogy egy szervezet közvetlenül és
önállóan tudjon beavatkozni a katasztrófa elhárítási feladatok végrehajtásába, és megvaló-
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suljon annak logisztikai támogatása is. Itt kell megemlítenünk, hogy a szervezeten belül,
külön erôforrás kategóriát jelentenek azok a speciális anyagi-technikai erôforrások, melyek
a katasztrófa-elhárítás feladatok érdekében, tervezett módon és formában, kerülnek be-
szerzésre, tárolásra és felhasználásra. Ilyen kategóriába tartozhatnak például az árvízi
védekezés feladatainak ellátásához letárolt homokzsákok, szerszámok, a speciális munka-
gépek, a lakosság védelmét szolgáló eszközök, vagyis azok a tárolt anyagok és eszközök,
melyek az alaprendeltetéssel szorosan nem függnek össze, de a szervezet katasztrófa
elhárítási feladataihoz azonban kapcsolódnak. 

A szervezeti alrendszer valamennyi résztvevôje rendelkezik katasztrófa-elhárítási feladattal,
és a jogszabály szerint a szükséges pénzeszközöket is biztosítani kell a védekezés finan-
szírozásához. Ez a szabályozás a katasztrófavédelmi törvény V. fejezetében került rög-
zítésre, amit a törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 17. § (1),
(3), (4) pontjai szabályoznak. A szervezeti alrendszer szereplôi akkor járnak el gazdasá-
gosan és a piacgazdaság sajátos mûködési rendjének megfelelôen, ha a saját mûködésü-
ket biztosító logisztikai rendszerüket úgy alakítják ki, hogy az képes legyen a katasztrófa-
elhárítással összefüggésben akkor megmozdulni és olyan erôket biztosítani, amelyre szük-
ség van a védekezéskor. 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy korlátlanul rendelkezésre álló, illetve felhasználható erô-
források nincsenek, ezért az elsôdleges logisztikai képesség kiegészítésére, megerôsíté-
sére, vagy pótlására már a feladat végrehajtásának idôszakában szükség lehet. Ez nem
azonos a jogszabály szerint a végrehajtás után elôírt visszapótlási kötelezettséggel. Erre
akkor kerül sor, amikor a szervezeti alrendszer saját erôforrásait már felhasználta.

Azt a folyamatot és erôforrások összességét, amellyel megerôsítjük a szervezeti alrendszer
elemeinek elsôdleges logisztikai képességeit, vagy új képességeket hozunk létre, (alakí-
tunk ki) másodlagos logisztikai képességnek foghatjuk fel.

A másodlagos logisztikai képesség alatt a katasztrófa elhárítási feladat végrehajtása
során azon erôforrások összessége, melyek az elsôdleges logisztikai képességek ki-
egészítését, visszapótlását, megerôsítését, vagy új logisztikai képességek kialakítá-
sát szolgálják. Ezek az erôforrások az egységes katasztrófavédelmi rendszer erôforrás
alrendszerében találhatóak, szorosan kapcsolódva a szervezeti alrendszer elemeinek ön-
álló logisztikai képességeihez, vagyis a szervezeti alrendszer elsôdleges logisztikai képes-
ségeihez.

Az elsôdleges és másodlagos logisztikai képességek kialakításához szükséges erôforrás
igények, az erôforrás alrendszer elemeivel biztosíthatók, melyek a következôk:
• Központi, állami és önkormányzati készletek, tartalékok, költségvetési pénzügyi forrá-
sok, (vis-major alap). Ennek célja, hogy az elsôdleges logisztikai képességeken belül fel-
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használt erôforrásait visszapótolja, valamint a védekezéshez további erôforrásokat biztosít-
son (megerôsítô jelleggel);
• Szervezeti alrendszer elemeinek saját erôforrásai, beleértve a gazdaság szereplôinek
erôforrásait is; 
• Az állampolgárok azon erôforrásai, melyek szintén megerôsítô jelleggel kerülnek fel-
használásra; 
• Külföldi segélyek, támogatások;

Az elsôdleges és másodlagos logisztikai képességek kapcsolati modelljét a 2. számú ábra
szemlélteti:

2. számú ábra: Az elsôdleges és másodlagos képességek kapcsolati modellje

Az ábrából látható, hogy a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatási feladatai végrehaj-
tásához szükséges képességek összessége az elsôdleges logisztika képességekhez,
melyek a szervezeti alrendszer elemeihez köthetôk, valamit a másodlagos logisztikai ké-
pességekhez, melyek az erôforrás alrendszer elemeihez, vagyis az állampolgárokhoz,
hazai gazdálkodó szervezetekhez, a külföldi támogatásokhoz és a központi tartalékokhoz
köthetôk. 

Ha a logisztikai támogatás megvalósításának folyamatát vizsgáljuk, akkor a védekezés
során az elsôdleges logisztikai képességek, mint a védekezéshez igényelt képességek
kerülnek felhasználásra, és ezt követi a másodlagos képességek felhasználása, amely
részben az elsôdleges képesség erôforrásainak visszapótlását, valamint a védekezéshez
szükséges további erôforrásokat hivatott szolgálni (megerôsítô jelleggel). 

122

F Ö L K É S Z Í T É S ,  K I K É P Z É S

Elsôdleges
logisztikai
képesség

Megerôsítô és
visszapótló képesség

Külföldi
támogatások,

segélyek

Katasztrófa
elhárítási
feladatok

alrendszer

Szervezeti
alrendszerben

résztvevôk saját
logisztikai képességei

A katasztrófa-elhárítás
logisztikai támogatási

feladatai végrehajtásához
szükséges képességek

összessége

Másodlagos
logisztikai
képesség

Igényelt képesség
Biztosított képesség

Központi tartalék és vismajor alap



4. A KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁS LOGISZTIKAI RENDSZERÉVEL
SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

Ahhoz, hogy a katasztrófa-elhárítás logisztikai támogató feladatait eredményesen tudjuk
végrehajtani, az a logisztikai támogató rendszernek az alábbiak követelményeket kell ki-
elégítenie:
• Rendelkeznie kell megfelelô integráló képességgel. 
• Legyen minden helyzetben megbízható és mûködôképes;
• A rendszer biztosítsa a megfelelô gyorsaságot és rugalmasságot. 
• Rendelkezzen megfelelô együttmûködési képességgel. 
• A rendszer fenntartható, finanszírozható és költség-hatékony legyen;
• Tegye lehetôvé a logisztikai folyamatok tervezhetôségét, biztosítsa a végrehajtás kiszá-
míthatóságát. [4]

5. ÖSSZEFOGLALÁS, MEGÁLLAPÍTÁSOK

A cikkemben a katasztrófa-elhárítás feladatellátását támogató logisztikai rendszernek
olyan speciális, a feladatok végrehajtásához szükséges, logisztikai képességet kell biztosí-
tani, mely a katasztrófa-védelmi rendszer szervezeti- és erôforrás alrendszereihez kötôdô,
úgynevezett elsôdleges és másodlagos logisztikai képesség elemeibôl áll. 

Az elsôdleges logisztikai képesség alatt a szervezeti alrendszer szereplôinek saját szer-
vezetében meglévô humán erôforrások, anyagi-technikai erôforrások, készletek, anyagok,
eljárások, módszerek (információ), és az azok mozgatását és felhasználását lehetôvé tevô
saját logisztikai rendszer által biztosított képességeket érjük. Ezt egészíti ki, illetve támo-
gatja, (visszapótlási, megerôsítô jelleggel) vagy új képességeket hoz létre a másodlagos
logisztikai képesség, vagyis a megerôsítô, visszapótló logisztikai képesség. Fontos meg-
jegyezni, hogy a katasztrófa elhárításhoz szükséges logisztikai támogató képességek
összességének, azaz az igényelt képességnek és a szervezeti alrendszerek által biztosított
összes logisztikai támogató képességnek, (biztosított képesség) valamint a másodlagos
logisztika által biztosított megerôsítô, visszapótló képességnek a védekezés ered-
ményessége szempontjából összhangban kell lenniük. 

A jelenlegi katasztrófavédelmi rendszerben fellelhetô hiányosság egy olyan képesség-
koordinációt ellátó, megfelelô hatás- és jogkörrel rendelkezô szervezet létrehozása, mely-
nek fontos feladata, hogy a védekezés teljes idôszakában végezzen elemzéseket és tudjon
igényeket, követelményeket támasztani a szervezeti- és erôforrás alrendszerek felé. Az álta-
lam felvázolt alapelvek további kutatásokat igényelnek, amelynek mélyebb vizsgálata,
a szakterülettel foglalkozó kutatók jövôbeni feladata lesz.
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DR. PATAKY IVÁN

QUO VADIS
MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM

GONDOLATOK A POLGÁRI VÉDELEM
75 ÉVES TÖRTÉNELME KAPCSÁN

I .  RÉSZ

A HAGYOMÁNYOS FEGYVEREKKEL VÍVOTT
HÁBORÚ IDÔSZAKÁNAK LÉGOLTALMA

1917-1945.

„Aki nem ismeri saját történelmét, arra
van ítélve, hogy újra átélje.”

Georges Santanaja

Quo vadis? Merre mégy magyar polgári védelem? A látszólag könnyû kérdésre, a válasz
nem is olyan egyszerû, mint gondolná az ember. Az elsô magyar légoltalmi intézkedések
az elsô világháborúban, nagyjából Angliával (1915), Németországgal (1916), Francia- és
Olaszországgal (1916) jelentek meg, az Osztrák-Magyar Monarchia honvédelmi minisz-
terének rendelete is 1916 ôszén. A magyar honvédelmi miniszter pedig 1917 tavaszán
intézkedik egy „a légjárómûvekkel való támadás” következményeit elhárító polgári szer-
vezet létrehozására. Történelmünk, számunkra tragikus fordulója, Trianon békediktátuma
azonban már 1920-ban szinte azonnal, mondhatni a „bölcsôben megfojtotta”. A valósá-
gos, mai napig élô légoltalom megalakulására ennek következtében 1935-ben került sor.
Így 2010-ben megalakítása 75. évfordulóját ünnepeljük. Háromnegyed évszázad óta
folyamatosan mûködik. Az eltelt 75 esztendô fô jellemzôje az, hogy megalakítása és fel-
adatainak, tevékenységének meghatározóan nagyobb része, teljes mértékben a hábo-
rúkhoz, azon belül is elsôsorban a légi háborúkhoz kötôdött (1). Ez nem magyar sajá-
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tosság volt. Világviszonylatban is a légoltalom – polgári védelem a „hadviselés gyermeke”.
És e megállapítás a közelmúlt két évtizedének jelentôsebb fegyveres konfliktusaira is
jellemzô volt. Elég a két „Öböl-háború” tapasztalatait, vagy a NATO Jugoszlávia elleni fel-
lépése eseményeit áttekinteni.

Tagadhatatlan viszont, hogy napjainkra, a XXI. század elsô évtizedére a bipoláris világrend-
szer széthullásával, mind hazánk, mind a világ biztonságpolitikai helyzete jelentôsen meg-
változott. A jelenlegi állapot jellemzôit legpontosabban, a 2009. január 30-án elfogadott
1009/2009. (I. 30) Korm. határozat, azaz „A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Straté-
giája” foglalja össze. „Új hatalmi rendet, politikai és gazdasági átrendezôdést eredmé-
nyezett a világban a bipoláris szembenállás megszûnése és a globalizácíó felgyorsulása.
Világossá vált, hogy az új veszélyhelyzetek kezelésére a fejlett, modern demokráciák
számára ma is nélkülözhetetlen a hiteles katonai erô fenntartása. Megváltozott, kibôvült
azonban a védelem tartalma és feladatrendszere… A Magyar Köztársaságot belátható
idôn belül hagyományos jellegû fegyveres támadás veszélye nem fenyegeti…bizton-
ságát azonban globális, regionális és közvetlen környezetébôl származó fenyegeté-
sek, kockázatok és kihívások befolyásolhatják…”. E megállapításból kiindulva
belátható, földrészünkön kicsi a valószínûsége annak, hogy hazánkat az elkövetkezô
évtizedben földi, vagy légi harceszközök támadása fogja érni. Hol a helye, mi a szerepe
akkor a légoltalomnak – polgári védelemnek, amely egészen a múlt század kilencvenes
évekig, az ilyen támadó eszközök kárainak kivédésére, illetve a károk felszámolására
készült föl? A választ a 75 esztendô története adja meg. Historia est megistra vitae.
Négyötödszázaddal visszatekintve hazánk történelmében, azonnal szemünkbe tûnik,
hogy a magyar politikát a Trianon utáni két évtizedben félreérthetetlenül a vesztes elsô
világháború következményeként Magyarországra oktrojált békediktátum revíziója mozgat-
ta. Az összes erôszakkal elcsatolt, de legalább a magyarok, lakta területek visszaszerzése.
Ha kell akár fegyverrel… hogy hová vezetett mindez, ma már közismert mindenki elôtt.
A második világháborúhoz, több mint egymillió halotthoz, totális vereséghez, szétrombolt
országhoz. Az újabb vereséget követô négy évtizedben pedig – a gyôztes nagyhatalmak
által Teheránban, Jaltában és Potsdamban kialakított és „új világrendszerben” – egy-
értelmûen a bipoláris világ keleti felét kézben tartó és mozgató, Szovjetunió határozta meg
az ország politikai, ezen belül katonai mozgásterét. Jelenleg az EU és a NATO önkéntesen
és tudatosan vállalt tagságával, önmagunknak kell helyünket Európában megtalálni, és
érvényre juttatni elgondolásainkat. E helyzetben kell megtalálni a polgári védelem helyét a
jelenlegi magyar biztonságpolitikába. Nem feledve azonban azt, hogy a polgári védelem a
magyar honvédelem része. És, ha most 2009-ben, nincs is közvetlen veszélyhelyzetben
hazánk. Sôt az amerikai és nyugati jövôkutatók (és a magyar nemzeti katonai stratégia)
szerint a következô egy-két évtizedben is alacsony a valószínûsége annak, hogy éles vál-
sághelyzet fog kialakulni, bár 100 %-os biztonsággal nem zárható ki ez sem. A polgári
védelemnek pedig minden lehetôséggel számolni kell. Oliver Cromwell híres mondásának
aktualitását semmi sem kérdôjelezi meg: „Bízzál Istenben, de tartsd szárazon a puskaport”.
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A polgári védelem eddigi, jelenlegi és minden valószínûség szerint a jövôbeli léte, nemléte
is elsôsorban politikai döntés kérdése. Ezt a megállapítást a polgári védelem története
bebizonyította. Eddigi élete során, ha Trianont nem vesszük számításba, és csak a 75 évvel
számolunk, akkor is megállapítható, hogy a magyar légoltalmat – polgári védelmet már
kétszer a megszüntetés határára sodorta a kialakult történelmi helyzetben a rövidlátó poli-
tika. Elôször 1945-ben, amikor a politika hosszú távú békés korszakkal számolt… és alig
egy évvel késôbb Churchill 1946. március 5.-én Fultonban, már „vasfüggönyrôl” beszélt.
Elfeledkezve arról, hogy kialakításában neki volt szerepe. Másodszor a bipoláris világrend-
szer szétesésekor, az 1990. évi magyarországi rendszerváltást követô eufóriás hónapok-
ban. Ismét alig telik el egy-két év és kirobban a délszláv belháború. Rakéta hull magyar
területre Barcsnál és a polgári védelem, megtervezi a (volt jugoszláv) határ egyes szakaszai
mentén a lakosság, állatállomány kitelepítését. Nagyon lényeges tanulság, hogy a bipoláris
világrendszert követôen, a globalizálódás következményeként, a világpolitika eseményei
alaposan felgyorsultak, és Magyarország keleti, déli határai nagyon közel húzódnak a
Huntington által megrajzolt – és sokak által vitatott – kulturális törésvonalakhoz.

Tovább elemezve a történelmi tanulságokat, az is megállapítható, hogy az állam honvédel-
mi politikai, hadászati céljain, és elfogadott katonai doktrínáján túl, társadalmi formája, be-
rendezkedése, politikai-, állami- és közigazgatási-, gazdasági szerkezete, irányítási rend-
szere, közvetlenül meghatározta – a magyar légoltalom – polgári védelem kiépítését, fel-
adatait, struktúráját és mûködését, lehetôségeit is feladatai megvalósításához. 

A légoltalom – polgári védelem konkrét feladatait, felépítését, mûködését, fejlesztésének
irányait az elmúlt mintegy kilencven évben világszerte a háborúk során használt légi tá-
madó harceszközök és az általuk alkalmazott fegyverek (bombák, rakéták) harcászati-
technikai lehetôségei, fejlesztési irányai, alkalmazásuk elvei, módszerei határozták meg.
Ezért is nevezik esetenként a szakirodalomban „passzív légvédelemnek”. E vázolt felfogás-
ból kiindulva a magyar polgári védelem 75 éves történetét két korszakra bontva tárgyalom. 

Az elsô korszak 1915-1945-ig tartott. Meghatározó jellemzôi: a légi támadó eszközök a
hadászati, harcászati bombázó repülôgépek. Alkalmazott fegyverei: a különbözô típusú,
hagyományos robbanó, gyújtó, és egy-két esetben vegyi mérgezô harcanyaggal töltött
bombák (ejtô lôszerek), fedélzeti rakéták és fedélzeti fegyverek. A légoltalom védelmi rend-
szere lokális jellegû, a szubszidiaritás elvének következetes alkalmazásával.

A második korszak 1950-1990-es évek. Meghatározó jellemzôi: az elsô átmeneti éveket
(1945-1956) követôen a légi támadó eszközök: a harcászati – hadászati repülôgépek, a
harcászati, hadmûveleti, hadászati rakéták. Meghatározó jellemzôje: a Föld (ezen belül ter-
mészetesen az ország) minden pontja támadhatóvá vált. Alkalmazásra tervezett fegyverek:
nukleáris, radiológiai vegyi és biológiai (azaz tömegpusztító) fegyverek, valamint a koráb-
biakban használt „hagyományos” fegyverek folyamatosan korszerûsödô fajtái. A magyar
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polgári védelem rendszere centralizált volt, a megyei (fôvárosi) önállóság egyes elemei
fenntartásával. E bevezetô zárásaként aláhúzom, hogy bármennyire is korszakolható a
magyar polgári védelem története (légoltalom:polgári védelem) ez a korszakolás mindig
utólag, egy-egy fejlôdési szakasz lezárási kísérleteként, történik. A történelem maga
folyamatokat ismer, ahol bár a fô meghatározó tényezôk már elôre mutatva jelzik a fel-
tétlenül követendô utat, a múlt tényezôi még elevenen élnek és hatnak. Az 1945. augusz-
tusában Japánra ledobott két atombomba egyértelmûen jelezte, hogy a hadviselés új
korszaka kezdôdött. Mégis az 1950.-ben kirobbant koreai háborút a hadviselô felek a
második világháború „klasszikus” eszközeivel és módszereivel vívták. E háború tapaszta-
latai, valamint a Jugoszlávia elleni katonai felkészülés is – bár mint mondani szokták,
méhében már megjelentek a nukleáris háborúra való felkészülés elsô jelei – hatására az
elsô években még a korábbi évtized elveinek és gyakorlatának megfelelôen valósult meg
a magyar légoltalom újjáépítése.

A MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM MEGALAKULÁSA

A Magyar Országgyûlés az 1935-ös tavaszi ülésszakán fogadta el a „légvédelemrôl szóló
1935. évi XII. törvénycikket”, melynek 9.§-a kimondja, hogy „…jelen törvénycikk kihirdetése
napján lép hatályba…végrehajtásáról a minisztérium, illetôleg az érdekelt miniszterekkel
egyetértve a honvédelmi miniszter gondoskodik”. A jogszabály járva további hivatalos útját
végül utolsó állomásként kormányzó elé került. Horthy Miklós 1935. július 15-én írta alá és
elrendelte kihirdetését a következô szöveggel. „E törvénycikk kihirdetését ezennel elren-
delem, e törvénycikket, mint a nemzet akaratát, mind magam megtartom, mind másokkal
megtartatom”. Maga a törvény egyébként is mérföldkô volt a magyar törvényhozás
történetében. Félreérthetetlenül nagyon határozott politikai döntés! Az egész országot,
lakosságát, anyagi javait a honvédelem szolgálatába állította. Az elsô olyan jogszabály,
amely minden állampolgárra egyformán érvényes honvédelmi kötelezettséget rótt. Az elsô
paragrafus azonnal tisztázza azt is, hogy valójában légoltalomról, vagy mai nevén polgári
védelemrôl szól. „Minden tizennegyedik életévét betöltött magyar állampolgárt hatvanadik
életévének betöltéséig – nemre való tekintet nélkül – a légitámadás elleni védekezésben,
alkalmasságának megfelelô személyes szolgálat teljesítésére és e végett a kiképzésben
és gyakorlaton részvételre lehet kötelezni.” A továbbiakban leszögezi, hogy „a védekezés
érdekében” szükség esetén korlátozhatók az állampolgári jogok is, így a lakosság mozgási
szabadsága, és a lakosság különleges rendelkezések megtartására kötelezhetô. A tör-
vény kihirdetésének napja a magyar légoltalom – polgári védelem megalakításának a
dátuma.

Hetvenöt éve folyamatosan mûködik rendszerünk, hazánk történelme által megszabta
keretek között. Volt, amikor a feladatokba hétszázezren kapcsolódtak be. És volt négy esz-
tendô – közvetlenül a második világháború befejezését követô idôszakban (1945-48) –
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amikor mindössze katona foglalkozott a háború okozta pusztítás felmérésével, felszámo-
lásával. Feladatait, erejét, létszámát, mindig az ország veszélyeztetettsége szabta meg.
Pontosabban az erre, valamint az ország lehetôségeire, képességeire épülô védelmi straté-
gia és az ezt megvalósítani akaró politikai akarat. Egy pillanatig sem feledve a XX. század
nagy politikai viharait, hazánk geostratégiai helyzetét, azt a megváltoztathatatlan tényt,
hogy Magyarország Európa földrajzi középpontjában helyezkedik el, ezeregyszáz eszten-
deje a történelmi viharok, háborúk metszésvonalán. Mi sem bizonyítja e kijelentés igazát
jobban, mint az 1914 óta eltelt közel száz esztendô a két világháborújában, hat rend-
szerváltásában (2), négy katonai koalícióban, illetve tömbben (3), való önkéntes, vagy
kényszer szülte részvételünk. Mindegyik rányomta bélyegét egész életünkre, benne ter-
mészetesen a légoltalomra – polgári védelemre is. Az európai országok többségében
1919 – 1935 között a légi támadó eszközökkel párhuzamosan, szintén nagyon gyors
ütemben fejlesztették a légoltalmat. Magyarország mintegy másfél évtizedes lemaradással
kapcsolódott be a fejlesztési feladatokba. Mégis rövid két év alatt képes volt fölzárkózni.
Ez annak volt köszönhetô, hogy a tanulás, kutatás, fejlesztés terén végig nyomon követték
az élenjáró országok – Olaszország, Franciaország, Németország – tevékenységét,
bekapcsolódtak a tudományos munkákba. A következôkben röviden áttekintem, a XII.t.c.
megjelenését, megelôzô idôszak leglényegesebb eseményeit, elvi megállapításait.

A LÉGOLTALOM – POLGÁRI VÉDELEM A LÉGI HADVISELÉS GYERMEKE 

A XX. század elsô éveitôl kezdve felgyorsult harceszközök fejlôdése. Megjelentek a légi
támadó eszközök. 1900. július 2-án levegôbe emelkedik az elsô léghajó és 1903. december
17-én az elsô motoros repülôgép. Az új repülô eszközöket azonnal a hadvezetés szolgála-
tába állították. A francia hadsereg 1910. évi picardiai hadgyakorlatán már 13 katonai repülô-
gép vett részt. Hazánk sem maradt le. 1910. július 28-án Petróczy István százados megkapja
az 1.sz. katonai pilóta igazolványt. Közbeszúrva megjegyzem, hogy ez az idôpont egyben
a 2010-ben századik életévébe lépô a magyar katonai repülés születésnapja is. Mint repü-
lôtiszt – utolsó rendfokozata ezredes – nemcsak a repülés, hanem a légoltalom kiépítése
terén is kiemelkedô szerepe volt. Felidézzük mivel már írtunk róla, hogy az ezerkilenc-
százhúszas-harmincas éveiben nagyrészt neki, kiváló tudományos, szervezôi és vezetôi
képességének volt köszönhetô a magyar légoltalom és a Légoltalmi Liga megszervezése is.

Visszatérve a kezdetekhez. 1912. november 1-jén, az olasz-török háborúban, Líbiában az
olasz repülôk ledobták az elsô bombákat is a jóval az arcvonal mögötti területeken lévô
török csapatokra. E lépéssel a támadó repülôgépek egy új harceszközzel átléptek, egy a
korábbi harceszközök által áthatolhatatlan határvonalon, a frontokon harcoló csapatok és
az arcvonal mögötti területek között (4). Támadhatóvá vált a hátország közlekedési létesít-
ményeivel, iparával, infrastruktúrájával, politikai központjaival és gyakorlatilag védtelen
lakosságával. Megszületet a légi hadviselés.
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A két év múlva 1914-ben kitört elsô világháború minden korábbit messze meghaladó
fegyverkezési és fejlesztési hajszát indukált. Amíg 1914-ben a központi hatalmak 1418 és
az antant 1321 repülôgépet gyártott, addig 1918-ra ez a mennyiség 16561, illetve 75238
gépre nôtt (5). A repülôgépek teljesítménye pedig mennyiségükhöz hasonlítható mérték-
ben nôtt. A háború elsô évében mindössze 1-200 km mélységig tudtak az ellenség
hátországa fölé berepülni, viszonylag csekély bombateherrel. 1917-18-ban már 1000 kg
tömegû bombát is képesek voltak célba juttatni 6-800 km. távolságra. Magyarország
területére az elsô bombákat 1915. június 8-án olaszok dobták le. A fiumei Danubius hajó-
gyárra. A négy bomba egy munkást megölt. Ô volt a légi háború és közvetve a légoltalom
történetének elsô magyarországi polgári áldozata. A további években mind Fiumét, mind
a horvát tengerpartot és Dalmáciát, valamint Erdély határ menti városait több légitámadás
érte (7). Az egyre nagyobb számú és növekvô hatásfokú légitámadások miatt a hadviselô
felek azonnal – Anglia, Németország 1915 végén – megszervezték a hátország lakossága,
infrastruktúrája, ipara védelme érdekében a légoltalmat. Mégpedig a lakosság közre-
mûködésével, mivel a harc- és munkaképes férfi korosztályokat teljes mértékben lekötöt-
ték, igénybe vették, a hatalmas emberáldozatokat követelô hadmûveletek. 1915-16-tól
szinte folyamatosan jelentek meg az intézkedések az elsötétítés, riasztás, egészségügyi
ellátás, vegyi védelem, tûzoltás, romeltakarítás megszervezésére. Magyarországon a határ
menti városokban, majd 1917 márciusában Budapesten az elsô falragaszok. „Bár Buda-
pest messze van a harcterektôl – de azért célszerû minden eshetôségre készen állni…”
olvashatták a fôváros lakosai. E szavakat követték a magatartási rendszabályok egy bom-
batámadás esetére. És 1917. áprilisában napvilágot látott az elsô, – már említett jogszabály.
A honvédelmi miniszter szabályozta a „Légitámadások elleni védekezés a mögöttes ország-
részekben” rendszerét, irányítását és feladatait az ország azon területére vonatkozóan
„amelyek nem tartoztak a hadra kelt sereghez”. Máig életben lévô elvek, feladatok voltak:
a légoltalmi feladatok végrehajtása a helyi polgári szervek kötelessége, és a polgármester
irányítja. E feladatok: a lakosság riasztása ellenséges repülôgépek támadásakor, tûzoltás,
a lakosság elrejtése, az épületek, infrastruktúra, ipar védelme, segélynyújtás, rendfenntartás.
Azokban a hadviselô országokban, amelyek kívül estek a bombázógépek hatósugarán,
nem szerveztek légoltalmat. Ez az elv egyébként egészen a XX. század hatvanas éveinek
elejéig élt. A második világháború éveiben, a Szovjetunióban a szibériai, közép-ázsiai terü-
letein például a lakosság felkészítésén kívül, még a legelemibb légoltalmi intézkedéseket,
így az elsötétítést, sem vezették be. Mindössze megszervezték és elôkészítették. Az Egyesült
Államokban, bár 1917-ben már a hadügyminiszter felelôs lett a polgári védelemért, gya-
korlatilag nem történt jelentôs érdemi lépés. Ha csak azt nem tekintjük annak, hogy a keleti,
nyugati tengerparti nagyvárosok felhôkarcolói kivilágítását lekapcsoltatták, hogy a német
és japán „tengeralattjárók, ne tudjanak pontosan tájékozódni”. A második világháborút
követôen is, a kubai-válság kirobbanása, amikor az USA déli államai a szovjet közepes
hatótávolságú nukleáris hadászati rakéták hatósugarába került, gyorsította fel a fejlesztést.
1961. május 25-én jelentette ki J. F. Kennedy elnök a kongresszusi üzenetében, hogy
hathatós polgári védelmi programra van szükség. ”A nemzet biztonságának egyik legfon-
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tosabb eleme, amelynek megoldásával ez a nemzet sohasem nézett kellôen szeme – a pol-
gári védelem. Ez a probléma… a nemzeti aktivitás hiányára vezethetô vissza, arra a tétlen-
ségre, amelyben mindnyájan hibásak vagyunk.”(8) Iskolapéldája annak, hogy a légoltal-
mat, polgári védelmet, mivel a kellô védelem megvalósítása, az óvóhelyépítés költséges, az
országok többségében, az irányító politikai vezetés a tényleges veszélyhelyzetet jelentô a
légi támadóeszközök harcászati-technikai fejlôdésének függvényében fejlesztette.
Napjainkra mindössze néhány ország épített ki teljes lakossága részére megfelelô védel-
met nyújtó óvóhely rendszert. Ezek: Svájc, Svédország és bizonyos mértékig Finnország.

Az elsô világháborút követôen megszülettek az elsô tudományos elméletek. Közülük Giulio
Douhet olasz repülôtábornok máig ható megállapításokat megfogalmazó „A légi uralom”
címû könyvét emelem ki. Lényege, a jövô háborúját a lég uralom megszerzése fogja eldön-
teni. ”A háború mindig embertelen lesz… A háborúban el kell tudni viselni a csapásokat
is… szenvedélyesen síkra szállok a polgári lakosság erkölcsi felvértezése mellett… Aki
elkészült a legrosszabbra is, az vértezze fel magát a legjobban”…”Ezt a szervezetet én a
magam részérôl nemcsak hasznosnak tartom, hanem egyenesen: szükségesnek”(9).
A napvilágot látott tudományos munkákból azonban félreérthetetlenül visszaköszönt né-
hány egybehangzó megállapítás. A légoltalom (illetve polgári védelem, mert több ország –
Anglia, USA, Franciaország stb. – kezdettôl ezt a megnevezést használta) a honvédelem
része. Célja a lakosság, a hátországban folyó élet, termelés stb. megvédése, ezzel a had-
viseléshez szükséges feltételek biztosítása. Alapvetôen polgári feladat és a helyi közigaz-
gatási vezetôk irányítják (polgármesterek, fôszolgabírók stb.), de mindenütt az adott or-
szág honvédelme igényei, elvei alapján. Az országok egy részében a honvédelmi, más
részében (pl. a SZU) a belügyminiszter hatáskörébe tartozott. Mindenütt a tulajdonosok
voltak kötelesek a védelem feladatait megvalósítani és költségeinek nagyobb részét fedezni. 

A vázoltakból egyértelmûen kitûnik, hogy a légoltalommal – polgári védelemmel kapcso-
latos terhek – személyi igénybevétel, költségek stb. – többsége a lakosságra hárult. Úgyis,
mint tulajdonosokra. Legyen szó akár kisvállalkozóról, akár nagytôkésrôl a törvények nem
tettek különbséget sehol. E megállapítások oka összetett. Egyrészt, mert minden há-
borúban résztvevô állam gyôzelemre törekszik a lehetô legkisebb áldozat árán. A háború
megvívására, a legnagyobb erôfeszítésekre van szükség. A XX. század világháborúihoz
igénybe kellett venni a fegyverforgatásra alkalmas férfilakosság nagytöbbségét, sôt a
második világháborúban már jelentôs számú nôt. A hadiiparban, közellátásban, infrastruk-
túrában a férfiak helyére a nôk léptek munkába. A légoltalmat – polgári védelmet tehát
azokra kellett fölépíteni, akiket nem vett igénybe a haderô, és akik az adott idôben kéznél
voltak. A lakosság túlnyomó többsége valamilyen formában bekapcsolódott a honvédelmi
feladatokba. Pontosan érzékelte már ezt a folyamatot a magyar légoltalom meghatározó
egyénisége Petróczy István. A húszas évek végén megjelent mûveiben megírta: még most
békében föl kellett készíteni az egész lakosságot a védekezésre, az önvédelemre. A lég-
oltalmi, polgári védelmi szakalakulatok, vezetôszervek állományát pedig szakfeladataira,
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mivel „eredményesen védekezni csak elôrelátással, tervszerûen és idejekorán keresztül-
viendô óvóintézkedésekkel lehet”(10).A gyárak tulajdonosainak pedig át kell vállalnia az
ezzel kapcsolatos költségeket, hiszen saját tulajdonuk védelmérôl van szó. Különösen
fontos volt ezt hazánkban tudatosítani az emberekkel, mivel nemzeti stratégiánk lényege a
trianoni békével elszakított területek, vagy legalább – minimális programként – a magyar
lakta területek visszaszerzése volt. Korabeli jelszó: „Mindent vissza!”. E területeket pedig
szomszédaink – Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia – az „utódállamok” kapták meg.
Országunk viszonya, velük az úgynevezett kisantant országokkal feszült volt. 

Az elsô világháborút követô évtizedben a légoltalom Európa szerte, történt kiépítésének
idôszakában, a legtöbb ország, köztük a kisantant államok is, két utat követett. A közigaz-
gatás fölépítésének megfelelôen a lakosság légoltalmi szolgálatra kötelezett tagjaiból
létrehozta a „hatósági”, légoltalmat. A társadalmi szervezetek és a lakosság pedig önkén-
tes önvédelmi szervezetekbe tömörült. Magyarország kezét a trianoni békediktátum meg-
kötötte, sem légierôt, sem légvédelmet nem tarthatott. És bár jogilag nem tiltották a lég-
oltalmat, valójában ott akadályozták ahol tudták és az ország, a területi elcsatolások, a
korábbi sok évszázados gazdasági rendszer fölborulása miatti rendkívül súlyos gazdasági
lehetôségei sem tettek lehetôvé nagyobb beruházásokat. Mindezt akkor, amikor a három
említett állam, a harmincas évek közepére, végére, már viszonylag fejlett légierôvel ren-
delkezett. Jól jellemzi hazánk kiszolgáltatottságát, a következô adat. A legkorszerûbb légi-
erôvel és fejlett repülôgépgyártással rendelkezô Csehszlovákia például 1939. március 15-
én jegyzôkönyvben 1514 db. repülôgépet, köztük 155 bombázót, adott át az országot
megszálló német Luftwaffénak (légierônek). Romániának az évtized második felében 103
és Jugoszlávia 175 bombázója volt (11). Ezek a bombázók képesek voltak országunk
összes városát, gyárát, vasútállomását stb. bombázni. „Ha ehhez hozzávesszük, hogy
területileg megnyomorított hazánk oly kicsiny, hogy korszerû repülôgépekkel észak-déli
irányban 30 perc, kelet-nyugati irányban pedig 1 óra 10 perc alatt át lehet repülni, hogy
legfontosabb ipartelepeink (Budapest, Miskolc, Ózd, Salgótarján, Gyôr, Szeged,
Debrecen) 5-10 perces repülôtávolságra fekszenek a trianoni határtól, továbbá, hogy
szomszédaink…(egyetlen, megjegyzés a szerzôtôl) repülôtámadással 280 tonna bombát
dobhatnak le, akkor egész világosan áll elôttünk hazánk légi veszélyeztetettségének
komoly volta…”(12). Nem túlzás tehát kijelenteni a magyar légoltalom megszervezése,
fölkészítése valóban hazánk létkérdése volt.

A MAGYAR LÉGOLTALOM-POLGÁRI VÉDELEM
AZ ORSZÁG HONVÉDELMÉNEK SZERVES ALKOTÓELEME

A 75 évvel ezelôtt kiadott „légvédelmi” törvény és végrehajtási utasítása (13) a honi lég-
védelmet, aktív légvédelemre (lgv. Tüzérség, vadászrepülôk stb.) valamint az élet- és
vagyonbiztonságot oltalmazó passzív védekezésre, azaz légoltalomra osztotta. Országos
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szinten mindkét feladatot a honvédelmi miniszter irányította az Országos Légoltalmi Pa-
rancsnok (OLP) útján. Az ország területét 7 vegyesdandárra épülve, hét légvédelmi,
légoltalmi kerületre osztotta. 1938-ban a vegyesdandárokat hadtest kerületekké szer-
vezték át. 1940-ben a Trianon kapcsán elszakított területek közül a Felvidék, Kárpátalja, és
Észak-Erdély visszacsatolását követôen 9 hadtest kerület mûködött hazánkban. A vegyes-
dandár-hadtestparancsnokok voltak felelôsek a kerület légoltalmáért is. E feladatukat a
légoltalmi helyetteseik útján látták el. A várható veszélyeztetettség, és a rendelkezésre álló
költségkeretek figyelembe vételével az ország városait, községeit, településeit, a honvé-
delem, a lakosság ellátása és az életfeltételek biztosítása szempontjából fontos vállalatait,
gyárait, létesítményeit, létesítményeit stb. és „légoltalmi közületekbe” sorolták. Az „A” cso-
portba a kiemelten fontos és valószínûleg bombázandó „közületeket” sorolták, melyek
kötelesek voltak az összes légoltalmi elôírást megvalósítani, szervezetet létrehozni, föl-
szerelni, fölkészíteni. A „B” csoportba sorolták a veszélyeztetettnek tartott, de nem
elsôrendû fontosságú „közületet”, ahol a légoltalmat a célnak megfelelô mértékû és fel-
szereltségû szinten kellett létrehozni, felkészíteni. A „C” kategóriába tartozott az összes többi.

A légoltalmi tervezés alapját az említett veszélyeztetettség szintje alkotta. Figyelembe véve
az addigi légi háborús tapasztalatokat és a korabeli légi támadó eszközöket, fejlesztési
irányaikat, a gépek harcászati-technikai adatait, legfeljebb 2-3 bombázó század egyidejû
egy cél elleni támadásával, és 15-20 perces riasztási elôrejelzéssel és legfeljebb 1 tonnás
tömegû bombákkal számoltak. Ennek megfelelôen méretezték az óvóhelyek védôképes-
ségét. Figyelemre méltó – és ez világszerte így volt – hogy a romboló, repesz és gyújtó
bombák mellett komoly mértékben számoltak vegyi bombák alkalmazásával is, ezért
kiemelt figyelmet fordítottak a vegyi védelmi felkészítésre. Ez a helyzetértékelés tökélete-
sen összhangban állt a Kisantant légierôinek bombázási lehetôségeivel. Elôreszaladva az
idôben megjegyzem, hogy a tervek realitását mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy még
1944-ben is, az idôközben alaposan megváltozott veszélyeztetettség (hatalmas amerikai,
brit és szovjet légi fölény, nagy erejû bombatámadások…) ellenére viszonylag megbízható
tervezési alapnak számítottak. Elsôsorban a támadó kötelékek méreteinek megfelelôen
kellett pontosítani. Egyedül a vegyi háború valószínûségét becsülték túl. Ebben viszont
nem álltak egyedül, mindegyik harcoló fél túlbecsülte valószínûségét. 1937-ig mindenütt
létrehozták mind a hatósági (szakszolgálati), mind az önvédelmi légoltalmi szervezeteket
és megkezdték felkészítésüket. A lakosság felkészítését az 1937 decemberében meg-
alakult társadalmi szervezet a Légoltalmi Liga vette kézbe.

Mint már említettük a légoltalom elsôsorban polgári, civil feladat. A lakosságnak kellett
önmagát, javait, munkalehetôségeit megvédeni. A honvédelmi miniszter és a légoltalmi
csoportfônökség feladata a felkészítés országos színtû feladatainak irányítása volt.
Kidolgozni a védekezés elveit, módszereit. Megszervezni a területi, városi, az „A” csoport-
ba sorolt „vagyontárgyak vezetôinek felkészítését, a különbözô szakszolgálati és önvédel-
mi szervezeteket, felszerelni, kiképezni… És hosszan lehet folytatni az állam által irányított
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feladatokat. 1944-ig, az egykori magyar légoltalom törvényben meghatározott és a sorolá-
sokban elôírt védelmi követelményeit mindenütt a „vagyontárgy” tulajdonosainak kellett
saját költségvetésükbôl megvalósítani, fedezni. Az 1935. évi XII. tc. 3.§-sa kimondja, hogy
„Azt, hogy a…kijelölt városok és községek,, illetôleg vagyontárgyak megóvásához szük-
séges légvédelmi eszközök beszerzésérôl és ilyen berendezések létesítésérôl(értsd:
óvóhelyek, vezetési pontok stb)- az állam által létesítetteken kívûl – ki, milyen mértékben,
mennyi idô alatt köteles gondoskodni, valamint azt, hogy az ebbôl származó költségek-
hez…a vagyontárgyak tulajdonosai milyen mértékben kötelesek hozzájárulni, teherbírásuk
figyelembevételével, az érdekeltek meghallgatása után, az illetékes miniszterekkel
egyetértôen a honvédelmi miniszter állapítja meg.” Ha az állam volt a tulajdonos – pl.
MÁVAG, MÁV, Nemzeti Bank stb. – akkor a pénzügyminisztérium, ha pl. a Dunai Repülô-
gépgyár RT. akkor Weiss Manfréd örökösei nyúlt a zsebébe. Petróczy István már 1932-ben
leírta tanulmányában, hogy a feladatok és költségek emlegetése, a tanulmány, nem az üze-
mek és gyárak vezetôinek felesleges megzavarását, vagy izgatását célozza, hanem kizá-
rólag azokra… az intézkedésekre a (figyelmüket, megjegyzés tôlem P.I.) amelyek a háború
és a gyárak fenntartását és zavartalan munkáját elôsegítik.”(14). Mivel aktualitásából sem-
mit sem vesztett a mai napig, ki kell hangsúlyozni, hogy e tanulmány 1932-ben (!) látott
napvilágot, egy, a mainál lényegesen nagyobb – a közgazdaság legavatottabb tudósai
szerint, a történelem máig legnagyobb – gazdasági válsága idején. Ráadásul, a magyar
repülés és légoltalom akkori elsô számú, közismert szakértôjének tollából. A harmincas
évek végétôl, második világháború elôestéjétôl az állam a szó szoros értelmében könyörte-
lenül megkövetelte, hogy „a költségeket magánosoktól (természetes és jogi személyektôl)
közadók módjára kell behajtani”. Természetes, azonban, hogy az állam mind a haderô,
mind a lakosság ellátásának szintjét fenn akarta tartani, ezért adókedvezményekkel, jóvá-
írásokkal, hosszúlejáratú kölcsönökkel, és még számtalan más pénzügyi eszközzel. 1938-
ban, amikor e revíziós politikai cél, a visszacsatolás, már elérhetô közelségbe került, az
1938. évi Gyôri-programmal a honvédség nagyszabású újrafelfegyverzését, felkészítését
hirdette meg. A hatósági légoltalom jelentôs költségvetési fedezetet kapott. De az állam
jelentôs összegekkel támogatta az ipar, a közlekedés, az önkormányzatok óvóhely építési
és más légoltalmi programjainak megvalósítását. Csak egy dologban volt könyörtelen.
A határidôkbôl egy percet nem engedett. Joggal, mert emberéletek ezreit mentette meg
az, hogy 1944-re az ország a kor színvonalán álló óvóhely és szükség óvóhely, megerôsített
pince rendszerrel rendelkezett. Lemaradás esetén is pénzügyi eszközökkel állította helyre
a rendet. 

1939-ben jelent meg az egységes honvédelmi törvény, amely – a háborús vereség és a
kommunista rendszerváltás ellenére – egészen 1960-ig érvényben maradt, és csak a „nuk-
leáris világháború” kérdésköre miatt kellett a honvédelem kérdését törvényileg újraszabá-
lyozni. A 131.§. pontosan definiálta,hogy a légoltalom „célja …a légitámadás elleni
védekezés közigazgatási és társadalmi megszervezése, az ország lakosságának a légitá-
madás elleni védelmére való szakszerû elôkészítése és kiképzése… valamint a légitá-
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madás hatásainak csökkentése.” A törvény és a végrehajtási utasítása, ismételten szabály-
ozta a légoltalom felépítését. E szerint a légoltalom három nagy területet fogott át.
A hatósági légoltalmat, amelynek feladat egy-egy város, község területén a közintézmé-
nyek, közterületek védelmének megszervezése, légitámadások esetén a kárfelszámolás
vezetése, végrehajtása. Az I. és II. légoltalmi csoportba sorolt vagyontárgyak (mai
szóhasználattal üzemi) légoltalmára. Továbbá a lakóházi önvédelemre. A három pillére
felhúzva épült ki a magyar légoltalom. 

Szabályozták a honi légvédelmi készültség rendszerét is. Szigorú készültség elrendelé-
sekor az összes hatósági légoltalmi szervezet alaplétszámával vette fel a szolgálatot.
E fogalom egy-egy szervezet egyszeri létszámát takarta. De mivel mind békében, mind
háborúban termelni, dolgozni is kellett, minden szervezeti egységnek volt egy szolgálati
létszáma is. Ez az alaplétszám háromszorosát tette ki. Ebbôl alakult ki egy rotációs rend-
szer. A szolgálati létszám harmada dolgozott, váltás után készenlétbe került (alaplétszám),
majd újabb váltáskor hazament pihenni. E rendszer olymértékben bevált, hogy egészen
a múlt század hatvanas éveinek közepéig használatban volt.

NÉHÁNY MONDAT A SZUBSZIDIARÍTÁSRÓL

A légoltalom országos vezetése egészen 1945-ig, majd e tapasztalatokra építkezve 1950-
tôl a hatvanas évek kezdetéig, polgári védelemmé válásig, az atomfegyverek elterjedésével
egyidejûleg megkövetelte teljes váltásig, következetesen a szubszidiarítás elvének meg-
felelôen irányította a magyar légoltalom rendszerét. A honvédelmi miniszter a légvédelmi,
légoltalmi csoportfônökség útján elveket, jogszabályokat alkotott. Hazai és nemzetközi
kapcsolatokat tartott. Együttmûködést szervezett. A követelményeket, rendeleteket, utasí-
tásokat a sorolási rendszer felépítésének megfelelôen területi szervek számára közvet-
lenül, vagy a hadtestparancsnok légoltalmi helyettes útján juttatta el, melyeket megköve-
telt, továbbá közremûködött a vezetôk felkészítésében, a kiképzésben, tájékoztatásban.
Támogatott és ellenôrzött. Úgy irányította az egész rendszer mûködését, hogy a sorolás-
nak megfelelôen az alárendelt szervezetek számára biztosította a teljes operatív szabadsá-
got. Természetesen az ezzel együtt járó teljes felelôsség megkövetelésével. Ez az irányítási
rendszer nagymértékben elôsegítette 1944-ben, a bombázások alkalmával, a helyi városi
légoltalmi és az együttmûködô (rendôrség, csendôrség, tûzoltóság, Magyar Vöröskereszt
stb) szervezetek – akik a helyszínen dolgozva, jól ismerték a kialakult helyzetet – által
vezetett kárfelszámoló, mentô, helyreállító munkák megmentett emberi életekkel lemér-
hetô eredményességét. És már most, e fejezetben elôreszaladva az idôrendben, meg kell
jegyeznem, hogy a tapasztalatok szerint e bevált irányítási rendszer átvételének, tovább-
fejlesztésének volt elsôsorban köszönhetô 1950-55 között a légoltalom gyors újjá-
szervezése, eredményes felzárkóztatása mind a honvédelem követelményeihez, mind a
külföldi országok légoltalma színvonalához.
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A szubszidiarítás következetes betartása – a lokális jellegû (a lakosságvédelmi, kárfelszá-
molási) és hatósugarú (nem lép túl az adott város vonzáskörzetén) feladatok irányításának
teljes jogú leadása végrehajtókhoz, nagyon megnövelte a városi vezetôk önbizalmát, cse-
lekvôkészségét, aktivitását. És meg kell jegyezni, a korabeli média is tudta feladatát.
Országos, vagy hadtest, illetve megyei szintû vezetôket nem szólaltatott meg helyi kér-
désekrôl. Érdemes végigolvasni a korabeli újságokat, hogy egy-egy nagyobb bombatá-
madást követôen kik nyilatkoznak, számolnak be. Az is bebizonyosodott, hogy a szub-
szidiaritás, a jog- és hatáskörök decentralizálása a végrehajtás szintjére, egyben a leg-
takarékosabb létszámgazdálkodás útja. Úgy vélem, elég arra hivatkoznom, hogy a háború
éveiben, amikor az ország területe 172 149 km2, lakosságának lélekszáma 14 669 128
volt (1944.01.01. adatok), a HM Légoltalmi Csoportfônökség állománya nem haladta meg
a 60 fôt. E számok önmagukér beszélnek. De arról sem szabad elfeledkezni, hogy egy –
egy beosztott szakmailag olyan felkészültségû volt, hogy szükség esetén minden felmerült
kérdésrôl tárgyalni, dönteni, vagy javaslatot tudott tenni. A korabeli jelentés, okmányok
bizonyítják mindezeket. 

A légoltalmi feladatok irányító parancsnokságai és mondhatni egyben megvalósítói, mûhe-
lyei az üzemek, vállalatok, intézmények légoltalmi parancsnokságai, valamint a fôváros, a
városok, járások, – ott is az önkormányzatok vezetôibôl (fô-, és polgármesteri hivatalok, fô-
szolgabírók, jegyzôk, körjegyzôk) valamint szakembereibôl összeállított légoltalmi paran-
csnokságok, Légoltalmi Központok voltak. A helyi védelmi vezetési elv érvénysült a legsú-
lyosabb órákban is. Az ellenséges légi tevékenység valószínû bekövetkezésérôl – 1943-tól
a Sas lokátor állomások, valamint a légvédelmi figyelô és jelzôrendszer tájékoztatása
alapján – az Országos Légvédelmi Központ értesítette a területi légoltalmi központokat, a
légi riasztási körzeteket. A légi riasztási jelzéseket a rádió is bemondta. Egy város légoltal-
mi vezetôje a polgármester, parancsnoka a rendôrkapitány volt. A légoltalom riasztását
követôen a Légoltalmi Központban dolgozott: a tûzoltóparancsnok, tiszti-fôorvos, katonai
kiegészítô parancsnok, városi fômérnök, a legfontosabb közmûvek vezetôi (szakemberei),
Légoltalmi Liga elnöke és a szükséges szakemberek, híradók, kiszolgáló személyzet.
Az adott város (üzem) Légoltalmi Központja, mai értelmezés szerint a polgármester (igaz-
gató) harcálláspontja, a hatósági (üzemi) légoltalom legfôbb irányító helye. Közvetlenül
irányította a város (üzem) összes légoltalmi, tûzoltó, rendôri erôit, és segítségnyújtás esetén
a Honvédség és a megszálló német csapatok közremûködô erôit. A korabeli légi támadó
fegyverekkel végrehajtott legnagyobb erejû bombatámadások sem lépték túl a megtá-
madott városok védelmi lehetôségeit, képességeit, csupán néhány esetben kellett más
városok, járások tûzoltó, egészségügyi szervezeteit, kórházait igénybe venni, hatósági,
önvédelmi szervezeteikkel és a támogató magyar, német katonai alakulatokkal képesek
voltak a támadások túlnyomó többségében a kárfelszámolást eredményesen vezetni,
végrehajtani. A hadtest körzet, szükség esetén, a rendelkezésére álló tûzszerészekkel,
katonai és munkaszolgálatos századokkal elsôsorban katonai célú feladatok, kárfelszá-
moló munkák, végrehajtásával támogatta a város, vagy üzemben folyó mentést. Egyedül-
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álló színfoltja a segítség nyújtásnak, hogy 1944. június 16-án, amikor a 15. Amerikai Légi
Hadsereg (AAF) Szlovákia fôvárosának, Pozsonynak kôolaj-finomítóját bombázta, Szenc
város tûzoltósága, átlépve a határon azonnal a szlovák légoltalom segítségére sietett és
közremûködött a városba kialakult nagy tûz oltásában és a lakosság mentésében. Június
30-án Pozsony megköszönte a segítséget. Érdemes felfigyelni napjainkban erre az epizód-
ra, és megjegyezni, hogy kölcsönös segítségnyújtás, baj esetén is volt a két ország lég-
oltalmának – tûzoltóságának történetében.

A CIVIL TÁRSADALMI SZERVEZET
A LÉGOLTALMI LIGA KIEMELT SZEREPE

1937. december 5-én ünnepélyes keretek között – a fôvédnökséget ellátó (és azt ko-
molyan is vevô!) Horthy Miklós kormányzó jelenlétében – megalakult a légoltalom
önkéntes társadalmi szervezete, a Légoltalmi Liga. Elnöke (Habsburg) József Ákos királyi
(fô)herceg, tábornagy, igazgatója (ügyvezetô elnöke) Petróczy István nyá. repülô ezredes,
fôtitkára: Tesdale Ottó tûzoltó másodfôparancsnok volt. Az állam által is támogatott
szervezet tekintélyére jellemzô, hogy Darányi Kálmán miniszterelnök is – a megnyitón,
ünnepélyesen – belépett a Liga tagjainak sorába. Mégpedig „közkatonának”. A fel-
jegyzések szerint, ha az ideje engedte, eljárt a felkészítô foglalkozásokra. Mondani sem
kell, hogy milyen hatása volt egy ilyen lépésnek. A köztisztviselôi kar tagjai nem maradhat-
tak ki. A Liga legfontosabb feladata a lakosság széles rétegeinek felkészítése volt. Ezen
kívül közremûködött a városok, községek légoltalmi feladatai megvalósításában, kezdve
az óvóhelyek személyzete, az elsôsegélynyújtás, a mûszaki mentés, tûzoltás feladataiban.
A Légoltalmi Liga helyi elnöke „hivatalból” tagja volt a városi Légoltalmi Központnak és
légitámadások esetén személyesen irányította a Liga alegységeinek tevékenységét. Több,
mint százezer tagja volt. A lakosság felkészítése során, felülrôl lefelé építve ki az oktató
hálózatot, rendszert, gyakorlatilag minden állampolgárig eljutottak. A nemzetiségi
területeken a felkészítést a lakosok anyanyelvén is végezték. „Riadó” címmel, népszerû
szaklapot és „Légoltalmi Közlemények” megnevezéssel magas színvonalú tudományos
szakfolyóiratot, valamint több mint száz tankönyvet, segédletet, könyvet, brossurát, és
számtalan oktató plakátot, röplapot adtak ki. Eredményes felkészítô tevékenységük
legjobb mércéje, az, hogy 1944-ben az ország sorozatos és nagy erejû bombázásának
évében az országban mindössze egyetlen egy kisvárosban a Bereg megyei Volócon (közel
a Vereckei hágóhoz) tört ki pánik. A Vörös Hadsereg (szovjet) légierejének 1944. augusz-
tus 26-28-ai három napos szüntelen légitámadásainak hatására szétszaladt a környezô
erdôségekben (15). A Liga és az egész légoltalom eredményei elemzésekor nem szabad
arról megfeledkezni, hogy a magyar lakosság többsége, mivel Trianont valójában nem
tudta elfogadni, csak tudomásul venni, elfogadta a revizionista politikát. Támogatta a
felkészülést, a területi visszacsatolásokat. Csak a háború ébresztette rá a valóságra, a poli-
tika megkerülhetetlen felelôsségére.
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A légoltalmi felkészítés, és a kiképzett alakulatok bombázások utáni alkalmazásának na-
gyon figyelemre méltó és egyértelmûen pozitív tapasztalatai – mint a bombázásokat
követô polgármesteri jelentések, több esetben kihangsúlyozták – bebizonyították, hogy a
jól felkészített, kiképzett katonai, és munkaszolgálatos alegységek mellett, a Liga önkéntes
mentô alakulatai, leánygárdája messzemenôen helyt állt a legnehezebb körülmények
között is. Sokan haltak közülük hôsi halált. A légoltalmi kötelezettség alapján kijelölt
állományú szakszolgálatok és önvédelmi szervezetek feladataikat összességében
megfelelô szinten teljesítették. Náluk azonban néhány esetben megingás is tapasztalható
volt. 1917-1945 között légoltalmi szervezetet sem természeti, sem civilizációs katasztrófák
ellen nem vetettek be, védekezésre nem alkalmaztak. Csak háborús feladatokat haj-
tottak végre. A légoltalom hôsi halottairól nincs külön nyilvántartás, a polgári áldozatok
között tartják ôket számon, legfeljebb egyes korabeli jelentésekbôl, újságcikkekbôl lehet
következtetni, hogy róluk van szó. Ezek alapján, e tanulmány szerzôje mintegy 3-500
lélekre teszi azok számát, akik a bombázások, illetve a kárfelszámolás során, mint légoltal-
mi tûzszerész, megfigyelô, felderítô, tûzoltó, mûszaki mentô, egészségügyi, óvóhely szol-
gálatos vesztette életét.

Mivel a Légoltalmi Liga országos és területi vezetôi társadalmi osztály és réteg össze-
tételénél érzékelhetô a legjobban bizonyos tudatos személyi kiválasztás, ott mutattam be a
legfelsô csúcson lévôket név szerint. Egy olyan jelenségrôl volt szó, amely a korszak szinte
minden állami és az állam számára kiemelten fontos társadalmi szervezetére, így a Lég-
oltalmi Ligára is jellemzô volt. Tanulságos tapasztalata, mivel pontosan jellemzi, az úgy-
nevezett Horthy korszak mai szóhasználattal élve a „humán”, régivel „káder”, félreérthetet-
len magyar nyelven pedig: „személyügyi” politikáját. Utólag nem nehéz csak iratokra, holt
papírokra támaszkodva sem megállapítani, hogy az önmagát „ellenforradalminak” nevezô
Horthy rendszer, az általa komoly mértékben támogatott, és az egész magyar honvédelem
szempontjából kiemelten fontos társadalmi szervezetekben törekedett a rendszert tudatos
támogató megbízható embereket elhelyezni, még a kisebb beosztásokban is. A Liga pedig
kifejezetten ilyen szervezet volt. Ezért tudatos szelekcióval, lehetôleg a Liga minden felsô
és középsô szintû – tehát a munkát, a felkészítést tervezô, szervezô, az emberekre, a
lakosságra hatni tudó személyeket, – elnökségébe nyugdíjas, katona-, csendôr-, rendôr-,
tûzoltó tiszteket, azaz a rendszer számára teljesen megbízható személyeket jelöltek a köz-
gyûléseken a választások során. És természetesen a Magyar Vöröskereszt vezetôit, az egy-
házak képviselôit, valamint megbízható orvosokat, tisztviselôket. A városokban pedig, a
lakossággal közvetlenül érintkezô lakóház-, háztömb parancsnoki beosztásokba pedig az
elöljáróságok és a Liga közösen „amíg a készletbôl tartott” katona-, ha lehetett „jutasi”
altisztet helyeztek. Híresen jól képzettek voltak, és nagyjából az „idegenlégiós ôrmesterek”
módszereivel „neveltek”. Tapasztalatból tudom. Fiatal századparancsnok koromban, egy
valóban kiváló „jutasi” fôtörzsôrmester szolgálatvezetôm volt. Szinte mindenre ráértem,
olyan rendet tartott. De a csendôr, rendôr, tûzoltó tiszthelyettesek is megfeleltek a kivá-
lasztáskor. Vitathatatlan elônyük volt, hogy a lakossággal valóban megismertették a lég-

138

F Ó R U M



oltalmi magatartási, önvédelmi szabályokat, fogásokat.. Ezzel jelentôsen csökkentek a
veszteségek, károk is. Az is tagadhatatlan azonban, hogy néhány helyen nem a „legszívé-
lyesebb”légkör alakult ki a rájuk bízott lakosok és a helyi „légó. pk.” között. A háborús
vereségünket követôen, évekig ezen, lovagolt több írónk is. Joggal! Egyébként, a háborús
vereséget követôen, nagyjából az 1948. évi „fordulat évét” követôen, az önmagát „népi
demokratikusnak” kinyilvánító Rákosi rendszer pontosan ezt a „káderpolitikát” követte.
Nem vett át az újjáépítés alatt álló magyar légoltalomból csak néhány valóban nélkülöz-
hetetlen kiváló szakembert. Ezzel alaposan megnövelte az újjászervezés feladatait. E té-
nyek is bizonyítják, hogy az ország adott korszakra jellemzô politikai vezetése az élet min-
den területére, köztük a légoltalomra rányomta bélyegét. Egyébként nem valami speciális
„magyar jelenségrôl” volt szó. A nemzetközi szakirodalmat tanulmányozva megállapítható,
hogy az összes nem demokratikus, illetve diktatórikus berendezkedésû országra jellemzô
volt ez a szelektálás. Sôt a tapasztalatok szerint, még demokráciákban sem ritka, hogy egy
új vezetô hozza magával sleppjét. 

VÉGSZÓ

Leszögeztük, hogy a légoltalom az ország honvédelmének kiemelkedôen fontos része
volt. Az ország honvédelmi politikáját, stratégiáját- melynek lényege a területi revízió volt –
a kormányzó pártok határozták meg. A stratégia számolt a kisantant államokkal esetleges
katonai konfliktusokkal, fegyveres összecsapással. A cikkben leírtakból kitûnik, hogy a
légoltalom is erre készült fel. Ez a stratégia egészen Csehszlovákia széteséséig, 1938.
ôszéig, illetve 1939. márciusáig, Szlovákia önálló állammá válásáig, illetve a kárpátaljai
területek honvédségünk által történt fegyveres visszaszerzéséig, illetve 1939, szeptem-
beréig nem került visszafordíthatatlan ellentétbe Nagy-Britannia, Franciaország érdekeivel.
Mindkét ország – valamint a Szovjetunió és USA is – tudomásul vették a bekövetkezett
területi változásokat. Észak-Erdély 1940. szeptemberi visszacsatolását, mivel teljes mér-
tékig német-olasz döntés volt, mely országokkal akkor már Nagy-Britannia éles harcban
állt, – ráadásul Franciaország vereségét követôen egyedül – az angolok azonnal elutasítot-
ták. A folyamat innen már mind bel-, mind külpolitikailag visszafordíthatatlanná vált.
Hazánk a „tengelyhatalmak” szövetségese, és 1941-tôl hadviselô féllé vált. Az addig vi-
szonylag kis légierôkkel rendelkezô kisantant országokkal ellentétben a világ legerôsebb
ipari hatalmaival, légierôivel kellett számolni a légoltalomnak. 1942, szeptemberében,
amikor csapataink messze, a Donnál harcoltak, a szovjet távolbombázó erôk, két éjszakai
bombatámadást hajtottak végre Budapest ellen. E támadások mind a légvédelmet, mid a
légoltalmat teljesen váratlanul meglepetésszerûen érte. A légoltalom és a légvédelem ezt
követôen „teljes sebességre kapcsolva” készült fel. Az ország korlátozott lehetôségeit
messzemenôen kihasználva, hatalmas erôfeszítéseket tett. A német városok elleni Szövet-
séges bombázások tapasztalatait komoly mértékben figyelembe vették. És amikor hazánk
a Szövetséges hadászati nehézbombázó kötelékek hatósugarába került, 1944-ben a légi
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háború teljes erejével lecsapott az addig viszonylag sértetlen hazánkra. Leszögezhetô,
hogy a valóban jól felkészült légoltalom, lehetôségeit messze menôen meghaladó mérték-
ben helyt állva jelentôsen csökkentette a lakosság veszteségeit, a károkat. Nem rajta
múlott, hogy hazánk újabb, második világháborús veresége totális volt. A háború utolsó
hónapjaiban az ország hadszíntérré vált. Gazdasága elpusztult, vagy olyan mértékben
ment tönkre, hogy csak évek hatalmas erôfeszítésével lehetett újjáépíteni. A hadmûveletek
során a háború éveiben magas szinten mûködött légoltalom teljesen széthullott.
Felszerelése tönkrement. Szakembereinek jelentôs része elhagyta az országot, vagy „poli-
tikai fekete listára” került. Aki itthon maradt az utolsó percig, gyakran még azon is túl tette
a dolgát. A fôvárosi „Légoltalmi sebészeti szükségkórház”, közismert nem a „Szikla
kórház” az ostrom teljes ideje, az utcai harcok alatt is megállás nélkül dolgozott. A Vár
elfoglalását követôen Budapesten az egyetlen teljesen épen maradt kórházként, egy perc
leállás nélkül egészen 1945 kora nyaráig gyógyított, akkora hagyták el utolsó sebesültjei.
A légoltalom mûszaki létesítményeinek többsége, bár a legnagyobb bombázásokat is
kibírta, berendezéseit kifosztották, mûködô képtelenné vált. Nem túlzás, ha leírom – köl-
csönvéve egy nálunk nem játszott német film címét – a magyar légoltalomnak újjá-
szervezése kezdetekor 1950-ben a nulla évtôl indulva kellett mindent kezdeni, építeni,
létrehozni.
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DR. HAGYMÁSI JÓZSEF

TÖBB ÉVTIZEDES
LÉGOLTALMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI

SZOLGÁLAT TAPASZTALATAI

Vallom és elfogadom azt a filozófiai tételt, hogy beleszületünk egy társadalmi közegbe.
Az késztet néha cselekvésre, beilleszkedésre avagy kitörésre. Vallom azt is, hogy a szemé-
lyes felismerésnek sokszor a szerencsének döntô szerepe van az eredményességben.
Ezt úgy összegezném, hogy a sok munkának, szorgalomnak segítséggel és szerencsével
összeállt eddigi 75 évem szerintem eredményes volt. 

A gyökerek történetiségéhez tartozik, hogy a születési évem 1935, egybeesik a Magyar
Polgári Védelmem 75. évi születésével. A Megyei Tanácsok Kereskedelmi osztályai az
élelmezési szakszolgálati feladatokat látták el. Természetes volt, hogy már a tervek kidol-
gozása során együttmûködtünk a többi szakszolgálattal, speciálisan felkészültünk a rend-
kívüli helyzetekre. “Borítékoltuk”, hogy adott helyzetekben mikor mit kell tenni. Elôfordult,
hogy téves boríték bontás történt, természetesen a kiigazítás mindig megtörtént. 

Gyakorlatok alkalmával, ami sokszor ebben a térségben a sok árvíz miatt élesben történt
sok-sok tanulsággal, helyenként tévedésekkel, de sikerült mindig helytállni. Helyesnek
bizonyult az az alapelvünk, hogy a jó ellátás és megfelelô elhelyezés fél sikert jelent a
gyakorlati feladatok jó végrehajtásához. Erre vonatkozó igazságot az árvizek, az egyes
gyakorlatok minden alkalommal visszaigazolták. Szakszolgálatunk munkáját az országos
és a megyei parancsnokság kiválóan irányította és koordinálta. Jónak mondható szak-
anyagokkal, tervekkel és továbbképzésekkel segítették, hogy tartalmas munkát tudjunk
produkálni.

A tervszerû és tudatos irányítás mellett óriási jelentôsége volt az adott helyzetekben
történô felismerésnek. A józan megítélésre épülô döntésnek, intézkedésnek. Árvíz alkal-
mával számtalanszor elôfordult, hogy gyorsan romló élelmiszerszállítmány érkezett ügye-
letünkhöz, amit át kellett venni, tárolni kellett, majd gondoskodni annak mielôbbi elosz-
tásáról, felhasználásáról. Gyakran elôfordult, hogy takarót, matracot, vagy más alapvetô
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cikket a kereskedelemtôl ki kellett szolgálni. Az elején problémát jelentett, hogy ki adja ki,
ki jogosult átvenni, milyen bizonylat legyen. Ilyen esetben nagy szerepe volt a döntést hozó
reális megítélésének és gyors intézkedésének. 

A polgári védelmi feladat ellátása munkaköri kötelességnek minôsült, anyagi elismerés
ezért nem járt, de nagy szerepe volt az alkalmazott elkölcsi elismerésének, amirôl a me-
gyei parancsnok, az oszágos parancsnokság és a bekapcsolódó szaktárcák már akkor kel-
lôen gondoskodtak.

Amikor megalakult az  országos polgári védelmi szövetség megyénk elsôk között hozta
létre a megyei szervezetet, ami akkor az országos szövetség tagszervezeteként mûködött.
Ez a kezdô közösség a sokéves és nagy tapasztalattal rendelkezô öreg pv-eket tömörítette.
Kedetben a feladatunkat, munkastílusunkat az országos iránymutatásokra, kívánalmakra
építettük. Jónak bizonyult, hogy már ez az  idôszak felkarolta az újszerû kezdeményezé-
seket. Az akkori pénzügyi erôforrások, igen korlátozottak voltak, egyszerû 20-30 ezer Ft-os
pénzügyi problémák megoldását, az országos szövetség segítségével tudtunk biztosítani. 

Helyesnek bizonyult, hogy helyzetünket, szerepünket, jövônket, munkánkat az alábbi fô
területeken kerestük. Jó úton indultunk el, amikor az önkormányzatok felé fordultunk.
Az iskolákkal teremtettünk kapcsolatokat, támogatókat, szponzorokat kerestünk, kutattunk
fel, fontos kérdésekben széles körben konzultáltunk, bázissegítônknek és támogatónknak
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot tekintettük. Tökéletesítettük a pv. kirendeltsé-
gekkel és irodákkal kialakult kapcsolatunkat. Mindenben kikértük és építettünk a nagy-
számú nyugdíjasaink véleményére és tapasztalatára.

Úgy érzem helyesnek bizonyult, hogy jó úton jártunk, mert késôbb ezekre a kérdésekre
épült fel a szövetségre jellemzô kiemelten közhasznúság kategóriája.

Nem tekintem teljeskörûnek még ma sem a közhasznúság körét, de úgy érzem egyes
területeken kiemelt hozammal járt az e területeken végzett munka. Elismerést váltott ki a
megyei önkormányzat vezetésében és a polgármesterek nagytöbbségében, az a szakmai
munka, amit e területen végeztünk. Elsôk között kezdeményeztük a választásokat
követôen, az új polgármesterek felkészítését, renszeressé tettük a polgármesterek és se-
gítôik képzését és továbbképzését. Új dokumentációs rendszert alakítottunk ki, számí-
tástechnikai módszerek alkalmazásával. Elértük, hogy a kirendeltségek és irodák fel-
adataikat és kötelezettségeiket, nyilvántartási rendszerüket technikailag kéznél tartják, azt
bármikor lehívhatják. Ebben a munkában oroszlánrészt vállaltak a katasztrófavédelmi igaz-
gatóság szakemberei, a pv. kirendeltségek és irodák vezetôi. Soron következô fô feladat,
amit új alapokra kell helyezni, a gyakorlati oktatás. E nagy szervezettséget, koordinációt
igénylô munkához az illetékesek már kellô tapasztalattal rendelkeznek. Az oktatási intéz-
ményekkel általános – közép és felsôfokú – példás együttmûködésig jutottunk el. Kapcso-
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latunk súlyponti területe az évenként felmenô rendszerbe megrendezésre kerülô ifjúsági
katasztrófavédelmi verseny. Sikerült elérni, hogy a fiatalok megtiszteltetésnek veszik, ha a
versenyen részt vehetnek. Sikernek számít az is, hogy az iskolák, a pv. kirendeltségek és
irodák felelôséget éreznek ebben a kérdésben. Rangja és tisztelete van a vesrenynek, kife-
jezésre jut ez abban, hogy évente egyre többen vesznek részt rajta a fiatalok. Eredménye
a vezetôk figyelmét is egyre inkább felhívja arra, hogy ezzel többet kell foglalkozni.  Ered-
ményünk kifejezésre jut abban, hogy évente egyre népesebb a részvevôk száma (pénzügyi
nehézségeink korlátoznak abban, hogy még teljesebb körûvé tegyük), igen színvonalas a
fiatalok felkészültsége. Az iskolák anyagilag is (utazás, egyenruha, tanárbiztosítás) segítik
a sikeres szereplést. Meglepôen emelkedett a kísérôk száma. (Nem gyôztük ebéddel a
kedves vendégeket. Szervezés kérdése, hogy térítés ellenében is adjunk ki ebédet). A tár-
sadalmi szervek közremûködnek a verseny lebonyolításában. A csökkenô szponzori támo-
gatást az ifjúsági versenyek esetében sikerült megállítani. A megyei döntôkön a helyszínen
megjelenô polgármester külön jutalmat biztosított csapatunknak, amit hozott magával és
kért, hogy adjunk lehetôséget annak átadására.

Évrôl évre növekszik a különdíjat felajánló intézmények és szervek száma. Ilyenek pl.: a
megyei védelmi bizottság, a vízügy, a rendôrkapitányság és a tûzoltószövetség. A megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság mindenkor szívügyének tekinti  és fô szervezôje az ifjúsá-
gi versenynek. Megtisztelô, hogy az országos szövetség a versenyen vezetôi szinten kép-
viselteti magát és különdíjat is biztosít. A példás csapatmunka eredményeként jelentkezik
az, hogy az országos versenyeken csapataink minôségi helyezést érnek el. Többszöri
kezdeményezésünk is csakrészben járt eredménnyel a 37/2001 OM számú rendelet
végrehajtásában. Ez a példásan jó jogi szabályozás az oktatási intézmények szintjén meg-
jelöli az iskolavezetés feladatát. Ahol ezt felismerték és e szerint cselekedtek, ott
kiemelkedôen jó eredményeket érnek el.

Új és jó kezdeményezésnek tekintették még az oktatási tárca szintjén is, hogy a nyíregyházi
fôiskolákkal jó együttmûködést alakítottunk ki. A fôiskolai hallgatók versenyeken nyújtanak
segítséget. Mi a fôiskolai pv. képzéshez elôadót biztosítunk s szaktanáccsal és segítséggel
látjuk el az intézményeket pv. gyakorlatok, tûzvédelmi gyakorlatok alkalmával. Figyelemre
méltó volt szövetségünknek az a kezdeményezése, hogy a dombráci Tisza parton az önkor-
mányzattal együttmûködve a kisvárdai kórház támogatásával vizi-mentô szolgálatot
mûködtetünk. Eredménynek mondható, hogy éveken át ezen a strandon baleset nem tör-
tént. Nem teljes, de kibontakozóban van szövetségünk nemzetközi kapcsolata. A ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság irányításával szakembereink a szomszédos országokban
ellátási szakbemutatót tartottak. Egyre gyakoribb, hogy román, illetve ukrán fiatalok me-
gyénkben szervezett katasztrófavédelmi, ifjúsági nyári táborozásban vesznek részt. Határ-
talanul széleskörû lehetôség van a kapcsolatteremtés és annak tartalmi fejlesztése
területén. A legmagasabb szintû a szövetség részérôl az egymáshoz rendelt szervezetek
és intézmények vonatkozásában, az egymáshoz rendelésen túl a személyes, baráti kap-
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csolat, kellô informáltság. Ebbôl adódóan új kapcsolati formák, kölcsönös támogatási
esetek születtek. Így például a vízügy és szövetségünk létrehozott egy 11 fôs szakmai cso-
portot. Katasztrófa eseténez a csoport a vízügyi szakszolgálat rendelkezésére áll. Sok az
olyan létezô és élô kapcsolat, ahol a továbblépésnek idôtényezôk és anyagi erôforrások
szabnak határt. Ilyen a nemzetközi együttmûködés, a mentôszolgálattal kapcsolatos
teendôk és a polgárôrséggel való mélyebb együttmûködés kérdése. Nem vállalkozom
örök érvényû és minden területre hasznosítható végkövetkeztetések megtételére, de az a
véleményem, hogy csak kiterjedt, széleskörû és tartalmas jó kapcsolat lehet az ered-
ményesség forrása. Elfogadtatni magunkat, a szakterületen szerzett magasfokú isme-
retekkel és az idôszerû információk hasznosításával lehet, széleskörû személyes ismert-
ségre van szükség, amit több évtizedes államigazgatási, vállalati irányítói munkában tud az
ember megszerezni. A személyes, megnyerô, megértô és érzékenységet mellôzô maga-
tartás lehet forrása az eredményes munkának. Ez évi küldöttgyûlésünk is összeségében
pozitívan ítélte meg a szövetség munkáját. E mellett kiemelte azokat a fontos területeket,
ahol megoldást kell találni a továbblépés érdekében. Ilyen fontos kérdések: a tagszerve-
zés, a tagdíjfizetés, és új szervezeti formák felkutatása. Külön vizsgálat tárgyát képezi, hogy
a kedvezményes nyugdíjazás következtében jó néhány aktív tagunk más irányú elfoglalt-
ság miatt kiesett. Fontos lenne, hogy szakmai ismeretüket a szövetségen belül benntart-
suk, vagy  pótoljuk. A megváltozott pénzügyi forrás struktúra újszerû kezelése, a pályáza-
tok túlsúlya mellett továbbra is fenn kell tartani a szponzori támogatás lehetôségét az
országos szövetséggel, és tanácsa alapján új alapokra kell, hogy helyezzük a jogi szemé-
lyiségi tagság kérdését. A nemzetközi együttmûködés további kiszélesítése természetes
követelménye területi adottságunknak. A küldöttgyûlés döntött. Új elnököt választott, a
vezetôséget felfrissítette. Személyes tevékenységemet a küldöttgyûlés elismerte azzal is,
hogy a szövetség tiszteletbeli elnökévé választott. Remélem egészségügyi állapotom meg-
engedi, hogy a jövôben is aktív tudok maradni. Segíteni fogok, mint ahogy eddig is tettem. 
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RÖVID TARTALMI KIVONAT
A MEGJELENT ÍRÁSOKBÓL

FÓKUSZBAN

Bognár Balázs pv. százados: Változó Biztonság. A szerzô a biztonsággal kapcsolatos
három alapfogalom megkülönböztetését tárgyalja. Ezek: a kihívások, a kockázatok, és
a fenyegetések. Napjainkban a biztonságot a korábbiaktól eltérô módon sokkal inkább
emberközpontúan közelíti meg. A társadalom biztonságérzete összességében mérhetô
jelenség, ennek meghatározására a biztonságpolitikával foglalkozó szakemberek a
hivatottak.

BIZTONSÁG, VÉDELEM, STRATÉGIA

dr. Révai Róbert, Dr. Huszár András, Lipka Zoltán: A nemzeti, nemzetközi katasztró-
favédelmi szervek és szervezetek feladatai kiterjedt járványok esetén. A szerzôk
meghatározzák a nemzeti járványügyi védekezés tervezését. A jogi és intézményi háttér
feladatait, és a kormányzati irányítás szervezeteinek közremûködését. A járványügyi
vészhelyzet kihirdetését megelôzô idôszak fôbb tevékenységeit elemzik, a járványügyi
vészhelyzetkezelés idôszakának fôbb tevékenységét, és a vészhelyzet elmúlása után a
következmények felszámolását; a helyreállítási feladatok végzését.

Dr. Varga Imre: A polgári védelem feladatrendszerének áttekintése, különös tekintettel
a rendkívüli állapot kihirdetése során jelentkezô feladatainak egyes újszerû aspektusaira.
A szerzô áttekinti a polgári védelem feladatrendszerét, kiemelt figyelemmel a rendkívüli
állapot kihirdetése során jelentkezô, egyes újszerû aspektusokra. Ezen belül vizsgálja a pv.
helyét, szerepét a honvédelem rendszerében, a biztonságpolitikai környezet tükrében.
Nemzetközi kitekintést tesz, majd értelmezi a rendkívüli helyzetre vonatkozó honvédelmi
követelményeket és a pv. feladatait az egyes veszélyeztetettségi idôszakokban.

Dr. Országh Imre: A Magyar Polgári Védelmi Szövetség kezdeményezése és elgondo-
lása címû írásában a civil polgári védelmi szervezetek európai eggyüttmûködési fórumá-
nak létrehozásáról, valamint a regionális partnerségi eggyüttmûködés kérdéseinek kialakí-
tásával kapcsolatos teendôket, feladatokat tárgyalja.
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dr. Dalnoki Zsolt pv. hadnagy: A kultúrális javak fegyveres összeütközés esetén való
védelmérôl rendelkezô 1954. VI. Hágai Egyezmény tételei. Ennek során elemzi a kultú-
rális javak védelmével összefüggô hazai polgári védelmi feladatokat. A szerzô, a cikkben a
mûkincsvédelem kérdésének jogi aspektusait vizsgálja. Taglalja a Hágai Egyezmény tör-
ténelmi elôzményeit. A mûkincsvédelem, az elmúlt száz év háborúi és fegyveres konfliktu-
sai tapasztalatai alapján mint polgári védelmi feladat, a Genfi Konvenció szerint a lakosság
és anyagi javak védelmének fontos eleme. Az elmúlt évtizedek fegyveres konfliktusai,
(Délszláv háború)  de az újkori katasztrófa helyzetek pl. 2001. évi Beregi árvíz, ismét ráirá-
nyította a figyelmet erre a fontos, bár kétségtelen nem minden nap jelentkezô feladatra.
Ez adja meg a téma vizsgálatának különös aktualitását.

Dr. Tóth Rudolf: A lakosságvédelem aktualitása, helye, szerepe napjaink új kihívásainak
tükrében. A szerzô arról értekezik, hogy napjaikban, amikor a hagyományos katonai fenye-
getések helyébe, új típusú biztonsági kihívások léptek a lakosság számos olyan veszéllyel
találja magát szembe, amelyek bekövetkezése és hatása nehezen kiszámítható. Ezek elhárí-
tására, olyan új védekezési eljárásokat, módszereket kell kialakítani, amelyek hatékonyan
szolgálják, a lakosság és az anyagi javak védelmét. A cikkben szó esik napjaink új típusú
veszélyforrásairól, a lakosságvédelem alapvetô területeirôl. Vizsgálja, hogy ezen új veszélyek
elleni védekezés hogyan befolyásolja a lakosságvédelem alapvetô területeinek fontos-
ságát, milyen új lakosságvédelmi feladatok, védekezési elvek, módszerek jelennek meg.

FELKÉSZÍTÉS, KIKÉPZÉS

Orovecz István nyá. pv. vezérôrnagy: A polgári védelmi szervezetek felkészítése.
Ennek során tárgyalja a rendszerváltozás elôtti felkészítés kérdéseit, a felkészítés általános
ismérveit, a felkészítés jogszabályi alapjait. A polgári védelem szakképzési ismereteken
belül magyarázza a speciális szakalegység tevékenységéhez kapcsolódó ismereteket, a
polgári védelmi gyakorlatok célját. Elemzi a polgári védelmi kiképzés sajátosságait, a ki-
képzés alapvetô módszereit. Tárgyalja a polgármesterek polgári védelmi segítôi, valamint
az önkéntes lakosságfelkészítôk kiképzésének célját, rendszerét.

Halácsi Sándor vezetô fôtanácsos osztályvezetô: A polgári védelmi feladatok végre-
hajtásában közremûködô szakemberek képzésének, továbbképzésének aktuális
kérdései címû írásában elemzi a 2000. január 1.-vel létrehozott Katasztrófavédelem szer-
vezeti rendszerének feladatait, amelyeket alapvetôen három törvény határoz meg. Ezek a
Tûzvédelmi Törvény, a Polgári Védelemi Törvény, valamint a Katasztrófavédelemi Törvény
kérdései. A kialakult új rendszerben magyarázza a polgári védelmi elôadói szakképesítés
megszerzését, a felsôfokú szakmai képesítés lehetséges helyzetét, amelyet a katasztrófa-
védelmi oktatási központon kívûl megszerezhetnek a Rendôrtiszti Fôiskolán, valamint a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen is.
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Istenes Sándor nyá. pv. dandártábornok, Varga Béla nyá. tû. alezredes: Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei polgári védelmi szövetség szakmai csoportjának mûködése.
A szerzôpáros részletesen elemzi a megyén belül 1999-ben, 2000-ben, 2006-ban a belvíz
ellen, 1993-ban, 1995-ben, 1998-ban, 2000-ben, 2001-ben az árvíz elleni, 2002-ben a
megyén kívül a Dunánál, 2004-ben a Hernádnál, és 2006-ban a Hernádnál és a Körösök
vidékén az árvíz ellen védekezési tevékenységet. Különös részletességgel tárgyalják a
2008 júliusában bekövetkezett árvízi helyzetben a szövetség szakmai csoportjának mun-
káját Vásárosnamény térségében.

Horváth Zoltán: A hazai katasztrófavédelmi logisztikai támogatás újszerû értelmezése.
A szerzô a korábbi számban dr. Tóth Rudolffal közösen megjelent – A logisztikai támo-
gatás helye, szerepe a hazai katasztrófa védelem rendszerében – címû írás tételeit e pub-
likációban tovább vizsgálja, a katasztrófaelhárítás logisztikai támogatásának kérdéseit egy
újszerû megközelítéssel, a képességek oldaláról. Az eddig végzett kutatások eredménye
alapján a rendszeren belül megkülönböztet úgynevezett elsôdleges és másodlagos
logisztikai képességeket, és azt magyarázza.

FÓRUM

Dr. Pataki István nyá. ezredes: Quo vadis magyar polgári védelem – Gondolatok a pol-
gári védelem 75 éves történelme kapcsán. A szerzô fölteszi a kérdést: merre megy a
magyar polgári védelem? A látszólag könnyû kérdésre a 75 éves szervezet eseményeinek
elemzésén keresztül adja meg a választ, amely az osztrák-magyar monarchia honvédelmi
miniszterének 1916-os rendeletével kezdôdôen értelmezi a háborúkban a repülôgépek
fejlôdésével, a légibombázások elterjedésével kapcsolatban, a legkorszerûbb légitámadó
eszközök kialakulása után a polgári védelem feladatainak módosulását, fejlôdését, átala-
kulását.

Dr. Hagymási József a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pv. szövetség tiszteletbeli
elnöke: Több évtizedes légoltalmi és polgári védelmi szolgálat tapasztalatai címû írása
mint egy önéletrajzi beszámolóként mutatja be életének legfôbb eseményeit, kapcsolatát
a polgári védelemmel, a szövetségi munkával.
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