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DR. BAKONDI GYÖRGY

KÖSZÖNTÖM A 75 ÉVES
MAGYAR POLGÁRI VÉDELMET

Fotó: Páros György

Hetvenöt esztendôvel ezelôtt a légvédelemrôl szóló 1935. évi XII. törvény kihirdetésével
megalakult a magyar légoltalom, 1964-ben pedig jogutódja, a magyar polgári védelem.
Az évforduló alkalmából köszöntöm a 2000 óta a katasztrófavédelmi fôigazgatóság
keretén belül mûködô polgári védelem hivatásos és polgári, valamint nyugdíjas tagjait,
továbbá a polgári védelmi kötelezettség alapján mûködô polgári védelmi szervezetek,
a Magyar Polgári Védelmi Szövetség tagjait, és e folyóirat olvasóit.
A magyar légoltalom, késôbb a polgári védelem az elmúlt háromnegyed évszázad alatt
becsülettel tett eleget alapvetô feladatának, amelyet részleteiben az 1936-os honvédelmi
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miniszteri végrehajtási utasítás határozott meg: „az élet és vagyonbiztonság oltalmazása”.
A mai mûködés alapjául szolgáló 1996. évi XXXVII. számú polgári védelmi törvény ebben
a szellemben, ám korunk követelményeinek megfelelôen fogalmazza meg a tevékenység
alapelvét: „a fegyveres összeütközés, a katasztrófa- és más veszélyhelyzet esetén a
lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása…”.
Az elmúlt évtizedek eseményeirôl megemlékezve ki kell emelnem, hogy a szervezet
– a politikai célkitûzéseknek megfelelôen esetenként változó megnevezés alatt: légoltalom, polgári védelem, hátországvédelem – mindig hôsiesen teljesítette alapvetô humanitárius feladatait, az emberi élet és az anyagi javak védelmét, mentését. A légoltalomban
dolgozók helytállását – elsôsorban a háború, majd az ország bomba- és lôszermentesítésének éveiben – a több száz hôsi halott bizonyítja. Most, amikor meghajtom a tisztelet,
a megbecsülés zászlaját az életüket feláldozó hôsök emléke elôtt, nem feledkezhetek meg
a béke évtizedeiben és napjainkban bekövetkezett természeti katasztrófák során közremûködô polgári védelmi állomány, e szervezetek helytállásáról sem. Az elemi csapások,
árvizek, belvizek, idôjárási, civilizációs katasztrófák megfékezése, az emberek és az anyagi javak védelme, mentése, a pusztítást követô helyreállítás nem kevesebb szakmai hozzáértést, felkészültséget, bátorságot és kitartást követel a polgári védelem mai tagjaitól is,
mint elôdeiktôl a légi háború pusztítása elleni védekezés.
A veszély az élet természetes velejárója. Korunk hatalmas technikai, civilizációs fejlôdése
nap mint nap új, korábban ismeretlen veszélyhelyzeteket teremt, és fölerôsíti a már jól
ismert természeti katasztrófák pusztító hatásait is, elég az idei évre utalnom. Két katasztrófahelyzetben – a tavaszi árvizek, valamint a Veszprém megye több települését elöntô
vörösiszap-áradat – során kellett a polgári védelemben tevékenykedôknek helytállniuk.
Az utóbbi esetben ráadásul úgy, hogy annak kezelésére nem volt kidolgozott protokoll.
Nemcsak nálunk, sehol a világon. És bátran kijelenthetem, ezek az emberek mindent
megtettek. De mint minden esemény, ez is – éppen a váratlansága miatt – rávilágított arra,
hogy a katasztrófavédelem másik területéhez hasonlóan, a honvédelem rendszerén belül
a polgári védelmet is folyamatosan fejleszteni, korszerûsíteni kell. Csak így válhat minden
területen alkalmassá az új kihívások kezelésére, a lakosság életének, anyagi javainak
hatékonyabb védelmére.
Alapvetô feladat a szervezet egészének, így a területi, helyi, és vállalati polgári védelmi
vezetôk, valamint polgármesterek, önkormányzati beosztottak fölkészítésének, kiképzésének, és nem utolsó sorban a lakosság tájékoztatásának korszerûsítése. Ennek érdekében
mérleget kell készítenünk, felmérni a hibákat, hiányokat, és újra kell gondolnunk a polgári
védelem területeinek kiképzési, felkészítési, tervezési feladatait, egyértelmûen meghatározni a követelményeket, az egységes kiképzési, felkészítési, lakosságtájékoztatási
rendszer felépítését és módszereit.
4
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Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyakorlati munka minôségére, szervezettségére, gyorsítására, meghatározva azokat az elvárásokat, amelyek alapján a mindennapi tevékenység
folyamatosan korszerûsíthetô. Meg kell határoznunk, melyek azok a hatósági és szakhatósági jog- és hatáskörök, amelyek visszaállítása nélkül a polgári védelem nem tehet eleget
lakosságvédelmi feladatainak. Természetesen mindezt a vonatkozó jogszabályoknak is
tartalmazni kell országos, és önkormányzati szinten is.
Korszerûsíteni kell a polgári védelem hatósági megelôzéshez szükséges technikai eszközparkját, mûszerezettségét. Fel kell számolni a több évtizedes lemaradást. Tisztában vagyok
az ország nehéz anyagi helyzetével, ezért a költségvetési lehetôségekre tekintettel ütemezzük az eszközök, mûszerek beszerzését. A várható veszélyhelyzeteket, a honvédelem, a lakosságvédelem, katasztrófavédelem követelményeit figyelembe véve határozzuk meg ennek fontossági sorrendjét. Korszerûsítjük a polgári védelem logisztikai rendszerét, kiemelt
figyelmet fordítva a mentésben részt vevô szervezetek zavartalan, folyamatos, minden
területre kiterjedô ellátására. Alapvetô követelménynek tartom, és mindenkitôl elvárom,
hogy az elôzôekben vázolt célok megvalósítását szem elôtt tartva tervszerûen, átgondoltan, minden pazarlást mellôzve gazdálkodjon az állam és a társadalom által rendelkezésre
bocsátott forrásokkal. Költségvetésünk legyen naprakész és átlátható, ugyanakkor biztosítsa a feladatok maradéktalan ellátását.
E célkitûzések megvalósításában messzemenôen számítok a Magyar Polgári Védelmi
Szövetségre, annak szervezeteire és tagjaira, a velük való szoros, egymás munkáját kölcsönösen tiszteletben tartó együttmûködésre. Álláspontom az elmúlt tíz évben nem változott, a lakosság katasztrófavédelmi, polgári védelmi felkészítése területén a Magyar Polgári
Védelmi Szövetséget ma is stratégiai együttmûködô partnernek tekintem. Közös célunk,
hogy a polgári védelem ne csak nevében védje a lakosságot, hanem a jövôben is minden
tette, cselekedete ezt a szándékot tükrözze.
Dr. Bakondi György
tû. altábornagy
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság
fôigazgatója

5

F

Ó

K

U

S

Z

B

A

N

HETVENÖT ÉVES
A MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM

„Velünk élô légoltalom, polgári védelem” címmel 2010. március 3-án a Honvédelmi
Minisztérium Magyar Örökség Díjas Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében rendezett tudományos emléküléssel, múzeumi termeiben megnyitott kiállítás megnyitásával,
és a Díszudvarában elhelyezett légoltalmi hôsök emléktáblájának ünnepélyes megkoszorúzásával emlékezett meg az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság (OKF) és
a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) a magyar polgári védelem megalakulásának hetvenötödik évfordulójáról.
1935. július 16-án írta alá Horthy Miklós az ország kormányzója az Országgyûlés által elfogadott „légvédelemrôl szóló 1935. évi XII. törvénycikket”, A törvény a „légvédelem” fogalmat használta. A korabeli magyar katonai szaknyelv a „légvédelem” gyûjtôfogalma alá két
egymáshoz szorosan kapcsolódó területet vont. A törvény végrehajtási utasítása (m. kir.
honv. min. 17.176 eln.15.-1936.sz.) ezt azonnal meg is magyarázza, a légvédelmet két
területre a „mûködô hadsereget és annak intézményeit védelmezô” katonai és honi
légvédelemre. „A honi légvédelem támadást elhárító védekezésre” (aktív légvédelem…)
A honi légvédelem támadást elhárító védekezésre (aktív légvédelem…) és az élet és vagyonbiztonság oltalmazására szorítkozó védekezés (passzív légvédelem, a továbbiakban
légoltalom tagozódik). Az 1935-ben megalakult, a honvédelmi, majd esetenként, az
ország politikai vezetése döntésének megfelelôen belügy, miniszter irányítása alá tartozó
légoltalom, majd 1964-tôl polgári védelem a honvédelem részeként elismerésre méltóan
teljesítette feladatát. Létét, lehetôségeit minden esetben a honvédelemmel kapcsolatos
politikai döntések határozták meg. Ennek megfelelôen, minden esetben képességei,
lehetôségei maximumát nyújtva védte, óvta a lakosság életét, vagyonát. Legyen szó felkészítésérôl, védelmérôl, bombázásokról, árvizekrôl, földrengésekrôl, meteorológiai
katasztrófákról a légoltalom, polgári védelem alakulatai, beosztottjai mindenütt ott voltak
ahol szükség volt rájuk. Ha kellett életüket sem kímélve mentették a bajba jutottakat.
A hatásában elôre nem, csak baj esetén mérhetô lakosság céltudatos felkészítés eredményességét egyetlen példa is bebizonyítja. 1944-ben az ország folyamatos bombázásának csúcsidôszakában Magyarországon mindössze egyetlen kisvárosban – augusztus
végén a Vereckei-hágóhoz közeli Volócon – tört ki pánik, és szaladtak az emberek az
erdôkbe az öt napon át szünet nélkül tartó bombatámadások elôl. A sikereket, ered6
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ményeket, tévedéseket, hibákat áttekintve az említett rendezvénysorozat megállapította,
hogy magyar polgári védelem a legnehezebb helyzetben is becsülettel teljesítette kötelességét.
A tudományos emlékülésen a honvédelmi miniszter képviseletében Juhász István vezérôrnagy, a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fôosztály vezetôje, az Önkormányzati Miniszter
képviseletében pedig Dr. Pataki István államtitkár jelent meg. A tanácskozást Dr. Tatár
Attila tü. altábornagy PhD. az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság fôigazgatójának megnyitó elôadása vezette be. Áttekintette az elmúlt 75 év legfontosabb mérföldköveit, jogi alapjainak és feladatrendszerének módosulásait. Elôadása szerkesztett változata e bevezetô cikk után olvasható. Gondolatébresztô megállapításai közül egy mondatát emelünk ki, mivel egy fontos programot vázol fel. „Magyarországnak, mint a NATO és
az EU tagállamának – a szervezetek stratégiájának megfelelô – az emberek, az anyagi
javak védelmét szolgáló, a folyamatokkal összhangban lévô tevékenységek megvalósítása
érdekében kell dolgoznia. Ezt a konferencia tárgyához igazítva úgy lehetne megfogalmazni, hogy miként lehet a polgári védelmet korunk kihívásainak maradéktalanul
megfeleltetni, amikor a háború veszélyeztetettség csökkenésével párhuzamosan folyamatosan erôsödnek a civilizációs és természeti veszélyeztetô hatások, okozta új típusú
kihívások”.
Prof. Dr. Holló József nyá. altábornagy CSc. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
fôigazgatója „A magyar polgári védelem helye és szerepe a honvédelem rendszerében” c.
elôadásában vázolta a honvédelem rendszerének felépítését, elemeit. Kiemelte, hogy
a polgári védelem, a honvédelem meghatározó polgári alkotóeleme. Alapvetô feladata,
a lakosság és az anyagi javak védelme összetett feladat. Egyrészt a hadviselés meghatározó alapja, másrészt célja és értelme. E feladatnak a magyar légoltalom, polgári védelem
messzemenôen eleget tett. Ezt bizonyítják az általa vezetett intézet és múzeum legújabb
kutatásai is. Köztük a fôváros új, egész Európában egyedülálló múzeumaként mûködô
„Sziklakórházként” ismert egykori légoltalmi szükségkórház, amely 1945 tavaszán Budapest ostromát követôen egyetlen mûködô egészségügyi létesítményeként, még a teljes
összeomlásakor is mûködött.
Dr. Muhoray Árpád pv. vezérôrnagy PhD. fôigazgató helyettes „A polgári védelem helye
és szerepe, feladatai hazánkban a XX. század elsô évtizedében”, Dr. Endrôdi István nyá.
pv. ezredes PhD. az MPVSZ elnöke „A lakosság, mint megvédendô cél és feladat, egyben
végrehajtó szereplô, a társadalmi szervezetek bekapcsolódása és jelentôsége a légoltalomban – polgári védelemben” címû elôadásának szerkesztett változata olvasható a folyóirat „75 éves a magyar polgári védelem„ címû rovatában. Dr. Hoffmann Imre tü. vezérôrnagy PhD. fôigazgató helyettes „A tûzoltóság és a polgári védelem együttmûködése
a lakosságfelkészítési feladatokban” címû elôadásának, Német Klárával közösen készített,
témájával történelmi hiányt pótló tanulmánnyá történt kibôvített változata is ugyanabban
7

F

Ó

K

U

S

Z

B

A

N

a rovatban olvasható. Dr. Pataky Iván nyá. ezredes CSc. „A XX. század társadalmi fejlôdését, válságait, háborúit meghatározó politikai tényezôk, katonai doktrínák, hadászati
elvek, valamint a légi támadóeszközök és az alkalmazott fegyverek meghatározó jelentôsége a légoltalom, polgári védelem közel nyolc évtizedes fejlôdésére” címû elôadása
tanulmánnyá kibôvített változatban olvasható a folyóirat 2009. évfolyam 2. és mostani számának „Fórum” rovatában. Címe: „Quo vadis polgári védelem I.-II. rész. Gondolatok a polgári védelem 75 éves történelme kapcsán.”
A konferencia délelôtti tanácskozása befejezését követôen a résztvevôk ünnepélyesen,
a Tûzoltózenekar közremûködésével megkoszorúzták a légoltalom polgári hôsi halottainak emléktábláját. A katonai állományú hôsi halottaink nevét a tûzszerészek emléktáblája ôrzi. Koszorúzására minden év szeptember 28-án, a tûzszerészek napján kerül sor.
Ezt követôen Múzeumi termek bejáratánál Pálos Zsuzsa mûvésznô nagyapja egykori
légoltalmi óvóhelynaplója sorait olvasta fel, majd házigazdaként Dr. Holló József nyá.
altábornagy fôigazgató Dr. Endrôdi István, az MPVSZ elnökével közösen szalagátvágással megnyitotta a látogatók számára a Velünk élô légoltalom, polgári védelem c. kiállítást.
A két hatalmas teremben 160 négyzetméteren az elôfutároktól, az 1935. évi alapítástól
napjainkig kísérhetjük végig a 75 esztendô történelmét. A kiállítás elsô része a harmincas
negyvenes évek légoltalma feladatait, szervezeteit, eszközeit, okmányait, felszerelését,
eseményeit mutatja be. A második rész a hidegháború, a rakéta – nukleáris világháború
fenyegetettségének éveibe nyújt hasonló módon betekintést. A sok látnivaló közül
kiemelkedik egy berendezett vezetési pont bemutatása. A harmadik rész a civilizációs és
természeti katasztrófák elleni védelemi munkába és eredményeibe nyújt bepillantást. Nem
véletlenül írtunk eredményekrôl, mert már az 1954, 55-ös esztendôktôl kezdve minden
nagyobb katasztrófánál ott dolgozott, mentett a polgári védelem. Napjainkra a háborús
veszélyeztetettség enyhülésével ez vált a polgári védelmi rendszer fôfeladatává.
A konferencia délutáni szakaszában a polgári együttmûködôké volt a szó. A Magyar
Vöröskereszt a légoltalom megalakulásától a legszorosabb kapcsolatban volt a polgári
védelemmel. Gruber Roland a szervezet katasztrófa-készenléti vezetôje áttekintette az
együttmûködés legfontosabb tapasztalatait, és a lakosság egészségügyi, elsôsegély-nyújtási felkészítésének kérdéseit. A polgári védelem mindég szerepet vállalt a tudományos
ismeretterjesztésben is. Prof. Dr. Vámosi Zoltán az MTA doktora, a TIT Hadtudományi és
Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület elnöke „Biztonságpolitikai változások a XXI. század elsô évtizedében, a védelem fogalmának megváltozott, kibôvült tartalma és feladatrendszere. A Magyar Köztársaság biztonságára kockázatot jelentô tényezôk” címû
elôadásában a bipoláris világrendszer széthullását követô két évtized konfliktusait áttekintve mutatta be a fogalmak kibôvülését, a korábban bizonyos mértékig háttérbe szorított
civilizációs és természeti katasztrófák kiemelkedô fontosságát, veszélyhordozókká,
tényezôkké válását. Kiemelte, hogy napjainkat nem szabad politikailag statikusnak felfog8
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ni. A világ jelenleg egy újabb polarizálódás irányába halad. Állandó és gyors változásokkal
kell számolni. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) a polgári védelem vezetôi legmagasabb szintû, valamint tudományos képzésének hazai fellegvára. Prof. Dr.
Padányi József mk. ezredes, az MTA doktora, az Egyetem rektor-helyettese a „A katasztrófák elleni védekezés tudományfejlesztési kérdései”-vel foglalkozó elôadásában
elsôsorban a polgári védelmi, katasztrófavédelmi kérdésekkel foglalkozó korábbi aspiránsok, doktoranduszok képzéseinek és a témák feldolgozásainak tapasztalatait összegezte.
Prof. Dr. Solymosi József k. ezredes., az MTA doktora, a ZMNE Katonai Mûszaki Doktori
Iskola dékánja, a nukleáris fegyverek hatásai elleni védelem és a nukleáris balesetek
kérdéseirôl tartott elôadást.

9
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DR. TATÁR ATTILA – DR. TÓTH FERENC

„VELÜNK ÉLÔ LÉGOLTALOM,
POLGÁRI VÉDELEM”

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2010. március 3-án a magyar polgári
védelem létrejöttének 75. évfordulója alkalmából megrendezett „Velünk élô légoltalom, polgári védelem” tudományos konferencia résztvevôit Dr. Tatár Attila tûzoltó
altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság fôigazgatója köszöntötte.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) és az Országos Katasztrófavédelmi
Fôigazgatóság közösen megrendezett szimpóziummal állított méltó emléket a légoltalompolgári védelem háromnegyed évszázados történetének. Dr. Tatár Attila köszöntôjében
kiemelte, hogy a szervezet megérdemel egy napot rohanó világunkban, amikor méltóképpen ünnepelhetjük a polgári védelem világnapját, feldolgozhatjuk az elmúlt 75 év tapasztalatait, iránymutatást fogalmazhatunk meg a jelen és jövô feladataira, és népszerûsíthetjük a polgári védelmet.
A fôigazgató úr beszédében történeti áttekintést adott a polgári védelem múltjáról, melynek elsô, meghatározó mozzanata a hatósági légoltalom kiépítésére vonatkozó jogszabály 1935-ös megjelenése volt. A polgári védelem jogelôdjét, az ország lakosságának
légoltalmi felkészítését és a hatósági feladatok társadalmi támogatását célzó „Légoltalmi
Ligát” 1937-ben társadalmi szervezetként alapították meg, mely feladatait tekintve azonban beletagozódott a kiépítés alatt álló egységes honvédelmi rendszerbe.
Két évvel késôbb, a honvédelemrôl szóló 1939. évi II. törvénycikk új alapokra helyezte
a magyar légvédelmet, légoltalmat. Ez a törvény mondta ki Magyarországon az általános
honvédelmi kötelezettséget, amely már a levente- és munkaszolgálatot, a személyi és dologi légvédelmi-légoltalmi kötelezettséget is magában foglalta.
Hazánk II. világháborúba való belépése újabb fordulatot hozott a fejlôdésben. A gyökeresen megváltozott helyzet néhány jelentôs légoltalmi intézkedés bevezetését tette szükségessé. A szövetséges haderô bombatámadásainak megindulásakor a légoltalom gyor10
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san és hatékonyan végezte a mentést, kárfelszámolást, a sérültek ellátását és a helyreállítást. Az 1944. október 15-i nyilas hatalomátvételt követôen azonban a szervezet gyakorlatilag széthullott. Az addig jól összefogott, hatékonyan mûködô magyar légoltalom
központi irányítás nélkül maradt és a háború utolsó évében már csak a helyi légoltalmi
vezetôségek tudtak beavatkozni egyes helyeken.
Öt évet kellett várni a mai katasztrófavédelem jogelôd szervezetének újjászervezésére,
amely 1949. októberben kezdôdött meg. A szervezet ekkor került a belügyminiszter
irányítása alá. A kormány védelmi kérdéseket tárgyaló testülete, az Üzemgazdasági Tanács
határozatban fogalmazta meg ismét a légoltalom célját: „az állampolgárok elôkészítése az
emberi élet, a nemzeti vagyon oltalmazására, valamint a légitámadások és egyéb ellenséges támadó fegyverek által okozott károk csökkentésére és felszámolására”.
1962-ben az ôszi kubai konfliktus a magyar hadseregfejlesztést is felgyorsította, így a légoltalom is nagyobb összeget kapott a költségvetésbôl, ugyanakkor szükségessé vált a nukleáris fegyverek elleni védelem összes kérdését egy kézbe helyezni, így a Kormány Honvédelmi Bizottsága 1962. november 1-vel az egész feladatkomplexumot és szervezetet
a honvédelmi miniszterhez rendelte át.
1972. január 1-tôl megkezdte mûködését a Hátországvédelmi Alakulatok Parancsnoksága, melynek megalakulásával egyértelmûen együtt járt a feladatok ismételt szabályozása. Ennek jogi kereteit a polgári védelemrôl szóló 2041/1974. (XII. 11.) számú MT
határozat biztosította.
Törvényi szinten elôször az 1976. évi honvédelmi törvény kodifikálta, hogy az ország honvédelmének szerves elemeként a légitámadásokra vonatkozó szervezési, lakosságfelkészítési, mentési és mentesítési feladatok ellátása vonatkozik az elemi csapásokra, ipari és
egyéb katasztrófákra is.
1977. december 13-án Genfben a Magyar Népköztársaság megbízottja aláírta az 1949.
évi négy Genfi Egyezmény kiegészítésére alkotott két Jegyzôkönyvet, és elvállalta, hogy
beépíti azt a magyar jogrendbe. A szerzôdést 1989-ben ratifikálta az Országgyûlés.
A Jegyzôkönyv szerint a polgári védelem fogalma alatt értendô minden olyan humanitárius
feladat, amelynek az a célja, hogy védelmet nyújtson a polgári lakosságnak az ellenségeskedés, a háborús cselekmények, illetôleg a katasztrófák ellen, és segítsen azok közvetlen hatásainak leküzdésében, illetve a túlélés feltételeinek biztosításában.
A rendszerváltás ismét új fordulatot hozott: az új védelmi doktrína megvalósulásával összhangban határozat született a polgári védelem országos irányításának megváltoztatásáról.
Az MT 3344/1989. sz. határozata értelmében 1990. július 1-vel a polgári védelmi igazgatás a honvédelmi tárcától újra a belügyi tárcához került át. A hazai polgári védelem
11
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fejlôdésének történetében nagyon jelentôs szerepet játszott az euró-atlanti integrációs
folyamat, hazánk NATO, majd EU tagsága.
A 2000-ig tartó évtizedben a szervezet vagy önállóan, vagy az állami tûzoltósággal integrációban látta el lakosságvédelmi feladatait. 1996-ban került kiadásra a máig hatályos polgári védelemrôl szóló törvény, illetve 1999-ben a jelenleg is mûködô integrált katasztrófavédelmi rendszer kialakításáról szóló törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról.
A világháború megélt borzalmai, a védtelen polgári lakosság szenvedése és veszteségei
természetszerûen váltották ki a reflexet az emberbaráti feladatok támogatására, a lakosságnak az ellenségeskedések veszélyeitôl való védelmezésére, közvetlen következményeitôl való megóvására, az életben maradás feltételeinek biztosítására.
Az elmúlt fél évszázadban a hidegháború idôszakához képest minimálisra csökkent egy
világméretû fegyveres konfliktus veszélye, ugyanakkor lényegesen megnôtt és összetettebbé vált a kockázatok és veszélyforrások köre. Ettôl a változástól függetlenül a figyelem
fókuszában továbbra is az emberi élet megóvása áll. Ez tükrözôdik az Európai Unió alapszerzôdését módosító Lisszaboni Szerzôdésben is, amelyben a közösségi politika szintjére emeltük a polgári védelmet.
Az új szabályozás szerint a természeti vagy ember okozta katasztrófákkal szembeni védekezést szolgáló rendszerek hatékonyságának javítása érdekében az Európai Unió ösztönzi a tagállamok közötti együttmûködést.
Az Unió tevékenységének célja:
• a közösségen belül a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi szintû fellépésének
támogatása és kiegészítése a kockázatok megelôzése, a polgári védelemben dolgozók
felkészítése, valamint a természeti vagy ember által okozott katasztrófák kezelése terén,
• a nemzeti polgári védelmi szolgálatok gyors és eredményes operatív együttmûködésének segítése,
• a nemzetközi szintû polgári védelmi intézkedések koherenciájának elômozdítása.
A jelen hazai helyzetrôl szólva fôigazgató úr elmondta, hogy a veszélyhelyzetek kezelésére
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett közel 80.000 fôs polgári védelmi szervezet
mozgósítható. A közelmúltban dinamikussá vált fejlesztési program szerint az OKF és
megyei, fôvárosi igazgatóságai a területi polgári védelmi szervezetekbe, míg az MPVSZ
a települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárokat készíti fel. A kialakult
veszélyhelyzetek eredményes kezelését mindezek mellett a reális veszélyeztetettségre
épülô veszély-elhárítási tervek biztosítják. Ezek hazánk veszélyeztetettségének megfelelôen, legkiterjedtebben az árvízi, belvízi védekezéssel számolnak, viszont számos egyéb
12
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szakfeladat is kapcsolódik hozzájuk, így a kimenekítési, a kitelepítési, a lakosságtájékoztatási, az elhelyezési és a logisztikai feladatoké.
Tábornok hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz év tevékenységét az operativitás, a veszélyeknek és a kihívásoknak megfelelô reagáló-képesség fokozása, az ügyeleti és monitoring
rendszerek hatékonyságának növelése, az országos, területi és helyi szinten dolgozó
szakállomány célirányos felkészítése, ellenôrzése, a törzsmunka színvonalának növelése
jellemezte.
A köszöntô végén fôigazgató úr rövid távú célként határozta meg, hogy Magyarországnak,
mint EU és NATO tagállamnak, e szervezetek stratégiájának megfelelô, az emberek, az
anyagi javak védelmét szolgáló, a folyamatokkal összhangban lévô tevékenységek megvalósítása érdekében kell dolgoznia. Ezt a konferencia tárgyához igazítva úgy lehetne megfogalmazni, hogy miképpen lehet a polgári védelmet korunk megváltozott kihívásainak
maradéktalanul megfeleltetni, amikor a háborús veszélyeztetettség csökkenésével
párhuzamosan folyamatosan erôsödnek a civilizációs és természeti veszélyeztetô hatások
okozta új típusú kihívások.
Az elhangzott megnyitó üzenete, mely szerint a polgári védelemre nem csak az elmúlt 75
évben volt szükség, hanem az ma is nélkülözhetetlen és a jövôben is szükség lesz rá,
egyértelmûen eljutott minden meghívotthoz.
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DR. ENDRÔDI ISTVÁN

A LAKOSSÁG, MINT MEGVÉDENDÔ
CÉL ÉS FELADAT,
EGYBEN VÉGREHAJTÓ SZEREPLÔ
A TÁRSADALMI SZERVEZETEK BEKAPCSOLÓDÁSA
ÉS JELENTÔSÉGE A LÉGOLTALOMBAN
– POLGÁRI VÉDELEMBEN

ELÔADÁS

A légi támadó eszközök, köztük is elsôsorban a repülôgépek, megjelenése a hadseregek
fegyvertárában gyökeresen megváltoztatta a hadviselés több ezer éve kialakított elveit,
módszereit. Pusztíthatóvá vált egy addig támadhatatlannak vélt terület a harcoló seregek
arcvonalai mögötti terület, illetve miként a „légjárómûvek elleni védekezést megszervezését elôíró, 1917 – áprilisában kiadott honvédelmi miniszteri rendelet oly szép magyarsággal meghatározta: „a hadra kelt seregek mögöttes országrésze”, a rajta lévô katonai, ipari,
közlekedési céljaival és az ott élô lakosság. Kiemelem: a lakosság úgy is mint a támadások
közvetlen elsôrendû célpontja, és úgyis mint nem szándékolt, közvetett áldozata. Már az
elsô bombázások tapasztalati nyomán, 1917 tavaszán belügyminiszter is szabályozta
a lakosság magatartási szabályait légiriadó, légitámadás esetén. És az elôírások azonnal,
plakátokon megjelentek az ország nagyobb városainak, köztük Budapest utcáin. Az elsô
világháború bebizonyította, hogy a légi támadó eszközök, a repülôgépek és rakéták a szárazföldi és tengeri hadviselés legfontosabb harceszközeivé váltak, és oly mértékben rányomták bélyegüket a polgári védelemre, hogy egészen a múlt század végéig maghatározták a polgári védelem fôfeladatát, alapvetô mûködési elveit, szervezetét, munkáját. Elôadásom célja e száz év távlata keretében áttekinteni polgári védekezés legfontosabb lépéseit és eredményeit és társadalmivá válásának folyamatát.
14
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A légitámadásoknak kitett lakosság védelme teljesen új és meghatározó fontosságú feladat lett, egyrészt mert harcoló seregek emberutánpótlásának forrása, másrészt mert,
a harceszközök és a nélkülözhetetlen ellátás elôállítója, szállítója, és végül, mert a háborút
döntôen befolyásoló erkölcsi tényezô volt. Ezt a következtetést vonta le Giulio Douhet
(ejtsd: DUHÉ) olasz repülôtábornok 1920-ban megjelent „A légi uralom” címû és az elôttem szerepelt elôadó által már említett nagyhatású könyvében. „A háborúban el kell tudni
viselni a csapásokat is” írja, majd így folytatja „szenvedélyesen síkra szállok a polgári
lakosság erkölcsi felvértezése mellett…Aki elkészült a legrosszabbra is, az vértezte fel magát a legjobban”. Douhet leszögezte, hogy szükség van egy olyan polgári szervezetre,
amely tervezi, szervezi, irányítja a lakosság nem fegyveres védelmét, és a lakosság erkölcsi felvértezését, mai kifejezéssel élve: felkészítését, tájékoztatását. Az 1920-as években
a legtöbb európai országban létrejöttek a légoltalmi szervezetek.
A háború azonban bebizonyította hogy, hogy a légoltalom alapját képezô közigazgatás
sem tud szükség esetén minden feladatot irányítani, mindenkinek segítséget nyújtani.
Az egyetlen járható út a társadalom önszervezôdése, az állampolgárok önkéntes
önvédelme. A múlt század húszas éveinek elején, egymást követôen – nagyrészt az adott
ország biztonságpolitikai veszélyeztetettsége hatására – alakultak meg a légoltalom, önkéntes társadalmi szervezetei. Közvetlen környezetünkben a Szovjet-Oroszországgal vívott
háborúját éppen csak befejezô Lengyelország volt az elsô, az 1922-ben alakult Légvédelmi Ligával. 1923-ban Szovjetunió követte. Két évvel késôbb pedig, bár Trianon szinte
minden katonai erôtôl megfosztotta hazánkat, a Magyarországtól még mindég tartó Csehszlovákia lépett be a sorba.
Az önkéntes társadalmi szervezetek – szövetségek, ligák – elsôrendû feladata a lakosság
fölkészítése volt. Magyarországon, a trianoni nyomás enyhülését, és a „nagy” gazdasági
válság recesszióját kiheverve, 1937. december 5-én alakult meg a Légoltalmi Liga. Idézem
alapszabálya 4.§-sa elsô két pontját, bizonyítva, hogy az eddig vázolt utat követte.
„A légoltalmi Liga feladatai: a./ népszerûsíteni a légvédelem és légoltalom gondolatát és
intézményeit, irántuk az állandó érdeklôdést fenntartja, ha szükséges fokozza, – s a társadalmat a légoltalom iránti áldozatkészségre serkenti, b./ kioktatja és kiképzi a társadalom széles rétegeit a lehetôség szerint annyira, hogy a társadalom minden tagja önmaga, hozzátartozói életének és vagyonának légoltalmáról szükség esetében gondoskodhassék…”. A Liga önkéntes társadalmi szerv volt, ahová a Darányi Kálmán miniszterelnök,
is mint kijelentette, „közkatonának lépett” be. Megjegyzem, e lépésének hatására a köztisztviselôk túlnyomó többsége követte! De az ország honvédelmi politikája olyan kiemelt
fontosságúnak tartotta szerepét, hogy fôvédnöke maga Horthy Miklós kormányzó, elnöke
(Habsburg) József Ágost királyi herceg (köznyelvben fôherceg), tábornagy, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, igazgatója pedig Petróczy István nyá. repülô ezredes, és
fôtitkára Teasdale (EJTSD: TISZDÉL) Ottó tüzoltó másodfôparancsnok volt, és elnökségében helyet foglalat a Vöröskereszt elnöke is. E névsort azért tartottam szükségesnek rész15
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letezni, hogy jelezzem milyen kiemelten fontos szerepet kapott a Légoltalmi Liga a lakosság fölkészítésében és védelmében. Egyúttal azt is, hogy a légoltalom, majd a huszadik
század második felében a polgári védelem az állami szervek mellett mindenütt szorosan
együttmûködött a tûzoltószövetséggel, a Magyar Vöröskereszt Egylettel, és a légoltalmi,
polgári védelmi feladatokban közremûködô többi társadalmi szervezettel: a Cserkészszövetséggel, leventékkel, a Vitézi Székkel, Országos Tûzharcos Szövetséggel, a budapesti és vidéki mentôegyesületekkel, a mérnöki kamarával a Magyar Asszonyok Nemzeti
Szövetségével, a Háztulajdonosok Szövetségével. Félbehagyva a további felsorolást még
sok más olyan szervezettel, amely nélkül lehetetlen lett volna a légoltalom és a Liga feladatait eredményesen végrehajtani. Egyetlen részletkérdés fölvetése is megmagyarázza,
hogy miért kellett ennyi szervezetet bevonni, összefogni. A korabeli, kapitalista társadalom
elvei szerint a nem kifejezetten haditermelést folytató, vagy honvédelmi feladatot ellátó
magántulajdonban lévô gyára, üzemek, intézmények, továbbá a lakóházak tulajdonosai
kötelesek voltak önmaguk finanszírozni – természetesen jól átgondolt és kedvezô adópolitikával támogatottan – az összes légoltalmi beruházást, felszerelést, kiképzést. A légoltalmi Liga törvényileg meghatározott feladata volt, a III. csoportba sorolt „közületek” felügyelete, ellenôrzése, kiképzése, a légoltalmi elsôsegélynyújtás megszervezése,
kiképzése és a lakóházi légoltalmi szerveztetek, valamint a lakók kiképzését.
A társadalmi szervezetek fôfeladatát alkotó lakosságfölkészítés a hagyományos fegyverekkel és a vegyi mérgezô harcanyagokkal – korabeli megnevezéssel élve a harcgázzal
– végrehajtott légitámadások elleni védekezés volt. A második világháború elsô évének
tapasztalatai alapján, 1940 ôszétôl a gázháború témái – bár nem kerültek le a napirendrôl
– fokozatosan háttérbe szorultak és mind nagyobb teret kapott a gyújtófegyverek elleni
védekezés és az elsôsegélynyújtás. Itt megállva meg kell jegyezni, hogy természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezéssel, erre való felkészítéssel egészen az 1950-es
évekig a magyar légoltalom nem foglalkozott.
A Liga szervezeti felépítése a légoltalom helyi védelmi elvének megfelelôen épült fel.
Budapest különleges helyzete mellett, minden városban, községben ahol legalább ötven
tag volt önálló szervezete (csoportja) volt a Ligának. E csoport a helység nevét viselte, pl.
a Légoltalmi Liga kolozsvári csoportja. A vidéki csoportok a továbbiakban a katonai
közigazgatás keretei között mûködtek. A trianoni határok között hét vegyesdandár – 1938tól hadtest – körzet mûködött. Ez 1938-ban Kassával, majd 1940-ben Kolozsvárral bôvült.
A kilenc körzetben a Liga egy-egy területi felügyelô fogta össze a munkát és látta el
a törvényességi felügyeletet a Liga helyi csoportjai felett. A helyi csoportok elnökei tagjai
voltak az adott helység légoltalmi vezetôje (polgármesterek, jegyzôk) légoltalmi törzsének.
A helyi védelmi feladatokat a Liga csoport részére a polgármester határozta meg. A Liga
a lakosság felkészítése mellett szakembereivel, szakcsoportjaival (mûszaki, vegyvédelmi
stb.), elsôsegélynyújtó leánygárdájával, lakóházi önvédelmi szervezeteivel közvetlenül is
bekapcsolódott a lakosságvédelmi feladatokba.
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A légoltalmi szervezetek kiképzési és a lakosság felkészítési feladatait, követelményeit, tartalmát a honvédelmi miniszter határozta meg a Légoltalmi Liga részére. A felkészítés szakanyagát a HM Légvédelmi – Légoltalmi Csoportfônökség dolgozta ki, a tankönyveket
a Liga adta ki. A Liga központja a fôváros XI. kerület Karolina úton, külön e célra épített
székházában mûködött. A lakosság felkészítés felülrôl lefelé, több lépcsôben épült ki.
Az országos elnökség központi légoltalmi iskolája több hetes bentlakásos tanfolyamon
készítette fel a kilenc körzet – terület – iskoláinak elôadóit, valamint az I. és II. kategóriába
sorolt közületek szakembereit, elôadóit. A körzeti elôadók általában egy hetes tanfolyamon adták tovább az ismeretanyagot a városi, községi Liga csoportok oktatóinak. Az utóbbiak munkaidôn kívül, vagy szabadnapokon kiképezték a lakóházak – lakóház csoportok –
légoltalmi ôrségeit, valamint a házmestereket, akik – utolsó lépcsôként – felkészítették
a lakókat. Ez a rendszer bevált és nagymértékben hozzájárult 1944-ben az intenzív bombázások hónapjaiban a lakosság veszteségeink csökkentéséhez. Figyelemre méltó, hogy
hazánkban a Bereg megyei Volóc városkát leszámítva, sehol sem tört ki pánik a bombázásokat követve, hanem a lakosság többsége azonnal megkezdte a mentést, kárfelszámolást. Le kell szögezni, hogy a Liga felkészítô tevékenysége nem önálló kezdeményezés volt,
hanem szerves alkotó eleme volt az ekkor már évek óta folyó, és a lakosság minden
részére kiterjedô honvédelmi nevelésnek, felkészítésnek. Célszerû lenne egy önálló tudományos konferencián ennek a tapasztalatait is feldolgozni.
A háború után a légoltalom ujjászervezését követôen elsôsorban a légoltalmi szervezetek
állományát, a termelô üzemek dolgozóit kellett kiképezni, a lakosság széles rétegeinek
felkészítésére csak késôbb, a hatvanas évek kezdetétôl, a polgári védelemmé történô átalakulás idôszakában került sor, a Légoltalmi Liga jól bevált rendszere tapasztalatainak
figyelmen kívül hagyásával, a szovjet módszer, rendszer lemásolásával. Az elsô lényeges
eltérés: a Ligát 1945-ben mint militarista szervezetet megszüntették, hasonló sorsra jutottak a tûzoltó szövetség is. Az ujjászervezett légoltalom mögött nem állt egyetlen széles
körû önkéntes társadalmi szervezet sem. Csak szigorúan pártállami irányítás alatt mûködô, parancsokat végrehajtó szervezeteknek volt létjogosultsága, mint a Magyar Honvédelmi Sportszövetség, MHS (1957. Magyar Honvédelmi Szövetség 1967-tôl), a Magyar
Vöröskereszt… . A lakosság felkészítésére a rakéta-atom világháború veszélye, a helyi
légoltalomról, az egész ország lakossága egységes védelmét megvalósító területi
védelemre, polgári védelemre való áttéréskor került sor. Az MSZMP Pol. Biz. 1960. október
25-i határozata elôírta, hogy meg kell szervezni 3200 városban, községben több mint 4 millió állampolgár – azaz a felnôtt lakosság pv. szervezetekbe be nem osztott, a munkahelyi
polgári védelmi kiképzésbe be nem vont részére – a 10, majd 15 órás idôtartamú kötelezô
polgári védelmi felkészítését. Mégpedig a leggyorsabb ütemben, ekkor voltak a hidegháború legélesebb konfliktusainak (berlini 1961., és kubai 1962. válság) évei. A polgári
védelem nem rendelkezett 4000 fôs felkészített oktató gárdával, ezért a párt a feladatot
a Magyar Honvédelmi Sportszövetségre bízta. Az MHS-nek kipróbált oktató gárdája volt,
akik viszont nem ismerték a polgári védelmet. Viszont a felkészítés sürgôs volta nem tette
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lehetôvé az elôzetes fokozatos felkészülést, ezért a szinte oktatónként eltérô színvonalú
felkészítés végsô soron több kárt okozott, mint hasznot hozott. A lakosságot a kötelezô
részvétel is nagymértékben irritálta. Számtalan vicc született akkor e témára. Íme egy:
„Mi a teendô atombomba robbanáskor. A helyes válasz, sós vizes fehér lepedôbe burkolva lassan a temetô felé kúszni. Azért lassan, hogy ne keltsünk háborús pánikot”. A legnagyobb erkölcsi elmarasztalás végsô soron az egész magyar polgári védelmet érte, mivel
a felkészítés témái miatt a lakosság az egész fiaskót a nyakába varrta és ezzel devalválta
valóban jelentôs eredményeit is. 1969-ben végül az MSZMP Pol. Biz., belátva eredménytelenségét, megszüntette a vázolt kötelezô jellegû felkészítését. Közel három éves felkészülést követôen, új, minden korábbitól eltérô felkészítésbe kezdett a PVOP. Egységes,
egymásra épülô elemekbôl álló rendszert alakított ki. Alapját az általános és középfokú
iskolai honvédelmi oktatás keretében évi 6-12 órában megvalósuló felkészítés képezte.
Erre épült felsôfokú tanintézetekben a szakmákra bontott felkészítés. Úgyszintén szakmákra bontva, a munkavédelmi és tûzvédelmi oktatással összehangolva folyt a munkahelyi pv. kiképzés. A pv. szervezetek kiképzése az öt évre kiadott program szerint alapfokról indítva, a kötelékben végrehajtott gyakorlatokig emelkedett kiképzés szintje. A munkaviszonyban nem álló, és pv. feladatokba be nem volt lakosság részére pedig az elektronikus és írott média, valamint a filmforgalmazás keretében tájékozató jellegû felkészítés
volt. E felkészítési, kiképzési rendszerbe bekapcsolódtak az önkéntes társadalmi
szervezetek kezdve a már említetteken túl, az Úttörôktôl- a KISZ-en, Ifjú Gárdán át egészen
a TIT-ig, és az érintett szakmai szövetségekig. A rendszer sikeresnek bizonyult, bevált,
egészen a kilencvenes évek kezdetéig mûködött, és nemzetközi elismerést is váltott ki.
Mindezek mellett érezhetôen hiányoztak a még szélesebb kör mozgósítására alkalmas
önkéntes civil társadalmi szervezetek. És bár 1990.-es évektôl sorra alakultak meg a társaságok, szövetségek, köztük a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a bennük rejlô lehetôségek, koránt sincsenek ki- és felhasználva. A pártállami beidegzôdések, hogy az állami
szervezetek tudják a legjobban a polgári védelmi, lakosságvédelmi feladatokat megoldani,
nagyon mélyen beleivódtak a hivatalokban dolgozókba. Pedig az egykori Légoltalmi Liga
bizonyítja, hogy milyen komoly emberi és anyagi, költségvetési megtakarítást tesznek
lehetôvé a céltudatosan felhasznált önkéntes társadalmi szervezetek. Csak egyet emelek
ki a sok közül. Azzal, hogy átvette a HM. Légoltalmi Csoportfônökségétôl a lakosság
felkészítése feladatainak túlnyomó többségét, és integráló szervezetként összefogta az
együttmûködô szervezeteket – utalok itt elôadásom elejére – lehetôvé tette, hogy 1944ben a 14.5 milliós lakosságú és közel 160 000 km2 területû, folyamatosan bombázott
Magyarországon a légvédelmet és légoltalmat minisztériumi szinten irányító – és hatékonyan dolgozó – csoportfônökség létszáma ne haladja meg a 60 fôt! Befejezésül meg
kell jegyeznem, hogy 2001-ben Bakondi György fôigazgató úr javasolta elnökségünknek
és megyei, önálló városi szervezeteink elnökeinek, hogy hasonló integráló szerepre kellene felkészülni az MPVSZ-nek is. A késôbbiekben azonban ez a törekvés elhalt.
Köszönöm a figyelmet.
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DR. MUHORAY ÁRPÁD

A POLGÁRI VÉDELEM HELYE
ÉS SZEREPE, FELADATAI HAZÁNKBAN
A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVTIZEDÉBEN

I. IDENTITÁSKERESÉS
Idén ünnepeljük a magyar polgári védelem 75. évfordulóját. Az 1935-ös megalakulása óta
eltelt idôben számos alkalommal volt szükség a lakosság veszélyeztetô hatások elleni
védelmének biztosítására, kezdetben a fegyveres cselekmények okozta káros hatások
csökkentése, késôbb pedig a természeti és civilizációs katasztrófák állították kihívások elé
a szervezetet.
A jogszabályi alapokat tartalmazó törvény megfogalmazása szerint a polgári védelem
a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési rendszer,
amelynek célja fegyveres összeütközés, katasztrófa és más veszélyhelyzet idején a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében. A polgári védelem megszervezése és irányítása állami feladat, amelyet az
államigazgatási és önkormányzati szervek a hivatásos katasztrófavédelmi, polgári védelmi
szervekkel együtt látnak el. A polgári védelmi feladatok végrehajtásában részt vesz a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek. Az állampolgárt és a polgári szerveket törvényben szabályozott polgári védelmi kötelezettség és vagyoni szolgáltatási kötelezettség terheli. A polgári védelem csak a törvényben meghatározott emberbaráti feladatait láthatja el,
fegyveres vagy súlyos erôszakos cselekmények elhárítására nem használható fel.
A polgári védelem helyének és szerepének elmúlt tíz évére vonatkozó áttekintése nem
adhat teljes képet anélkül, hogy ne vennénk figyelembe a XX. század utolsó éveinek
alakulását, az akkori jogi, társadalmi, gazdasági, politikai környezetet és helyzetet. Igaz ez
a polgári védelmen kívül a honvédelemre, a rendvédelemre is, ahogyan a civil szféra minden területére.
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A jelenlegi helyzet megértése csak szigorú kontextusban értelmezhetô, hiszen közismert
tény, hogy a jelenlegi polgári védelmi rendszert örököltük, a XXI. század elsô tíz éve pedig
új jogi környezetet nem, csak új szervezeti kereteket, új szakmai követelményeket teremtett.
Nehéz úgy az elvárásoknak megfelelôen fejlôdni, ha egyik oldalon változatlan jogi környezetnek kell megfelelni, ugyanakkor olyan új kihívásokra szükséges a gyakorlatban reagálni, amely a 15-20 évvel ezelôtti társadalmi keretek között még fel sem merült. Be kell látni,
hogy a polgári védelem e kettôs tényezônek való megfelelés érdekében kell, hogy talpon
maradjon, megtalálja azt az utat, ami biztosítja a folyamatos fejlôdést.
Lássuk mit is örököltünk, mi az, amibôl a jelenlegi helyzetben kell boldogulnia a polgári
védelemnek. A rendszerváltást követôen a polgári védelmi igazgatás a honvédelmi minisztériumtól a belügyminisztérium irányítása alá került és évek teltek el, amíg a szervezet
a belügyi igazgatás területén kereste önnön helyét és szerepét.
Idôközben a hivatásos polgári védelmi szervezetet hol összevonták más szervekkel, hol
ismét önálló szervezetként látta el feladatát, mígnem 2000. január 1-tôl mûködik a jelenlegi rendszerben a 10 éves jubileumát ünneplô katasztrófavédelem keretein belül. Egy
szervezet tevékenységét jelentôsen befolyásolja, évekre megtorpantja, sôt visszavetheti
egy-egy komoly szervezet-átalakítás. 2000. elôtt erre szinte 3-4 évente sor került így igazán
megnyugodni, letisztult gondolatokkal nekiállni az új imázs felépítésének csak 2000 óta
van lehetôségünk.
Jelentôs mérföldkô volt 1996-ban a polgári védelemrôl szóló törvény elfogadása.
A törvény hatályosulásakor meglévô társadalmi, gazdasági környezet mára már jelentôsen
megváltozott, de ezt a változást nem követte le az azóta 8 kisebb, korrekciós módosítást
megért jogszabály.
A jelenleg küszöbön álló újabb módosítás az életvédelmi létesítmények kijelölésével, a korhatárra vonatkozó alkotmányos aggályok feloldásával és az alapvetô energiahordozó
hiányával összefüggô változásokat hordozza magában, illetve a polgári védelmi irodákat
hivatalos szervezeti egységgé tenné.
A törvénytervezet beterjesztésre került, véglegesen az újonnan megválasztott parlament
fogja megtárgyalni. Nézzük részletesen a javaslatokat, módosító indítványokat és az
azokkal kapcsolatos, ránk váró feladatokat:
A törvényjavaslat
• eleget tesz az Alkotmánybíróság 17/2008. (III. 12.) határozatában elôírt jogalkotási kötelezettségnek, azaz pótolja az életvédelmi létesítmények kijelölésének hiányzó szabályait és kritériumait;
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• megszünteti a polgári védelmi kötelezettség életkori határai tekintetében meglévô
alkotmányellenes helyzetet (Az Alkotmány szerint a polgári védelmi kötelezettség
a nagykorú magyar állampolgárokra terjed ki, a Pvtv. ezzel szemben a férfiak esetében 16 éves kortól – azaz a 16-18 év közötti kiskorúaknál is – kötelezôvé teszi a polgári védelmi feladatok ellátását) és feloldja a honvédelemrôl és a Magyar Honvédségrôl szóló 2004. évi CV. törvény és a Pvtv. között fennálló kollíziót (a Hvt. alapján
nôkre 18–50, férfiakra 18–55 éves kor; a Pvtv. szerint nôkre 18–55, férfiakra 16–60
éves kor);
• kiegészíti a veszélyhelyzet kihirdethetôségének okait az alapvetô energiahordozók
a lakosság alapellátását tömeges mértékben veszélyeztetô tartós hiányával;
• pontosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek rendszerét a polgári védelmi iroda
terminológiájának törvényi szintû szabályozásával.
Az Országgyûlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2010. február 10-én a törvényjavaslatot 15 igen szavazattal és 11 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta. Február 15-én került sor az általános vitájára, melynek lezárását követôen döntöttek a képviselôk az elôterjesztés részletes vitára bocsátásáról. Február 16-án a Bizottság megtárgyalta a törvényjavaslathoz érkezett módosító
indítványokat, melyek közül 3-at elfogadott, 2-ôt elutasított.
Módosító indítványok:
• javaslat született arra, hogy a polgármester helyett a jegyzô feladata legyen intézkedni
az életvédelmi építményként történô kijelölés ingatlanügyi hatósági bejegyzésére,
illetve a kijelölés visszavonása esetén annak törlésére.” A javaslatot a Bizottság támogatta, azzal elôterjesztôként egyetértettünk.
• A javaslat szerint a tervezetet az alábbiakkal szükséges kiegészíteni: „Az életvédelmi
építmények kijelölésével és igénybevételével kapcsolatos minden felmerült költséget
az önkormányzatok számára a költségvetésbôl meg kell téríteni.” Az indítványt a Bizottság támogatta, azzal elôterjesztôként azonban nem értettünk egyet.
• A javaslat benyújtója a tervezet hatálybalépése idôpontjának módosítását kezdeményezte a felkészüléshez szükséges elegendô idô biztosítása érdekében. A javaslatot
a Bizottság támogatta, azzal elôterjesztôként is egyetértettünk.
• A javaslat szerint tartozzon a polgármester vagy az általa megbízott, – e tárgykörben
szakképesítéssel rendelkezô – személy hatáskörébe az életvédelmi építményként
történô kijelölés jogköre. A javaslatot a Bizottság nem támogatta, elôterjesztôként sem
értettünk egyet azzal.
• A javaslat indítványozza, hogy az életvédelmi építményekkel kapcsolatos országos
szakmai követelmények, valamint a létesítésükre, kijelölésükre, fenntartásukra, használatukra és ellenôrzésükre vonatkozó speciális szabályok ne kormányrendeletben,
hanem törvényben kerüljenek szabályozására. A javaslattal a Bizottság sem és elôterjesztôként mi sem értettünk egyet.
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2010. február 16-án lezajlott a tervezet részletes vitája a parlamentben. Tekintettel arra,
hogy a módosító indítványok többségét elôterjesztôként nem támogattuk, a képviselôk
nem szavaztak a módosítások befogadásáról. Fentiek miatt a törvényjavaslat zárószavazásra bocsátásának elhalasztása mellett döntött az Önkormányzati Minisztérium.
A módosítás hatályba lépése esetén végrehajtandó feladataink:
• Ki kell dolgozni az életvédelmi építményekkel kapcsolatos országos szakmai
követelményeket, valamint a létesítésükre, kijelölésükre, fenntartásukra, használatukra
és ellenôrzésükre vonatkozó speciális szabályokat. Ennek formai megvalósítására két
alternatíva merült fel:
1. az óvóhelyi védelem, az egyéni védôeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint
a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV.18.) Korm. rendelet módosítása a felhatalmazó rendelkezésben foglaltak kiegészítésével, vagy
2. új kormányrendelet készítése, egyben az életvédelmi létesítményekkel kapcsolatos
jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása. A feladat végrehajtása a jelenlegi kormányzati struktúra alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal
lehetséges, tekintettel arra, hogy az építésügyért az NFGM, a szakmai követelményekért az ÖM felelôs. A végrehajtásra belsô munkacsoport létrehozását is tervezzük
az OKF-en, melynek tevékenységét szakmailag a klasszikus polgári védelemért
felelôs Minôsített idôszaki és Lakosságvédelmi Fôosztály (MILF) koordinálja.
• A veszélyhelyzet kihirdetésének bôvítése során jelentkezô kormányzati (KKB) és országos (OKF) szintû feladatok áttekintése, azok végrehajtása.
• Az egyik módosító indítvány szerint minden életvédelmi építmény kijelöléssel és igénybevétellel kapcsolatos költséget meg kell téríteni az önkormányzatok részére. A felvetést a Bizottság támogatta, ugyanakkor szükséges legalább a Honvédelmi Minisztériummal és a Pénzügyminisztériummal történô szakmai egyeztetés megtartása,
hiszen az indítvány nem szól az egyébként jellemzô társasházi osztatlan közös- és
magántulajdonú életvédelmi építményekrôl, illetve a Hvt. a feladatkört egyértelmûen
gazdasági- anyagi szolgáltatásnak minôsíti, így arra az egyébként ott meghatározott
kártalanítás szabályai az irányadók.
• A polgári védelmi kötelezettség felsô életkori határának kiterjesztése miatt felül kell vizsgálni a megalakított polgári védelmi szervezeteket. Át kell tekinteni a területi, települési
és munkahelyi szervezetek rendszerét, amely akár új elvi állománytáblázat kiadását is
eredményezheti. A tervek szerint a feladatra szintén egy belsô (OKF) munkacsoport
kerül létrehozásra a MILF koordinálásával.
A várható feladatok mindegyike integrálható a polgári védelem korszerûsítésére irányuló
törekvéseink közé, azzal egységes rendszerben kerülhet végrehajtásra, mint ahogyan
a települések polgári védelmi besorolásáról és a védelmi követelményekrôl szóló
114/1995. (IX. 27.) Kormány rendelet módosítása is. A kiadását követô években bekövetkezett, a polgári védelemrôl szóló törvény vonatkozó része szerinti veszélyhelyzetek,
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a lakosság életét, anyagi javait fenyegetô események elleni védekezések, valamint a következmények felszámolásának tapasztalatai rámutattak egyes besorolási szabályok
felülvizsgálatának és megújításának idôszerûségére.
Az új szabályozás kialakítását az is indokolttá teszi, hogy a Kormány rendelet hatályba lépését követôen, a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályokban és a nukleárisbalesetelhárítási tervekben foglalt nemzetközi elôírások alapján új követelmények kerültek alkalmazásra. Ezek az új követelmények egyben szükségessé teszik az óvóhelyi védelem, az
egyéni védôeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás
általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet veszélyhelyzeti tervezésre
vonatkozó egyes rendelkezéseinek módosítását is.
A települések polgári védelmi besorolását és a védelmi követelmények korszerûsítését,
pontosítását a természeti eredetû veszélyforrások (szélsôséges idôjárás, belvíz, helyi
vízkárok) megváltozása indukálta. A módosítás a Kormány szakmapolitikai munkacsoport
döntésének megfelelôen jelenleg közigazgatási egyeztetésen van.

A tervezet szakmaisága, gondolatisága részleteiben:
Az ország településeinek polgári védelmi besorolása a lakosság életét vagy egészségét,
jelentôs dologi értékeit, illetve alapvetô ellátását veszélyeztetô vagy károsító hatások elleni
védekezésre való felkészülés érdekében történik. Az erre vonatkozó részletes elôírásokat
jelenleg a 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A jogszabály szerint a települések polgári védelmi besorolását a veszélyeztetettség mértéke alapján kell meghatározni.
A szabályok szerint az ország településeit négy csoportba lehet besorolni, illetve veszélyeztetettséget okozó hatás hiányában nem soroltnak feltüntetni. Az ország településeinek
elôírtak szerinti polgári védelmi besorolását a 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet tartalmazza
megyei, azon belül polgári védelmi kirendeltségenkénti bontásban.
A korábbi szabályozás hatálybalépését követôen kiadásra került a polgári védelemrôl
szóló törvény, melyben a Kormány kapott felhatalmazást, hogy rendeletben határozza meg
a települések polgári védelmi besorolásának szabályait és a védelmi követelményeket.
Ennek következményeként kerülhet sor a hatályos kormányrendelet megújítására.
A polgári védelmi besorolás jelentôsége, hogy biztosítja a védekezés tervezhetôségét,
a települést veszélyeztetô hatások következményei ellen. A védelmi követelmények megteremtésével a következmények okozta károk mértéke jelentôsen mérsékelhetô, mely
elôsegíti a lakosság életének és anyagi javainak megóvását, fokozza az ott élô állampolgárok biztonságérzetét.
A megújítást különösen indokolttá teszi a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályokhoz, a nukleáris veszélyeztetés elleni védekezési tervekben foglalt nemzetközi szabályozá23
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sokhoz való kapcsolódás megteremtése és a globális klímaváltozásból adódó rendkívüli
idôjárási jelenségek lehetséges hatásainak figyelembevétele is. Az OBEIT, amely követi
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által kiadott mûszaki dokumentumokban összefoglalt ajánlásokat, megállapította a nukleáris veszélyeztetettséget okozó létesítmények
tervezési zónáit. A veszélyeztetés mértéke alapján a tervezés szintje a létesítménytôl való
távolság függvényében változik. Ez jelentôsen eltér az óvóhelyi védelem, az egyéni védôeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendeletben megállapított korábbi értékektôl. Ezért
a tervezet ennek módosítására is javaslatot tesz, így az atomerômû által veszélyeztetett
települések veszélyhelyzeti tervezési zónahatárai 9 km-rôl 3 km-re, illetve 9-30 km-rôl 3-30
km-re módosulnak.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek [kockázatának] veszélyeinek
ellenôrzésérôl szóló 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv (a Seveso II. Irányelv)
hazai átültetésével fokozottan elôtérbe került a mérgezô anyagokkal tevékenységet végzô
ún. küszöbös üzemek hatásterületén élô lakosság súlyos ipari baleset során szükséges
védelme. Az új besorolási szabályok bevezetik a küszöb szerinti sorolást, ezzel igazodva
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl szóló 18/2006.
(I. 26.) Korm. rendeletben foglaltakhoz. Az Irányelv is csak a lakosság védelmét rögzíti,
megvalósításának módjára, valamint finanszírozására elôírásokat, vagy ajánlásokat nem
tartalmaz. Az EU országok gyakorlatában a veszélyes ipari üzemben bekövetkezett baleset
esetén a létesítmény környezetében élô lakosság elsôdleges védelmét elzárkóztatással
valósítják meg. A lakosság védôeszközökben történô kimenekítése a mérgezô anyagok
környezetbe jutása esetén válhat szükségessé. Az elôterjesztésben a védelmi követelmények között a védekezés mindkét formájának tervezése szerepel.
A hatályos rendelet nem biztosít lehetôséget a küszöbérték alatti mennyiségben veszélyes
anyagot elôállító, felhasználó, tároló üzemek környezetében a mérgezô anyagok által érinthetô területen belül lévô települések polgári védelmi besorolására. A bekövetkezett üzemi
balesetek elôfordulásának tapasztalatai szerint, e létesítményekben nagyobb gyakorisággal fordul elô üzemzavar, mint az I-II. csoportú üzemeknél. A következmények, ha jelentôsen kisebb mértékben is, de intézkedéseket kívánó veszélyeztetést okozhatnak a településen. A módosítással ezek a települések is besorolhatóak, és az elôírt védelmi követelmények megteremtésével biztosítható az elégséges védelem szintje. A polgári védelmi
besorolás szabályai között eddig nem szerepeltek a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos szempontok, a módosítás már ezt is tartalmazza, amelynek szükségességét
a szállítási tevékenység eddigi útvonal engedélyhez kötésének megszûnése indukálta.
A polgári védelmi besorolások tekintetében a módosítás a korábbi szabályozással szemben megteremti a globális felmelegedés hatására már évek óta, egyre nagyobb gyakorisággal jelentkezô veszélyeztetô tényezôkre (belvíz, viharok, felhôszakadások, lokális víz24
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károk) vonatkozó besorolási szabályokat és az azokhoz kapcsolódó védelmi követelményeket. A megfogalmazott besorolási szabályok alkalmazása során nem kell fokozott terhekkel számolni, mivel az érintett településeken a beavatkozáshoz szükséges felszerelések
a központi anyagi készletek átcsoportosításával biztosíthatóak. A polgári védelmi szervezetek összlétszáma várhatóan nem fog emelkedni, tekintettel arra, hogy jogszabályi alapon
eddig is volt minden településen létrehozott polgári védelmi szervezet. Másrészt az egyes
helyeken jelentkezô új feladatok a jelenleg is meglévô területi polgári védelmi szervezetek
feladatkörének bôvítésével oldhatóak meg. Harmadrészt a települések polgári védelmi
besorolásának felülvizsgálata, szakmai tapasztalataink szerint nem csak a polgári védelmi
szervezetek – létszámnövelés nélküli – célirányos átalakításával jár, hanem a karitatív mentôszervezetek és a civil szféra bevonási lehetôségeinek fokozottabb kihasználásával is.
A sorolási szabályok finomítása kétirányú folyamatot eredményez, a magasabb sorolás
mellett évek óta alacsonyabb kategóriába kerülés is megfigyelhetô, amely a településeken
megszûnô veszélyeztetô hatásoknak köszönhetô. A sorolással összefüggô adminisztratív
terhek csökkenése várható a sorolási szempontok és a védelmi követelmények elôterjesztés szerinti kiegészítésével, valamint a veszélyeztetettség megváltozásából eredô eseti
jellegû felülvizsgálat bevezetésével. A jelenleg alkalmazott, évente felülvizsgált besorolási
rendszer a módosítás révén némileg megváltozik, hiszen csak indokolt esetben, szükség
szerint kerül áttekintésre a besorolás. Az indokot a veszélyeztetô hatás(ok) megváltozása
jelenti, a sorolási szempontok kiegészítése a jelenleginél konkrétabb alapot biztosít a
reális kategorizáláshoz. További érv az adminisztratív terhek csökkenése mellett, hogy
a sorolt települések összes darabszámát tekintve jelentôs emelkedés nem várható a módosítások miatt, csupán a kategóriákon belüli elhelyezkedés változhat.
Ezen tényezôknek köszönhetôen az új besorolási szabályok hatályba lépésével hatékonyabbá válik a megelôzés, a beavatkozásra történô felkészülés, ezzel csökkentve az
események káros hatásainak mértékét, a felmerülô helyreállítások költségeit. Megteremthetô a lakosság biztonságérzetének fokozása és a normál életfeltételek mielôbbi visszaállításának lehetôsége.
Visszatérve a „történelmi” áttekintéshez, 1996-ban megfelelô technikai infrastruktúrával,
szakmailag képzett szakember-gárdával rendelkeztünk, majd lettünk része az integrált
katasztrófavédelemnek. Gondként azóta a polgári védelmi tisztek pótlása jelentkezett.
A Rendôrtiszti Fôiskolán az utóbbi 3 évben végzett, polgári védelmi tisztként kibocsátott
hallgatóknak csak 10 %-a került beosztásra, a többi elveszett a szakma számára, zömük
rendôrtiszt lett. Ennek oka, hogy üresedés esetén az igazgatóságok helyi, lakásgonddal
nem küzdô civil mérnökökkel, humán diplomásokkal töltötték fel a megüresedô helyeket.
Számukra pedig a KOK-on elvégzendô katasztrófavédelmi szervezô szak nem biztosított
szakmaspecifikus polgári védelmi képzést, fôleg ha nem is a Magyar Honvédségtôl került
át az illetô polgári védelmis kolléga.
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Éppen ezért nagy reményeket fûzünk az újraindított polgári védelmi szervezô szakhoz,
melybôl egy évfolyam már kibocsátásra került az elmúlt évben. Hangsúlyozni szeretném,
hogy a nehézségek ellenére a polgári védelem szakmai irányítását ma is jól képzett,
munkaerô látja el, jogászok, vegyészek, mûszaki szakemberek dolgoznak nap, mint nap,
hogy még jobban tudjunk megfelelni a kihívásoknak. Ami azonban az elmúlt 10 évben
hiányzott, az a klasszikus polgári védelmi alsó-, közép- és felsôfokú képzés, utánpótlás.
A jogszabályok sorában a mentésben való részvételre, az óvóhelyi védelemre, a védôeszköz-ellátásra és lakosságriasztásra, a kitelepítés és befogadás általános szabályaira,
a polgári védelmi szervezetek létrehozására, alkalmazására, a felkészítésre, a tervezés
rendszerére és követelményeire vonatkozó szabályok az elmúlt több mint 10 év nyomait
hordják magukon még akkor is, ha jelentôs módosításukra is sor került a 2003 óta megvalósuló polgári védelmi korszerûsítés keretében.
A XXI. századi kihívásokra e jogi keretek között kell megfelelni, úgy, hogy közben az élet
szinte minden területén komoly változások következtek be és olyan távlatok nyíltak meg
a polgári védelem elôtt, mint amilyet például az Európai Unió biztosíthat számunkra a polgári védelem közösségi szintû erôsítésével.
II. AZ ELMÚLT TÍZ ÉV
Úgy vélem, hogy az elmúlt 10 évben a polgári védelem az integrált katasztrófavédelmi
rendszeren belül megtalálta helyét, tisztában van szerepével, feladatait az elvárt szinten teljesíti. Tevékenységét az operativitás, a veszélyeknek és a kihívásoknak megfelelô reagálóképesség, az ügyeleti és monitoring rendszerek hatékonyságának növelése, a szakállomány célirányos felkészítése, ellenôrzése, esetenkénti áldozatvállalása, a jó színvonalú
törzsmunka jellemezte.
Munkánk során folyamatosan tartottuk magunkat a polgári védelem hármas pillére mögött
meghúzódó tartalomhoz, azaz az ország honvédelmi rendszerében megvalósuló
szervezet, feladat- és intézkedési rendszer fogalmához.
Jogszabályi céljaink között elsô helyen került megjelölésre a fegyveres összeütközés
esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek
megteremtése érdekében. Totális háborús konfliktus kialakulásával jelenleg nem számolunk – ezt erôsíti a nemzeti katonai stratégia is – a polgári védelem tevékenységének
hangsúlyát áthelyeztük a békeidôszaki katasztrófák kezelésére. Ezzel párhuzamosan
azonban felkészültnek kell lennünk (maradnunk) a fegyveres cselekmények lakosságot
érintô hatásainak kezelésére is.
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A manapság használatos „civil protection” a szó legszorosabb értelmében vett civil fogalom mögötti tartalom fokozatosan alakult át a korábbi katonai terminológiában használt
„civil defense” megközelítésbôl. A polgári védelem négy szelet, az állami szervek, az önkormányzatok, a civil-, valamint az állampolgárokból a polgári védelmi kötelezettség
alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek összehangolt tevékenységén nyugszik,
mely rendszer az évek során kiforrott.
2003-ban elindult a polgári védelem feladatrendszerének korszerûsítése, melynek eredményeként a polgári védelmi tervezéssel, a polgári védelmi szervezetek megalakításával,
alkalmazásával és a lakosság, valamint a polgári védelmi szervezetek felkészítésével kapcsolatos miniszteri szintû szabályzók módosítására is sor került.
Hazánkban a leggyakoribb természeti hatás az árvizek kialakulása, a gyakran kísérô
jelenségként megfigyelhetô belvíz, valamint a helyi vízkárok. A rendkívüli vízkáresemények ráirányították a figyelmet arra, hogy az emberi élet és az anyagi javak védelme,
valamint a természeti környezet megóvása érdekében kiemelt hangsúlyt kell helyezni
egyrészrôl a települési vízrendezési feladatokra és ezen belül a megelôzést szolgáló fejlesztésekre, illetve a rekonstrukciós munkákra, másfelôl pedig a vízkárok elleni védekezésre.
A 2006. évi dunai és tiszai árvízi védekezésben például az érintett megyékben több mint
2500 fô polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgár vett részt. Egy 2006-2007-ben
megindult kezdeményezés mára már beért, megyei szinten megalakításra kerültek az
árvízvédelmi komplex csoportok, melyek rendeltetése az általános mûszaki-mentô feladatok ellátása mellett árvízi katasztrófa esetén a helyi védekezô erôk megsegítése. Fô feladatuk a vízügyi erôkkel együttmûködve elsôdlegesen az önkormányzati védvonalakon
támogatni az önkormányzatok védekezését, illetve úgy önkormányzatok, mint az állami
védvonalakon történô vízügyesek védekezés mellett szervezni a lakosságvédelmet. Az 50
fôs árvízvédelmi komplex csoportok megalakítását és alkalmazását a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a helyi sajátosságok figyelembevételével
kezdte meg. Az igazgatóság elgondolása mintaként szolgált az árvíz által veszélyeztetett
megyékben megalakított polgári védelmi szervezetek átalakításához. Az árvízvédelmi
komplex csoportok az árvíz elleni védekezésen kívül más veszélyhelyzetek (pl. rendkívüli
idôjárási viszonyok) kezelése és felszámolása során is alkalmazhatóak legyenek.
Miért is fontosak a polgári védelmi kirendeltségek, irodák? Azért, mert közvetlen a polgármesterek mellett, ha jól dolgoznak – erôs érdekérvényesítôk. Ennek köszönhetjük,
hogy a szerény állami finanszírozás mellett számos önkormányzat támogatja a kirendeltségek, irodák rezsiköltségét, a Lada Niva-k üzemeltetését. Érdekes, hogy antimilitáns világunkban a rendfokozat mégis tekintélyt ad, fôleg ha váll-lapos emberek a helyszínen
tevékenykednek. Sajnos a polgári védelmi irodavezetôk rendfokozata áldozatul esett a gazdasági megszorítások okozta civilesítésnek, miközben a tûzoltóknak, rendôröknek meg27
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maradt a rendfokozatuk – így a pv. irodavezetô hátrányba kerül az együttmûködô kollégák
lehetôségeit illetôen.
2007-ben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vezetése az OKF részére
stratégiai célként jelölte meg a hivatásos katasztrófavédelem állománya polgári védelmi
szakmai felkészültségének emelését. A cél teljesítése érdekében megszerveztük referens polgári védelmi kirendeltség-vezetôk képzését, a megyei tematikus tanuló napokat.
Lépéseket tettünk a látható polgári védelem megteremtésére, így a területi és helyi szakembereink illetékességi területükön segítik a közigazgatási vezetôk katasztrófavédelmi,
lakosságvédelmi tevékenységét és folyamatosan részt vesznek a tanuló ifjúság katasztrófavédelmi felkészítésében. 2008-ban az elôzô évi stratégiai cél kiegészült „a polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekttel, melynek célja a lakosság, azon belül a polgári védelmi szervezetek felkészültségének növelése, a kárelhárításba történô bevonhatóságuk
szélesítése. A projektben megfogalmazott célok teljesítése érdekében szorosan együttmûködünk az OKF kiemelt stratégiai partnerével, a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel.
A pályázati úton elnyert összegek ésszerû felhasználása után érezhetôen növekedett az
elsôsorban kistelepüléseken élô állampolgárok biztonságérzete, önmentô képessége.
Az elmúlt évek igazolják, hogy a polgári védelem alkalmas a polgári veszélyhelyzetek
kezelésének koordinációjára, képes a megelôzés, a védekezés és a helyreállítás szoros
egységében a lakosság életének és anyagi javainak megóvására. A polgári védelem egyik
kiemelt szegmense a nukleárisbaleset-elhárítási képesség növelése. 2000 és 2003 között
került telepítésre és beüzemelésre a magyarországi RODOS nukleárisbaleset-elhárítási
döntéstámogató rendszer, valamint 2001-2002 között a Közép-Kelet Európai Regionális
Radiológiai Adatcsere rendszer. Európai uniós jogharmonizációs kötelezettségként 2003ban kialakítottuk a lakossági nukleáris veszélyhelyzeti tájékoztatási rendszert. Ehhez kapcsolódik a lakosság normál idôszaki tájékoztatása az országos háttérsugárzás helyzetérôl,
mely napjainkban már több információs-csatornán is eljut az állampolgárokhoz.
Jelentôs szakmai kihívás volt a Paksi Atomerômû 2003-as súlyos üzemzavarával kapcsolatos lakosságvédelmi és tájékoztatási feladatok koordinálása. A nyitott biztonságerôsítô
intézkedéseket szolgálta a gerjeni osztrák-magyar aerosolos mérôállomás telepítése.
A szakterület évente több hazai és nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlaton is
részt vett. Ezek közül a legjelentôsebbek a 2004-es Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási
Törzsvezetési Gyakorlat, valamint a CONVEX-3 (2005) HUN nemzetközi, valamint a KKBval minden évben megszervezendô nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatok voltak. 2008ban a szakterület jelentôs közremûködésével készült el a megújított Országos Nukleárisbalesetelhárítási Intézkedési Terv (OBEIT), majd annak útmutatói.
A szakterület sikeresen részt vett EURANOS projektben. Képviseli a Fôigazgatóságot minden jelentôs hazai szakmai és tudományos szervezetben, például a Nukleárisbaleset28
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elhárítási Mûszaki Tudományos Tanácsban, annak Logisztikai Albizottságában, az OBEIT
felülvizsgálatára és gondozására felállított Felsôszintû Munkacsoportban.
Folyamatos volt az országos háttérsugárzás változását mérô, országos nukleárisbalesetelhárítási korai riasztási rendszer fejlesztése, az Önkormányzati Minisztérium sugárvédelmi
ellenôrzô rendszerének létrehozása 2008-ban. A fejlesztés elsô ütemében 2007-2009
között az OKF radiológiai távmérô hálózatába 14 új mérôállomás került telepítésre.
A fejlesztés második ütemében további 16 állomás kerül kiépítésre. Ma már más ágazati
fejlesztésekkel együtt 121 mérôállomás szolgáltat adatokat az OKF NBIÉK számára.
Rangot érdemel a kihívások kezelésében a polgári védelmi rendszerbôl a katasztrófavédelembe integrált veszélyhelyzeti felderítô csoportok (VFCS) és szolgálat (VFSZ) tevékenysége, hisz napjainkban megnôtt a vegyi-, biológiai, kémiai veszélyeztetô tényezôk
száma úgy a közutakon, mint az ipari tevékenységben.
Méltán lehetünk büszkék a Magyar Köztársaság polgári védelmének nemzetközi szerepvállalására az elmúlt 10 év viszonylatában is. Az évezred már NATO tagként, de még EU
aspiránsként köszöntött ránk. Ettôl függetlenül mindkét nagy nemzetközi közösségben az
évtized elejétôl tevékenyen veszünk részt. Hazánk képviseletét szervezetünk, az Országos
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság látja el a Felsôszintû Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési
Bizottságban (SCEPC), és mûködteti a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés (CEP) nemzeti
kapcsolati pontját.
Ennek a területnek a része a valós nemzetközi segítségnyújtásban való részvételünk,
melynek logisztikai bázisa a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság. Kiemelkedik ezen
missziók közül a Sri Lanka-i cunami, a romániai árvízi és a haiti földrengési mentôcsapatokkal történô segítségnyújtásunk.
III. FÔBB KIHÍVÁSOK, MELYEKKEL SZEMBENÉZTÜNK AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN
Az eltelt 10 évben az egységes katasztrófavédelem keretén belül a polgári védelem helytállását, szerepének, helyének tudatosodását az alábbi eseményekre való gyors és szakszerû
reagálás is bizonyította:
2000. február és március hónapjaiban a romániai bányák ülepítô tározóinál történt gátszakadás miatt nagy koncentrációjú ciánszennyezés okozott környezeti károkat a Tiszán és
a Szamoson, veszélyeztetve ezzel a lakosság ivóvízellátását is. A helyzet kezelésére vízkorlátozás került bevezetésre. A szennyezô anyag összesen 125 településen 620.500
lakos ellátását igényelte. A szennyezés komoly visszhangot váltott ki Európa szerte, hazánk
napokig a külföldi média vezetô hírei közt szerepelt.
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2001. március 6-21. között minden eddiginél nagyobb árvízkatasztrófa sújtotta a FelsôTisza vidékét, a Bereget. Március 6-án Tarpánál átszakadt a gát, Sonkád felett gátsuvadás
keletkezett, itt és Kispalád térségében 500-800 méter hosszban átbukott a víz. Az ezt
követô védekezésben, majd a helyreállításban és újjáépítésben kulcsszerepet játszott
a polgári védelem. Megmozdult az ország, magánemberek, civil szervezetek, önkormányzatok segítettek. A legintenzívebb védekezés idején tizenegyezer-hétszázan küzdöttek az ár ellen. 12 falut kellett kitelepíteni, de emberéletben nem esett kár.
Ez az év mérföldkô volt a terrorizmus elleni fellépés, a védekezés új dimenziója tekintetében. A szeptember 11-i, az Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadások
következtében új elemként jelent meg tevékenységi körünkben a terrorcselekmények
kezelése, a kritikus infrastruktúra vizsgálata és védelme, amelynek köszönhetôen javítható
az állampolgárok létfenntartásához szükséges alapellátásának biztonsága.
A Duna vízgyûjtô területén 2002. augusztus elején lezúdult rendkívül nagy mennyiségû
csapadék az azt megelôzô 100 év legmagasabb árhullámát indította el a folyó magyarországi szakaszán az érintett települések lakosságát is közvetlenül veszélyeztetve. A hazai
felsô szakaszon 14-étôl intenzív védekezés folyt, 18-án már csaknem 27 ezer fô vett részt
benne, de kialakult kritikus helyzeteken is sikerült úrrá lenni. A fôvárosban a Népszigetet
és a Hajógyári szigetet öntötte el a víz, a többi részt jól szervezett munkával sikerült megvédeni. Augusztus 20-ától a védekezés súlypontja áttevôdött a folyam Budapest alatti szakaszára. Megfeszített munka folyt Báta, Dunaszekcsô, Baja térségében. Az árhullám 25-én
hagyta el az ország területét. Néhány településen és a fôvárosban a közmûszolgáltatásokat
korlátozni, illetve szüneteltetni kellett.
2003. január 7-én intenzív havazás kezdôdött országszerte, néhány nap alatt átlagosan
30 cm hó hullott le, amely fennakadásokat okozott a közúti, majd a vasúti közlekedésben
is. A helyzetet nehezítette az erôs hideg. Február 6-9. között csaknem kihirdetésre került
Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a Kormány által a veszélyhelyzet, ezért a kormányfôt és a belügyminisztert helyszíni bejárások alkalmával a megbízott OKF Fôigazgató és a honvéd vezérkar fônök-helyettes a térségbe kísérte. Volt idô
amikor 93 település volt elzárva, és 121 volt járhatatlan, összeült a KKB, mûködött a KKB
Operatív Törzse az OKF Veszélyhelyzeti Központját részleges alkalmazási készenlétbe
helyeztük, a megyei igazgatóságok megerôsített szolgálatot láttak el. Az akadály-mentesítésben országosan mintegy 4000 ember és 1400 munkagép vett részt. A Tiszai Vízlépcsô alatt kialakult jégtorlaszt robbantással kellett megbontani a honvédségi alakulatoknak.
2003. április 11-én a Paksi Atomerômû Rt.-ben, a 2. blokk évi ellenôrzô karbantartása közben, a reaktorblokk melletti tisztítórendszerbôl, amelyben fûtôanyagcellákat
helyeztek el, radioaktív gáz szivárgását észlelték. Sugárveszély nem állt fenn, veszélyhelyzeti intézkedésre nem volt szükség. A környezô települések lakosságát tájékoztatták.
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Az OKF nukleárisbaleset-elhárítási szolgálata, a KKB operatív törzse és a Nukleáris
Balesetelhárítási Védekezési Munkabizottság folyamatosan nyomon követte és értékelte
a helyzetet.
2004. augusztus 2-án a Hernád vízállása meghaladta az eddig mért legmagasabb szintet.
Több útszakaszt le kellett zárni, de teljesen elzárt település nem volt. 27 településre rendeltek el teljes alkalmazási készenlétet, 127 polgári védelmi szervezetben összesen 1500 fô
dolgozott, 128 technikai eszközzel. Az árvíz 212 épületet érintett, ezek közül 70 jelentôsen
megsérült. 90 embert telepítettek ki. Az árhullám levonulása után az árvíz által sújtott 27
település, valamint az ôket segítô további nyolc önkormányzat számlájára megérkezett
több mint 75 millió forint a központi „vis maior” alapból – a védekezésre, kárelhárításra
fordított költségek fedezetéül. Megkezdôdött az úthálózatban, hidakban, állami és önkormányzati intézményekben keletkezett károk felmérése is.
2004. év vége az Észak-Szumátra nyugati térségében pusztító erejû szökôárt elindító földrengéssel köszöntött be. A nemzetközi szervezeteken keresztül érkezett kérésre reagálva
Magyarországról egy, az OKF által szervezett katasztrófavédelmi orvosi mentôcsapat került
kiküldésre. Emellett a szökôár sújtotta Sri Lankán víztisztító berendezés üzembe állításával
járultunk hozzá a helyi lakosság egészséges ivóvízellátásához.
2005. április 18-án rendkívüli felhôszakadás volt a Mátrában. Mátrakeresztesen nagy károkat okozott a vízzel sodródó nagy mennyiségû köves, iszapos hordalék. A településen
kialakult helyzetre tekintettel 21-én a helyszínen tájékozódott a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a katasztrófavédelmi fôigazgató.
A Hernád vízgyûjtô területére rendkívüli esôzések formájában, 2005. július végén lezúdult
csapadék kritikus szintû árhullámot indított el. A folyó érintett szakaszán a gátak hiánya
27 településen 35 ezer lakost fenyegetett. A hivatásos katasztrófavédelmi-, polgári védelmi-, vízügyi szervek és a tûzoltóságok mellett nagyszámú polgári védelmi szervezet vett
részt a védekezésben.
2006. év elején az országos jelentôségû belvízi elöntéseket követôen a Dunán és a Tiszán
közel egy idôben alakult ki árhullám. Az árvízi helyzet súlyosbodása következtében három
alkalommal is veszélyhelyzetet hirdetett a Kormány. A megfeszített védekezéssel
párhuzamosan lakossági kitelepítésekre került sor.
2007. júliusában a 3. fokú hôségriasztással, illetve a kiemelt tûzesetek megfékezésével
kapcsolatban hajtottunk végre feladatokat. A megyékben és a fôvárosban megszervezésre
került a lakosság egészséges ivóvízzel történô rendkívüli ellátása, a közkutak megnyitása,
utak hûtése, tömegközlekedés, távolsági közlekedés biztosítása, fokozott egészségügyi
védelme.
31

F

Ó

K

U

S

Z

B

A

N

Egy, a hazánkat érô frontrendszer hatására 2008. augusztus közepétôl országszerte jelentôs mennyiségû csapadék hullott. A rendkívüli esôzések következtében több település
lakóépületében szûntek meg a lakhatási feltételek.
2009. júniusában az észak-keleti országrészben végigvonuló vihar okozott károkat.
Felszámolásuk más megyék mentô erôinek segítségnyújtását is igényelte. A megfeszített
munka eredményeként rövid idôn belül sikerült megoldani az ideiglenes lakhatási
feltételeket.
IV. ZÁRSZÓ HELYETT – JÖVÔKÉP
Véleményem szerint a 10 év értékelése csak úgy fejezôdhet be megnyugtatóan, ha egy
kicsit elôretekintünk és ezzel zárjuk le az eddig megtett utat. A katasztrófavédelemnek
meg kell maradnia, mint keretnek, annak egységes irányítási rendszerében kell dolgoznunk, ezt erôsíti az EU katasztrófavédelmi, azaz Disaster Management politikája is.
Az elôttünk álló idôszak sem lesz könnyû, ez elôre látható. Az egyre szaporodó és szélsôséges viharok, árvizek, havazások próbára teszik a kialakított rendszert, a nap, mint nap
hallható klímaváltozással járó hôhullámok, fagyok gondolkodásra fogják késztetni a polgári védelmet is annak érdekében, hogy a hatékony válaszadás érdekében milyen lépéseket kell majd megtenni. A probléma összetettségét jelzi az az érdekes tény is, hogy egyformán van jelen az aszály és az árvíz, egyszer a kezelhetetlen mennyiségû vízzel kell
megküzdenünk, máskor pedig az olykor éveken át tartó szárazság okoz megoldhatatlan
problémát, hôségriadót. Az elmúlt 30 évben 100 milliárd euróra becsülhetô az aszály gazdasági hatása az Európai Unióban.
Rá kell világítanunk a manapság oly divatos infrastruktúrák létfontosságú elemeinek védelmére is, melyek biztonságos mûködése át és áthatja mindennapjainkat, meghatározó
életünk minden szegmensében. Az eltelt idôszak példái is mutatják, hogy az energiaszektor sebezhetôségére (gáz- és áramszolgáltatás) vagy az egészséges ivóvízhez jutásra
megkülönböztetett figyelmet kell szentelni. Elgondolkodtató tény, hogy az elôrejelzések
alapján, húsz éven belül közel 2,5 – 3 milliárd ember fog szenvedni olyan súlyos vízhiányban, ami a megélhetést veszélyezteti.
Kihívás és egyben bizakodásra okot adó a Lisszaboni Szerzôdés hozta változás, amely az
Európai Unió mûködésérôl szóló szerzôdés módosításával a közösségen belüli politikák
sorában méltó helyre emeli a polgári védelmet.
Ennek keretében, ami elôttünk áll:
• a nemzetközi együttmûködés fokozása,
• a természeti és civilizációs katasztrófák megelôzése,
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védekezést szolgáló rendszerek hatékonyságának javítása;
a polgári védelemben részt vevôk felkészítése,
a katasztrófák kezelése;
az operatív együttmûködés, beavatkozás és támogatás hatékonyságának növelése
nemzetközi szinten.

– Az Európai Unió hangsúlyozza a Védelmet nyújtó Európát, melynek keretében egy
belsô biztonsági stratégia alapján tovább kell javítani az európai polgárok életének és biztonságának védelmét, a nemzetek együttmûködését.
– Aláhúzhatjuk a szolidaritásvállalást, amely egy tagállamot érô természeti vagy civilizációs katasztrófa esetén a tagállam vezetôinek kérésére az Unió minden rendelkezésre álló
eszközt, erôt mozgósít.
– A NATO-n belül megerôsödött a civil és katonai együttmûködés (CIMIC) szerepe és
jelentôsége.
Napirenden van a szervezet teljes polgári védelmi tevékenységének és rendszerének
átgondolása, hiszen egyre jelentôsebb kihívást jelentenek a természeti és civilizációs
katasztrófák okozta problémák.
Továbbra is kiemelt helyen kell foglalkoznunk a fegyveres konfliktusok esetére tervezett
lakosság oltalmazással. Felül kell vizsgálni az általános polgári védelmi tervrendszerünk
tartalmát ezzel kapcsolatban.
Jogszabályi szintre kell emelni a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi
szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezését elrendelô intézkedést (EMELÔINTEGRÁLÓ).
Folytatva a polgári védelem dinamizálása projektet, további lépéseket kell tennünk a jogszabályok korszerûsítésére, a látható polgári védelem fokozására, az önkormányzati vezetôk,
a polgári védelmi szervezetek felkészítésére. Csomóponti kérdésként kell kezelni a nukleáris és radiológiai veszélyekre történô felkészülést, potenciális kihívásnak tekintve a hazai
és a szomszédos országok nukleáris létesítményei biztonságáért elvégzendô feladatokat.
Korszerûsíteni szükséges a települések polgári védelmi veszélyeztetettségi besorolását,
a reális veszély alapú megközelítést, melyhez igazodni kell a veszélyhelyzeti terveknek is,
illetve a megalakított polgári védelmi szervezetek veszélyeztettségi alapú díszlokációjának.
Ma 78 ezer fô van lebiztosítva, de felosztásuk megfelelô-e?
A veszélyhelyzeti tervek lakossági sajtónyilvános megjelenítésére naprakészen kell tartani
a kirendeltségek, megyei igazgatóságok és az OKF polgári védelmi Almanachját.
33

F

Ó

K

U

S

Z

B

A

N

Teljesebbé kell tenni a civil szféra bevonását, a stratégiai partnerrel, a Magyar Polgári
Védelmi Szövetséggel történô együttmûködést a képzésben, gyakorlatozásban, mentésben. Ki kell dolgozni a jogi szabályozását a hazai katasztrófák elleni védekezésbe, valamint
a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtásban közremûködô különleges mentôszervezetek
védekezésbe történô bevonásának rendjét.
Az elfogadásra kerülô polgári védelmi törvény módosítás felhatalmazásának megfelelôen
ki kell dolgozni az óvóhelyi védelem jelenleg több jogszabályban megjelenô, de egyben
hiányosságokat is mutató országos szakmai követelményeket a meglévô vagy újonnan
létesítendô életvédelmi építmények, óvóhelyek tekintetében.
A polgári védelmi irodák törvényben történô szervezeti elemként való rögzítése esetén
felül kell vizsgálni a polgári védelmi igazgatás illetékességi területeit a 49/1997. (IX. 16.)
BM rendelet aktualizálásával.
Elodázhatatlan a polgári védelem technikai fejlesztése, a pv. kirendeltségek, a gépjármûpark, a védôeszközök, monitoring rendszerek megújítása, a megalakított polgári védelmi szervezetek technikai felszerelése, a speciális mentôcsapatok technikai támogatása.
A kor kihívásainak megfelelô info-kommunikációs és informatikai eszközök használatát el
kell sajátítani, pl. alkalmazni kell az EU-s SAFER mûholdképeket az ár- és belvízi jelentések,
de bármely típusú veszélyhelyzetek kiterjedésének megállapítására.
Fel kell újítani a lakosság elavult légi- és katasztrófa riasztó eszközeit a települések reális
veszélyeztetettségének megfelelôen, fel kell tárni az atomerômû Sürgôs Óvintézkedési
Zónájában lévô lakossági tájékoztató riasztó rendszer korszerûsített vezérlésének módját.
A közelmúltban hatályba lépett közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény és az
érvényben lévô építésügyi jogszabályok tükrében felül kell vizsgálni a polgári védelem
hatósági és szakhatósági jogköreit és azokat szükség szerint hozzá kell igazítani a megváltozott jogszabályi háttérhez.
A polgári védelmi kötelezettség alapján megalakított polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok beosztásával, igénybevételével és az alkalmazást követô, járandóságaikat illetô közigazgatási eljárások során meg kell felelni a közigazgatási hatósági eljárásról szóló jogszabályoknak.
Fokozni kell a lakosság önmentô képességének tudatosságát. Magasabb szintre kell emelni a közigazgatási vezetôk, védelmi bizottsági elnökök és polgármesterek, katasztrófavédelmi, polgári védelmi felkészítését. Nagy hangsúlyt kell fektetni az ifjúság felkészítésére,
a biztonságtudatos nevelésre, az állampolgárok önerôs védekezése szükségességének
megértetésére.
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Hiánypótló jelleggel el kell készíteni és naprakészen kell tartani a polgári védelmi kirendeltség-vezetôk kézikönyvét, hogy alkalmas legyen a rendszerben szolgáló tisztek
továbbképzésére, a különbözô veszélyhelyzetek alkalmával történô tevékenység szabályozására, a rendszerbe újként belépôk felkészítésére.
A normál idôszaki erô-, eszközhasználat mellett felül kell vizsgálni a minôsített idôszakokra
is a katasztrófavédelmi, polgári védelmi logisztikai készletek szintjét, kiszállítások rendjét
országos, regionális, megyei, illetve helyi kirendeltség és iroda fokozatoknak megfelelôen.
Az anyagi lehetôségek függvényében indulni kell a meghirdetett Európai Unios és NATO
CEP, CPC pályázatokon.
A jövô záloga az esetenkénti múltba tekintés, ezért kompletté kell tenni a polgári védelem
Archívumát, támogatni a kiállításokat, a védekezésekrôl, az áldozatokról történô méltó
megemlékezéseket.
Átgondolt humán stratégiát kell megvalósítani a polgári védelmi szakbeosztások feltöltésére, elsôdlegesen a Rendôrtiszti Fôiskolán és a Nemzetvédelmi Egyetemen végzett
tisztekkel. Következetesen el kell végeztetni a már beosztásban lévô, de felsôfokú szakképesítéssel nem rendelkezô munkatársakkal a felsôfokú polgári és katasztrófavédelmi
szervezô OKJ-s tanfolyamot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban, ehhez elô kell segíteni a felsôfokú polgári védelmi képzés színvonalas végrehajtását, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának polgári védelmi ismereteinek növelését.
De mindenekelôtt készen kell állnunk a jövô év január 1-jétôl esedékes EU elnökségünkkel összefüggô szakterületi feladatokra, amelyek során nem csak a nemzeti érdekeket,
hanem az egész közösség szakmai elképzeléseit és törekvéseit hivatott képviselni hazánk
polgári védelme.
Az egységes követelménytámasztás megköveteli a szolgálati kultúra, a szabályzat szerinti
élet felülvizsgálatát, annak áttekintését és fontosságának hangsúlyozását.

Összegezve, van mire büszkének lennünk, az elsô 75 évünk nagyon gazdag szakmai
tapasztalatokat hozott. Az azokból felhalmozott tudást és a beavatkozást professzionális
képességét meg kell ôriznünk és átadnunk a jövô polgári védelmi szakemberei részére,
szükség szerint hozzáigazítva a változó kihívásokhoz.
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DR. HOFFMANN IMRE – NÉMETH KLÁRA

A TÛZOLTÓSÁG
ÉS A POLGÁRI VÉDELEM
EGYÜTTMÛKÖDÉSE
A LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI
FELADATOKBAN

BEVEZETÔ GONDOLATOK

A publikáció a légoltalom szervezeti felépítésének és feladatainak kialakulását, változásait
követi nyomon. A légoltalmi munkában meghatározó szerepet betöltô tûzoltóerôk tevékenységén keresztül:
•
•
•
•

a feladatrendszer összefonódását;
a szoros együttmûködést a feladatok végrehajtásában;
a közös erôvel megvalósuló képzést és felkészítést;
a Magyar Országos Tûzoltó Szövetség (továbbiakban: MOTSZ) és kiadványának, a Tûzrendészeti Közlöny mellékletének szerepét;
• a Légoltalmi Liga (továbbiakban: Liga) tevékenységének támogatását;
• a háborús felkészülésben és felkészítésben jelentôs szerepet játszó tûzoltói feladatokat;
• a háborúban tanúsított hôsies helytállást;
• a tûzoltó tûzszerészek háborún túlnyúló tevékenységét;
• a légoltalom 1949-tôl kezdôdô újjászervezését;
• az 1956-os tevékenységet, s az azt követô korszerûsítést;
• az 1964-tôl nevet váltó polgári védelmet;
• és a 2000-tôl megalakult új szervezetet és tevékenységét
gondolat ébresztô szándékkal mutatja be egészen napjainkig.
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A lakosságfelkészítés feladata csak egy vékony metszete a légoltalom témakörének. A lakosságfelkészítésre szûkített kutatás során derült fény arra, hogy milyen kis számú szakmai
anyag, dokumentum áll rendelkezésre. Az anyagok fellelhetôsége vagy a terület feldolgozása méltatlanul hiányos. A tevékenység sokrétûsége, a légoltalom szereplôinek sokfélesége felvetik a további kutatás igényét. Egyre kevesebb azoknak a szemtanuknak a száma,
akik a légoltalomban tevékenykedtek, akik aktív részesei voltak kialakulásának, mûködésének. A légoltalom helyének,szerepének meghatározásához, a védelmi rendszerek történelmébe – a jelentôségéhez méltó helyre – sorolása miatt szükséges lenne a még fellelhetô
dokumentumok, emlékanyagok összegyûjtése. Pozitív példaként álljon itt Lovas Gyula könyve, aki Sopronban gyûjtötte össze és szerkesztette könyvbe a visszaemlékezôk szavait.1

***
A Tûzoltó Múzeum filmtárában egy rendkívüli és ritka felvétel található. A korabeli Filmhíradó kockái az 1937. december 9-én Budapest utcáin látható eseményeket hozzák
a múltból a jelenbe2. A film képei lehetnének a háború pusztításait bemutató felvételek, az
operatôr azonban azt a nagyszabású légvédelmi gyakorlatot örökítette meg, amit József kir.
herceg – úgy is, mint a Légoltalmi Liga elnöke, – vitéz Fábry Dániel dr. légvédelmi parancsnok, Szilágyi Lajos dr. országos tûzrendészeti felügyelô és a tûzoltóságok vezetôi is megtekintettek. A feltevés szerint Budapestet ellenséges repülôgépek támadták meg. Füst, fülsiketítô zaj, rikoltó szirénák, rohanó emberek, égô jármûvek mindenütt. A látszólag fejvesztett rendszertelenségben azonban ott bújik a szervezettség. Megjelennek a lakosság
védelmét ellátó erôk, a tûzoltóság, az egészségügyi szolgálat, a gázvédelmi szakemberek,
a rendôrök. A filmkockák tanúsága és a Polgári Lég- és Gázoltalom korabeli cikkírója
szerint a gyakorlat „a cselekvô szervek mûködésének erôpróbája volt” legnagyobb részt
a tûzoltóság vezetése alatt és közremûködésével.3 „A helyreállítási munkálatokat az Elektromos Mûvek, Gázmûvek, tûzoltók, mentôk, BSzKRt, cserkészek és a Vöröskereszt látták
el nagy szakértelemmel.”4
A sikeres végrehajtás csak azzal az összefogással valósulhatott meg, amely a késôbbiekben is jellemezte a hazai légoltalom érdekében végzett tevékenységet. A gyakorlat annak
a több mint kétéves munkának a demonstrált eredménye volt, amelyet az 1935. évi XII. t.c.a
légvédelemrôl (továbbiakban: légvédelmi törvény) illetve a végrehajtására 1936-ban megjelent 15/1936. sz. HM Rendelet (továbbiakban: Légoltalmi Utasítás) helyezett jogi
alapokra.

Lovas Gyula: Légoltalom vigyázz! Sopron… 2003.
Filmhíradó – 1937. december
3 Tûzrendészeti Közlöny - Polgári Lég-és Gázoltalom 1937. december 15. – 1. ábra
4 Tûzrendészeti Közlöny - Polgári Lég-és Gázoltalom 1937. december 15. – 2. ábra
1
2
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A KEZDETEK
Az I. világháborút követôen a háborús tapasztalatok összegzésénél már nyilvánvaló volt,
hogy a légoltalmat meg kell szervezni. A légi támadások következtében a háború kiterjedt
a hátországokra is. Ez nemcsak az utánpótlást, az ellátást, az ipart, de a civil lakosságot is
veszélyeztette. Európa szerte gyorsan kialakult a törekvés a szervezett védelem megvalósítására. Érvényes volt ez a honvédség kötelékében a légvédelmi szervezetek kiépítésére
és a lakosság életét, értékeit védô társadalmi szervezetek megszervezésére egyaránt.
Érdekes visszaemlékezés került elô a Polgári Lég-és Gázoltalom hasábjairól. „1932 októberében lelkes örömmel, hazafias lángolással gyûlt össze egy ôszi este a pesti egyetem
egyik termében mintegy 25-30 ember. „Megalakul a polgári légvédelem”, hallottuk örömmel mi, aggódó lelkû, jövôbe látó, hazánkért rajongó fiatalok. A hazai légoltalom lánglelkû
apostola, Petróczy István ny. repülôezredes, a magyar anyákra és a jövô kis magyarok
életére gondolva bontogatta a légoltalom zászlóját.”5 Az öt évvel késôbb megalakuló
Légoltalmi Liga igazgatói székében ugyanezt a személyt, Petróczy István ezredest láthatjuk
majd viszont.
1935-ben már elôrevetette árnyékát a háború, a nemzetvédelmi szempontok elôtérbe kerültek. A haza védelmében szerepet vállaló szervezetek számára közös célkitûzéssé vált:
kialakítani a légoltalom szervezetét, biztonsági rendszereit, megszervezni a beavatkozó
egységek kiképzését, megalakítani a Légoltalmi Ligát, felkészíteni és megismertetni a lakosságot az önvédelem szükséges ismereteivel és a követendô magatartásformákkal.
A tûzoltóság összekapcsolódása és együttmûködése a kialakításra váró légoltalmi rendszerrel a feladat jellegébôl fakadóan egyértelmûen adódott már a kezdetektôl. A feladatok
összefonódása, a kiképzések megvalósíthatósága, a felvilágosító munka kiszélesítése
összekapcsolta az Országos Légvédelmi Parancsnokságot (továbbiakban: OLP) és a tûzoltóságot. Egy korabeli oktató tábla6 nagyon szemléletesen mutatja be, hogy a Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) végrehajtó szerve – az OLP– útján hogyan szervezte,
vezette, irányította és ellenôrizte a légvédelmet és a légoltalmat. A honvédségi légvédelem,
a hatósági légoltalmi munka és a lakossági önvédelmi légoltalom rendszerének felépítése
magas fokú átgondoltságot mutat, amit késôbb a gyakorlat igazolt. A hatósági feladatokon
belül szoros együttmûködésben dolgoznak együtt a különféle szakterületek – a tûzoltóság, az egészségügy, a mentôsök, a rendôrség szervei és a civil szervezôdés.

5
6

Tûzrendészeti Közlöny – Polgári Lég- és Gázvédelem 1935. június 15. – 3. ábra
Honi légvédelem oktatótábla – 4. ábra
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A rendszer felépítése feltételezi az együttmûködést a különféle szervek és szervezetek
között a feladatok végrehajtásában. Nagyfokú bizalomról és kockázatvállalásról tesz tanúbizonyságot, hogy a civil szervezet önálló szerepkörrel és csak neki osztott feladatokkal
kapcsolódik a védelmi rendszerbe. Különösen figyelemre méltó a Légoltalmi Liga és a hatóságok együttmûködése. A civil szervezetet a rendszer részeként ismerik el és jól kialakított irányítással mûködtetik, használják erôit a védelmi rendszer részeként.
A korabeli újságokból jól nyomon követhetô a tûzoltóság kezdeményezô szerepe, a légoltalommal kapcsolatos szakmai továbbképzésük és az általuk szervezett, vagy a részvételükkel zajló felkészítô tanfolyamok rendszerének beindításában. A tûzoltók – feladataikból
következôen – az elsôk között szorgalmazták, hogy a többi ország példáját követve a légvédelem megszervezésével hazánk is készüljön fel egy elkövetkezendô háborúra. Az új
feladatok szükségessé tették a tûzoltók képzését is, tanultak ôk is, mielôtt maguk is kiképzôkké váltak. Ennek a gondolatnak a fontosságát felismerve „Budapest székesfôváros polgármestere … az állami és fôvárosi tisztviselôk, fôvárosi és vidéki tûzoltótisztek részére megtartotta az elsô komolyabb légoltalmi tanfolyamot.”7
A tûzoltóság – miközben tisztjeit képzésre küldte az új feladat megismerésére – a lakosságfelkészítésének szükségességét érezve és figyelembe véve, kezdeményezô lépéseket
tett. „Az új ismeretlen feladatkör, amely a társadalom feladataival is ölelkezik, a kezdet
nehézségei és az egyöntetûség miatt irányításra szorul, s ez adta a gondolatot ahhoz, hogy
a Magyar Országos Tûzoltó Szövetség elnöksége, hivatalos lapjának mai számával a
„Polgári lég- és gázvédelem” címû állandó mellékletét jelenteti meg.”8 – írta Teasdale Ottó
tûzoltó másodfôparancsnok beköszöntôjében a Tûzrendészeti Közlöny 1935. június 15-i
szám vezércikkében. Ezzel megszületett a légoltalom elsô rendszeres megjelenésû kiadványa. A melléklet ettôl kezdve állandó helyet adott a légoltalom témakörébe tartozó írásoknak: a légoltalomra vonatkozó rendeletek ismertetésétôl kezdve a tudományos szakmunkákon át a lakossági ismeretterjesztô, tájékoztató anyagokig. Szerzôi között repülôtisztek, vegyészmérnökök, tûzoltó tisztek egyaránt megtalálhatók voltak.
A korábban már említett és a légoltalom tudományos kutatásával foglalkozó Petróczy
István repülôezredes a Polgári Lég- és Gázvédelem hasábjain fogalmazta meg a tûzoltóság szerepét a polgári légvédelemben. A repülôgépek leghatásosabb támadófegyverének
nevezi a gyújtóbombát, és emiatt a tûzoltóságnak a „a polgári légvédelemben legfontosabb szerep jut”. Ehhez szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy „a tûzoltóság feladatát
ne csak béke idejében oldhassa meg, hanem akkor is, amidôn nemzetünket a legnagyobb

7
8

Minárovics János: A tûzoltóság második világháborús feladati és veszteségei -1998
Tûzrendészeti Közlöny – Polgári Lég- és Gázvédelem 1935. június 15. – 5. ábra
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veszély fenyegeti, azaz háború idejében is”. Arra is felhívta a figyelmet, hogy „A tûzoltóság
e feladatára már most gondoljon és tervszerûen készüljön, mert az, semmiféle rögtönzéssel nem oldható meg, hanem többévi szívós munkát igényel.” 9
Ezzel egyidejûleg a magyar sajtó is tájékoztató kampányba kezdett, amellyel a légi háború
veszélyeire és a védekezés megkezdésének szükségességére hívta fel a figyelmet.
A tûzoltó társadalom tudta, hogy az új feladatok új terheket rónak rájuk, s a feladatra nekik is
fel kell készülniük. A szakmai munka és az arra való felkészülés mellett a tájékoztató és felkészítô munkában is szerephez jutottak. A felvilágosítás és oktatás felelôsségteljes voltára
hívta fel a figyelmet írásában Rehák Tamás debreceni tûzoltóparancsnok, amikor figyelmeztetett „Felvilágosításra és oktatásra csak az vállalkozzék, és lépjen a nyilvánosság elé, pláne
a szak- és napisajtóban, akinek tényleg komoly mondanivalója van és mondanivalóit komoly
– megelôzô – ismeretszerzés és tapasztalatok alapján viheti az érdekeltek és érdeklôdôk elé..”10
A szakma korabeli gondolkodásmódjára, szemléletére következtethetünk ebbôl az írásból.
A szerzô a közérdek szem elôtt tartásával, a jobbító hozzáállás nevében kritikával mert élni
és ezáltal elvárásokat megfogalmazni annak érdekében, hogy a tûzoltó szakmaiság sohasem legyen megkérdôjelezhetô. A lap érdeme pedig az, hogy ezt a bíráló hangnemû, de jó
szándék vezérelte írást megjelentette.
GONDOLATTÓL A TETTEKIG
Az 1935 végén megjelenô légvédelmi törvény és az azt 1936-ban követô Légoltalmi Utasítás konkrét feladatokat fogalmaz meg a tûzoltóságok számára. A légoltalmi segélyosztagok felállításával tûzoltó osztagok is alakulnak. Ezzel szinte párhuzamosan megjelenik az
1936. évi X. t.c. a tûzrendészet fejlesztésérôl (továbbiakban: tûzrendészeti törvény) és a
180.000/1936 BM.sz. rendelet A tûzrendészet újabb szabályozásáról. Ennek rendelkezései szerint új feladatok hárulnak a tûzoltóságra. „A tûzrendészeti kódex 16§-ának második
bekezdése a hivatásos tûzoltóságokkal kapcsolatosan kimondja, hogy a légvédelmi szolgálatosokból tûzoltói szolgálatra lehetôség szerint ki kell képezni legalább annyi férfit,
amennyi a hivatásos tûzoltóság tiszti és legénységi állomány kétszeresének megfelel.
A 21§-ának 8. bekezdése szerint a köteles tûzoltóság tartalékául ugyanolyan létszámú légvédelmi szolgálatost kell évenként legalább 6 kettôs órán át tûzoltói szolgálatra kiképezni,
mint amennyi a köteles tûzoltóság száma. A Légoltalmi utasítás 68§-ának b) pontja szerint
a gázvédelmi szolgálatosok kiképzését a helybeli hivatásos és önkéntes tûzoltóság végzi.” 11
Tûzrendészeti Közlöny – Polgári Lég- és Gázvédelem 1935. június 15. – 6. ábra
Tûzrendészeti Közlöny – Polgári Lég- és Gázvédelem 1935. július – 7. ábra
11 1936. évi X.t.c. a tûzrendészet fejlesztésérôl –Tûzrendészeti Közlöny – 1938. január vitéz Roncsik Jenô dr.
9

10

40

F

Ó

K

U

S

Z

B

A

N

Már a törvény megjelenése elôtt megkezdôdött a munka a tûzoltóságokon. Az 1936 júniusában megjelent Tûzrendészeti Közlönyben olvasható a MOTSZ 1935. évre vonatkozó
éves Jelentése12. Ebbôl képet kaphatunk a tûzoltóságok képzésben és felkészítésben való
szerepérôl és részvételérôl. Továbbképzô tanfolyamokon vettek részt maguk is, majd különféle szervezetek leventék, cserkészek, budapesti gyárak és ipartelepek alkalmazottai részére tanfolyamot szerveztek. Elôadást tartottak itthon és a bécsi légvédelmi gyakorlat alkalmából is. Ugyanebben a Jelentésben az is megfogalmazódott, hogy a „90.000 magyar
tûzoltót számláló hadseregnek 300.000-es lelkes sereggé kell átalakulni. És az eddig
külön-külön egyedekként jelentkezô lelkes magyar tûzoltó egyesületekbôl fegyelmezett,
kemény, megbízható, minden pillanatban harcképes, egységes csapatot kell szervezni.”13
Ez egyszerre két feladatot szabott a tûzoltóságok számára: nagyszámú létszámemelést és
ütôképes egységek kialakítását.
A szakmai oktatás és a felvilágosító tevékenység – a szaksajtóból jól nyomon követhetôen
– 1936-ban egyre lendületesebben folyt tovább. „A budapesti tûzoltó fôparancsnokság az
Országos Légvédelmi Parancsnoksággal együttesen létrehozza az elsô rendszeres és
komoly tanterv alapján elôkészített polgári lég- és gázvédelmi tanfolyamot.”14 A kéthetes
tanfolyamot Teasdale Ottó helyettes tûzoltó fôparancsnok és vitéz Ruszkay Jenô ezredes,
országos légvédelmi parancsnok üdvözölte. Az elsô tanfolyamokat továbbiak követték,
amikre folyamatos toborzást tartottak a szaksajtó hasábjain keresztül is.
Amikor Kiss Lajos doktort 1936 novemberében kinevezték a fôváros tûzoltóparancsnokává felszólították arra, „hogy az új fôparancsnokra hárul az, hogy a tûzrendészet és a tûzoltóság korszerû fejlesztésén túlmenôleg különös figyelemmel legyen a légoltalmi szempontokra és saját hatáskörében is szorgalmazza ezek megindítását és megvalósítását”15.
A fôparancsnok és tisztikara mindent meg is tett e cél érdekében. Dr. Némethy Károly
székesfôvárosi tanácsnok így ír a tûzoltóságról a Tûzrendészeti Közlöny hasábjain: „...európai viszonylatban is mindenkor az elsôk között állta meg a helyét. Meg van tehát a remény
arra, hogy tûzoltóságunk a maga modern technikai felszerelésével és jó felkészültségével
a reáháruló újabb feladatokat is megfelelôen látja majd el.”16 Munkájuk elégedettséget váltott ki a felsôbb vezetésben is. A budapesti tûzoltók ünnepe címmel jelent meg hosszú
beszámoló a Tûzrendészeti Közlöny-ben ennek a tevékenységnek az elismerésérôl, megbecsülésérôl. 1937. október 24-én a tûzoltóknak „díszes ünnepség keretében adta át
Szendy Károly dr polgármester azokat a kitüntetéseket, amelyekkel a legfelsôbb hely is
Tûzrendészeti Közlöny 1936. június – 8. ábra
Tûzrendészeti Közlöny 1936. június
14 Tûzrendészeti Közlöny – Polgári Lég-és Gázoltalom 1936. február 15
15 Minárovics János: A tûzoltóság második világháborús feladati és veszteségei -1998
16 Tûzrendészeti Közlöny – Polgári Lég-és Gázoltalom 1937. szeptember 15.
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elismerte ôket érdemes mûködésükért.”17 A kormányzói és miniszteri kitüntetésben
részesülôk között ott volt Teasdale Ottó másodfôparancsnok, akit a kormányzó a magyar
érdemrend lovagkeresztjével tüntetett ki. Kiss Lajos dr tûzoltófôparancsnok ünnepi beszédében hangsúlyozta, „ôt különösen ki kell emelni” „aki mint legelsô, olyan idôben hívta
fel a hatóságok figyelmét a légoltalom megszervezésének fontosságára, amikor ezzel
a nagy horderejû kérdéssel az országban hivatalosan még senki sem foglalkozott”.
Az ô nevéhez fûzôdô érdem, hogy Kirchmann Árpád fôfelügyelôvel, Kéler Dénes felügyelôvel és Kiss Ferenc dr. csapatorvossal együtt a Légoltalmi utasítás szerint a „tûzoltóságra
háruló nemzetvédelmi feladatok elvégzését igen eredményesen készítette elô, hogy ha a
törvényhatósági bizottság szükséges fedezetet rendelkezésre bocsátja, akkor rövid idô
alatt mindazokat a gázmentesítô és tûzoltó segélyosztagokat fel tudjuk állítani, kiképezni,
vezetni, amelyek” a kárelhárításhoz okvetlenül szükségesek és a lakosság biztonságát
nyújtják.18 Ehhez a nagyszabású feladathoz az anyagi fedezetet is biztosítani kellett.
„A fôváros költségvetésében 1938-ban irányoztak elô elôször nagyobb összeget – a korábbi 30.000 pengôvel szemben 250.000 pengôt – légoltalmi kiadásokra, de ez az összeg
csak mintegy egy tizede volt a valódi – 2,6 millió pengôre tervezett szükségletnek.”19
Ugyanezen év december 5-én Horthy Miklós kormányzó jelenlétében ünnepélyes
körülmények között megalakult a Légoltalmi Liga. Elnöke József fôherceg tábornagy, aki a
MOTSZ védnöke is volt. Az alelnök dr. vitéz Fábry Dániel ezredes országos légvédelmi
parancsnok, fôtitkára Teasdale Ottó másodfôparancsnok, igazgatója Petróczy István ezredes lett. József fôherceg a Riadó! címû lapban megjelent köszöntôjében hangsúlyozza a
Liga sikerese mûködéséhez az egység és az összefogás fontosságát „feladatát csak akkor
teljesítheti maradéktalanul, ha benne eggyé forr társadalmi különbség nélkül a nemzet
egyes tagja és mindenki erejéhez képest részt vesz”20.
A Liga – a Légoltalmi Utasításnak megfelelôen – társadalmi szervezetként volt hivatott
ellátni a lakosság légoltalmi felkészítését. A Légoltalmi Utasítás megfogalmazza a széleskörû Felvilágosítás szükségességét is, melynek megvalósítására – az iskolai oktatást kivéve – a társadalmi szervezetet a Légoltalmi Ligá-t jelöli ki.21
A fôvárosi megalakulást követôen országszerte alakulnak a vidéki sejtek. A városokban,
településeken megalakulnak a Liga helyi szervezetei. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltár jegyzôkönyv22 tanúsága szerint Szolnokon 1938. június 29-én alakult meg a helyi
Tûzrendészeti Közlöny 1937. november – 9. ábra
Tûzrendészeti Közlöny 1937. november – 9. ábra
18 Tûzrendészeti Közlöny 1937. november
19 Minárovics János: A tûzoltóság második világháborús feladati és veszteségei -1998
20 Riadó! 1938. január – 10. ábra
21 Légoltalmi Utasítás 1936.
22 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár dokumentuma – 11. ábra
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csoport. A Polgári Lég- és Gázvédelem egy híradásból a pécsi események színességét
láthatjuk: filmvetítéseket tartottak, légvédelmi irodalmi könyvheteket szerveztek; nemcsak
a szakma a sajtóban, a napilapokban is légoltalommal kapcsolatos rovatok indultak; kiadványt készített a város és ingyenesen osztotta a lakosság körében, vetítôképes elôadásokat
szerveztek. A lakosság mintegy 10%-a vett részt ezeken a rendezvényeken.
A Liga aktivitása tiszteletre méltó volt. Tevékenységét, feladatait propagálva rövid idô alatt
országos hálózattá vált, elérte a társadalom egészét.23 A Légoltalmi kézikönyv szerint Liga
„a közigazgatási és légoltalmi hatóságok munkájába bekapcsolódva népszerûsíti a
lakosság széles körében a légoltalom munkáját, majd felvilágosító és oktató munkával
elôkészíti azt a légo. szolgálatra.”24 A Liga országos vezetôsége az OLP irányítása alatt
mûködött. Az 1935- ben megindult felvilágosító és tájékoztató munka 1936-37-tôl tovább
szélesedett. Tevékenysége nyomán erôteljes és sokszínû – a mai kommunikációs munkát
irigységre késztetô – felkészítô munka bontakozott ki. „A céltudatos felkészítô és propaganda keretében sorozatosan jelentek meg a légoltalom összes területét átfogó szabályzatok, segédletek, szakkönyvek és propagandakiadványok”. Az iskolai légoltalmi oktatás
1936-tól vált általánossá, 1938-tól kötelezôvé, elsôsorban a középfokú tanintézetek
számára, de a legelemibb ismeretek már az alsó fokú iskolákban folyó oktatásban is megjelentek. „Kiemelkedô fontosságú feladat volt az ifjúság honvédelmi, ezen belül légoltalmi
felkészítse” – írja Dr. Pataky Iván a polgári védelem történetérôl írt könyvében.25 A cserkész
szervezetekben és a leventemozgalomban aktív oktatófelkészítô tevékenység zajlott, a
„Magyar Cserkész”-ben 1936-tól kezdve légoltalmi témájú írások jelentek meg. A témát
felvezetô vezércikkben Arady István a cserkészek nyelvén fogalmazza meg, hogy „miért
vár hazánk tôlünk különleges szolgálatokat.”26
A fennmaradt füzetek, könyvecskék, sajtóban megjelenô hírek, tájékoztató kiadványok27
hosszú sorából jól láthatóan körvonalazódik, hogy a Liga az eszközök széles tárházát
vonultatta fel. Sorra jelentek meg kiadványai: légoltalmi oktató táblázatok, Légoltalmi
kézikönyv, Légoltalmi emlékeztetôk – a védekezô lakosság számára, Légoltalmi zsebnaptár, A polgári lakosság védelme légitámadások ellen. Országszerte légoltalmi gyakorlatokat szerveztek, kiállításokat rendeztek ebben a rendkívül aktív idôszakban. A Légoltalmi
Ligának 1937-ben stand28 épült a Nemzetközi Vásáron, ahol a szervezetüket építették,
felvilágosító munkát végeztek, kiadványokat osztottak.29

Légoltalmi Liga feladatai és szervezet – 12. ábra
J. Ottó: Légoltalmi kézikönyv – 1937. 7. füzet
25 Dr. Pataky Iván: A Magyar Polgári Védelem (légoltalom) története 1935-1992
26 Lovas Gyula: Légoltalom vigyázz! Sopron… 2003.
27 Tájékoztató anyagok – 13. ábra
28 Riadó! 1937. – 14. ábra
29 Riadó! 1937. – 15. ábra
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1937. októberében megjelent a Liga folyóirata, a Riadó!.30 Az elsô számban a miniszterelnök dr. Darányi Kálmán üdvözölte a Légoltalmi Liga létrejöttét és a Riadó! megjelenését,
kifejtve reményét, hogy a Ligához minél többen csatlakoznak majd. Ugyanitt az országos
légvédelmi parancsnok is a lakossághoz fordult és az önvédelem egységes megszervezését és a Liga támogatását kérte.
A Riadó! –val kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a mai – a médiumok tucatjaihoz szokott
– olvasó számára is kiemelkedô folyóiratról beszélhetünk. Szerkesztôi kiváló tartalmi felépítésû lapot állítottak össze. Csak néhány példa a rovatokból31: légoltalmi hírek, szervezeti
kérdések, rendezvények, tanfolyamok, gyakorlatok, határon túli kitekintés a háborúra, külföldi
folyóiratokban tallózás, történelmi visszatekintések, tudományos eredmények, szaklapok szemlézése, könyvajánló bibliográfia, szakértôi válaszok, katonai meteorológia, légoltalmi rejtvények, pályázati felhívások, ifjúsági nevelés. Ez a széles skála életkor, nem, képzettség és társadalmi elhelyezkedés, érdeklôdés szempontjából szinte minden réteget kielégít. Példát vehet
róla számos mai szakmai folyóirat. A felelôs szerkesztô az induláskor Nagyrévi-Neppel György
dr. volt. A Légoltalmi Közlemények a Riadó! melléklete lett 1937-tôl, a Légoltalmi Liga Mûszaki
és Tudományos Szemléje-ként. Késôbb, 1939 szeptemberétôl önálló kiadványként jelent meg.
A tájékoztató anyagok mennyisége és sokfélesége arra enged következtetni, hogy jelentôs
anyagi források álltak rendelkezésre ehhez a feladathoz, így valósulhatott meg a lakosság
teljes spektrumát elérô, sokrétû felvilágosító tevékenység, s azt követôen a szervezett
lakossági önvédelmi tevékenység. A Liga sokféle formában állíttatta elô a szakemberek
által írt felvilágosító-felkészítô anyagokat és széles körben terítette azokat. A befektetést, a
jól szervezett, a lakosság egészét megcélzó propaganda munkát igazolta késôbb a lakosság veszélyhelyzetekben tanúsított önvédelmi magatartása.
A LÉGOLTALOM FÉNYKORA
A MOTSZ elnökségi ülése 1938. február 25-én tárgyalta a honvédelmi miniszter a légoltalom megszervezése tárgyában véleményezésre megküldött tervezetét. A honvédelemrôl szóló 1939. II. t.c. (továbbiakban: honvédelmi törvény) és annak 88.000/1939.HM sz.
végrehajtási utasítása újból szabályozta a légvédelmet és „fokozottabb és felelôsségteljesebb munkával terhelte meg a tûzoltóságokat.”„Az utasítás megszerkesztésében illetve
annak a tûzoltó szolgálatra vonatkozó részének kimunkálásában a MOTSZ közremûködött.”32 Párhuzamosan folyt tovább a légvédelem-légoltalom és tûzoltóság összefogásával
megvalósuló szakmai tevékenység valamint a lakosságfelkészítési munka – egyre inkább
Riadó! 1937. október 1.szám – 16. ábra
Riadó! rovat címek – 17. ábra
32 Minárovics János: A tûzoltóság második világháborús feladati és veszteségei – 1998
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a háborús felkészülés jegyében. A változatlan lendülettel folyó munka nyomán 1940. szeptemberében már „légoltalmi hadsereg”33 felvonulásáról szólt a sajtó híradása.
A MOTSZ 1941-ben kiadta a tûzoltóságok számára készített, légoltalommal kapcsolatos
tankönyvét. Az Elôszóban Dr. vitéz Kiss Lajos ajánlja minden tûzoltó figyelmébe a könyvet:
”Ez a tankönyv felöleli mindazt, amit a légoltalomról és ezzel kapcsolatosan a kárelhárító
szolgálatnak légoltalmi vonatkozásairól a magas kiképzési fokon álló magyar kárelhárító
tûzoltónak tudnia kell. ”Amikor ezt a tankönyvet útjára bocsátom, felhívom minden magyar
tûzoltó figyelmét arra, hogy haladni, a szaktudást bôvíteni, tökéletesíteni és csiszolni csak
folytonos, szakadatlan képzéssel lehet.”34
A szakirodalomra épülô kiképzô tanfolyamok az Országos Légoltalmi Intézetben (továbbiakban: OLI) folytak. Az órarendbôl láthatóan35 a képzés a légoltalmi ismeretek valamennyi
ágát felölelte, elméleti és gyakorlati oktatást is tartalmazott.
A lakossági felkészítés terén a légoltalom egyes részfeladataival kapcsolatban tájékoztató
jellegû írások tucatjai jelentek meg a Riadó! számaiban (pl. templomok légoltalma, mûemlékek légoltalma, iskolák légoltalma, a falu légoltalma, stb.) Az önvédelem érdekében a
követendô magatartási példákat mutatták be a kisméretû vékony kiadványok: légoltalmi jó
tanács szülôknek, vagyonmentés tûzbôl, oltóvíz tárolása, életmentés tûzbôl, milyen ruhát
vegyek fel, gázálarc használata, gyújtóbombák oltása, stb. A tanultak gyakorlására és bemutatására gyakorlatok tucatjait szervezték: tûzoltóközgyûlés légoltalmi gyakorlattal, cserkészek légoltalmi gyakorlata, nôi légoltalmi tûzoltó gyakorlat.
A légoltalmi munkában résztvevôk körét folyamatosan bôvítették. A nôk bevonására, szerepének meghatározására utaló híradások száma is jelentôs.36 Az ifjúság körében végzett
tájékoztató munka egyik legfontosabb területe volt a propaganda munkának. Az iskolai
oktatáson kívül a cserkész – és a leventemozgalom vált a legtevékenyebbé. Számos visszaemlékezés olvasható arról, hogy a cserkészek valóban felnôttekkel egyenrangú módon látták el feladataikat, elsôsorban megfigyelôi posztokon.37
A tájékoztatáshoz kapcsolódó ötletek száma végtelen. Mosolyt fakaszt, amikor a légoltalmi
bábjátékra kiírt pályázatot38, majd a nyertes pályamûvet olvassa az ember a Riadó!-ban.
De oktatófilmre, légoltalmi jelvényre, légoltalmi szolgálatosok elnevezésére is írtak ki
pályázatot. (Bár ez utóbbinál a kiírt pályázat „a várt eredményt nem hozta meg”.)
Riadó! 1940. szeptember – 18. ábra
Kárelhárító oktatás a tûzoltóság számára – Légoltalom -1941.
35 OLI órarendje – 19. ábra
36 Riadó! 1940 -20. ábra
37 Lovas Gyula: Légoltalom vigyázz! Sopron… 2003.
38 Riadó! 1943. – 21. ábra
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A kultúra területére is belopódzott a légoltalom, mint téma. A légoltalmi munkát ábrázoló,
sokszor heroikus küzdelmet bemutató plakátok, grafikák, festmények készülnek.
Kiállítások nyíltak, megszaporodik a légvédelmet témául választó mûvészek száma.39
LÉGI HÁBORÚ IDEJÉN

„Az 1940-es évek elejétôl megnövekszik a légoltalmi tevékenységben résztvevôk száma,
további légoltalmi szakaszokat szerveztek. A kiképzést és a nyilvántartást a tûzoltó
fôparancsnokság végezte. A Légoltalmi Liga által szervezett házparancsnoki kiképzés is a
tûzoltó tisztekre hárult. Ôk vizsgálták felül az óvóhelyeket is.”40A tûzoltóságokon a felszerelések és a szerek vonatkozásában az országos tûzrendészeti felügyelô 1943-ban
felmérte a szükségletet és nagyszámú eszközbeszerzésre tett javaslatot a belügyminiszternél. Ennek eredményeként 1943 nyaráig sikerült a szerállomány számot növelni.
1944 áprilisától a fôvárost és a vidéket ért légitámadások felgyorsították az eseményeket.41
A tartós légoltalmi szolgálatra behívottak április 17-én voltak kötelesek jelentkezni a tûzoltó
alosztály parancsnokságokon. A „K” szakszolgálat feladata volt a tûzoltás, a mûszaki mentés, a gázmentesítés. Kéthetes intenzív képzésük után május 1-tôl ôk látták el Budapest
légoltalmát „mégpedig olyan jól, hogy az ostrom elôtt alig égett ki lakóház.”42
1944. október 15-én dr. vitéz Kiss Lajos országos tûzrendészeti felügyelôt és tûzoltó
fôparancsnokot fegyverrel eltávolították tisztébôl. Helyébe budapesti tûzoltó fôparancsnoknak dr. Benedek Mihályt nevezték ki. Vezetése alatt történt meg a fôvárosi tûzoltóság
nyugatra telepítése. A tûzoltóság és a tûzoltószerek fokozatos nyugatra menekítése a nyilas kormány honvédelmi miniszterének rendelete alapján indult el. A rendelet értelmében
az összes tûzoltószerek vontatóikkal, valamint a tûzoltó tartalék anyag és a mozgó
javítómûhely felszerelése elszállításra került. Kivételt képeztek a létra kocsik, a kézi vontatású szerek, a 800 perc/liternél kisebb teljesítményû motorfecskendôk, valamint a lófogatú, nem korszerû tûzoltószerek. Rendelkezett továbbá arról, hogy a mûszaki mentôszolgálat, az egészségügyi, gázfelderítô és gázmentesítô szolgálat egyéb gépkocsi anyag,
személyi felszerelés, ruházat, bakancsok és csizmák, a megelôzô szolgálat és vezetés szakanyaga elszállításra kerüljön, sôt a teljes üzemanyagkészlet elszállítását is elrendelte.
Elôírta, hogy a hivatásos tûzoltókból és az erre önként jelentkezô légoltalmi szolgálatosokból legalább annyi személy köteles eltávozni, amennyi a tûzoltószerek mozgatásához és
kezeléséhez elegendô.
Istókovits István –Önarckép; A Franklin nyomda oltása– 22. ábra
Minárovics János: A tûzoltóság második világháborús feladati és veszteségei -1998
41 Légitámadások – 23.ábra
42 Minárovics János: A tûzoltóság második világháborús feladati és veszteségei -1998
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Budapest tûzoltószer állományának 85%-át 1944. december 7-tôl nyugatra vitték. „A
kitelepített tûzoltók és szereik a Dunántúlon zsúfolódtak össze és a budapestiekkel együtt
a front közeledtére elhagyták az országot”. Az itthon maradt hivatásos tûzoltók és légoltalmi szolgálatosok minden esetben életük kockáztatásával igyekeztek szolgálati kötelességüknek eleget tenni. Ez sajnos a tûzoltószerek hiánya és hiányosságai, másrészt az 1944.
december 24-én Budapest körülzárásával megindult ostrom során kifejtett fokozódó
repülôtámadások és tüzérségi tevékenység miatt lehetetlen feladatnak bizonyult.
HÁBORÚS ÁLDOZATOK
A II. világháború súlyos emberi és anyagi veszteségekkel járt nemcsak a tûzoltóságra, de
a légoltalomra nézve is. „Az 1944-ben eredményesen mûködô légoltalom teljesen széthullott, felszerelése tönkrement, kádereinek nagy része elhagyta az országot…mûszaki létesítményei pedig részben elpusztultak, részben teljesen leromlottak.”43
Ez idô alatt szolgálat közben életét áldozta 16 hivatásos és 45 légós tûzoltó, megsebesült
23 hivatásos és 35 légós tûzoltó. Az emberveszteség listáján szerepel még az is, hogy 131
hivatásos és 436 légós tûzoltó esett orosz fogságba. 1944. szeptember 18-án 2 db 250 kg-os
bomba találta el a Kun utcai laktanyát. Az egyik a szertár fölötti részt, a másik a parancsnoki irodát és a múzeumot semmisítette meg. Októberben több belövés és újabb bombatámadás is érte az épületet, akkor a ruharaktár, a fotó- és a vegyi labor semmisült meg.
A tûzoltóság épületeinek és mintegy 100 millió forint értékû szereinek és felszereléseinek
80%-a elveszett, illetve elpusztult.44
A légoltalmi szolgálat 1945. április 15-ig tartott, de a tûzoltó tûzszerészek tovább folytatták
munkájukat. 1944. június 21-tôl 1946. október 1-ig 130 ezer különbözô robbanótestet hatástalanítottak.45 1946 augusztusában adták hírül a lapok, hogy a fôvárosi tûzoltóság tûzszerészei a százezredik fel nem robbant bombát ártalmatlanították.46
1945 után a tûzoltóságok saját szervezetüket és mûszaki bázisukat próbálták újjáépíteni.
Az új életet – a fôváros tûzvédelmének biztosítására megmaradt – 3 gépjármûfecskendôvel, 1 tolólétrával és 13 darab 800-as kismotorfecskendôvel kezdték meg a fôvárosi hivatásos tûzoltók. Solti László nyugalmazott tûzoltó ôrnagy 1965-ben így emlékezett vissza a
kezdetre: „1945 elsô hónapjaiban nehéz idôket éltünk át. Csaknem minden felszerelésünket Nyugatra hurcolták. A laktanyában a legmostohább körülmények között tengôdtünk,
gyakran négy-öt kilométerre kötelek segítségével vontattuk a targoncákat, szánalmas alakulatunk a kôtorlaszok és egyéb akadályok között fáradtan érkezett meg.”
Dr. Pataky Iván: A Magyar Polgári Védelem (légoltalom) története 1935-1992
Minárovics János: A tûzoltóság második világháborús feladati és veszteségei -1998
45 Minárovics János: A tûzoltóság második világháborús feladati és veszteségei -1998
46 Tûzszerész; Kézzel vontatott tûzoltószer; – 24. ábra
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ÉBREDÉS – ÚJRAKEZDÉS
A légoltalomban 1949 ôszétôl megindul az újjászervezés. A mintaként szolgáló szovjet
légoltalom nyomán, a Minisztertanács a szervezet irányítását a belügyminiszterhez rendelte. Elôkészítô csoport, majd Légoltalmi Fôosztály alakult, amely rendelkezett Propaganda csoporttal is. Mivel ebben az idôszakban a hangsúly a légoltalom megszervezésére
vonatkozó javaslatok, felszerelésre, költségekre vonatkozó tervek elkészítése volt, a tájékoztató munka a háttérbe szorult.
A légoltalom újra szervezése során a parancsnokságok, törzsek mûködéséhez szükséges
hivatásos állomány feltöltéséhez sokan a Belügyminisztérium állományából, legnagyobb
részt a tûzoltóságtól kerültek ki. Így a szakma továbbra is jelen volt a megújuló légoltalom
szervezetében. 1951-ben kezdte meg mûködését a Központi Légoltalmi Iskola. „A kiképzési programok összeállításához sok segítséget nyújtott a BM Tûzoltóság.”47
1955-ben a Honvédelmi Tanács rendelete szerint „A kormány kötelezi a BM-t a légoltalom
és a lakosság TÖPFE elleni védelemre való felkészítés meggyorsítására.”48 A hidegháborús
törekvések nyomán elôtérbe került az atom-és tömegfegyverek elleni védekezés. Ez újból
lendületet vitt a felkészítési, a tájékoztatási tevékenységbe. Az 1955-ben létrejövô ÁBV Bizottság feladatai között szerepelt a lakosság tájékoztatási irányelvek és adatok kidolgozása.
1953-tól több oktató falitábla és ábrafilm is segítette a kiképzésben részesülôk felkészítését, 1956-ban elkészült az elsô oktatófilm is. „A polgári lakosság tájékoztatására „napvilágot láttak az elsô cikkek a „légó”-ról a magyar sajtóban, és városainkban megszervezték az elsô kiállításokat.”49
1956-ban a légoltalom a tényleges harcokban nem vett részt, alapfeladatait hajtotta
végre.50 A budapesti tûzoltóság számára az októberi és novemberi nagyméretû tüzek
megfékezése az állománytól kemény helytállást követelt. November 10-ig közel 250 vonulásuk volt. Nappalokon és éjjeleken át – sokszor a legnagyobb fegyveres harcok közepette
– vonultak és mentették az életeket és javakat. Nem túlzás azt állítani, hogy a felszabadulás
óta nem volt olyan nehéz helyzetben a fôvárosi tûzoltóság mint 1956-ban, a szabadságharc idején. Hivatása teljesítése közben hat fôvárosi tûzoltó áldozta életét.
A szétzilálódott légoltalmi szervezet újjászervezése 1957-ben indulhatott meg, korszerûsítésére 1958-tól került sor. 1959-tôl a nukleáris fegyverek elleni védekezés igénye megdr. Pataky Iván-Pintér János-Kókay György: A magyar polgári védelem története 1949-1980
48/29/1955 HT. sz. rendelet
49 Dr. Pataky Iván: A Magyar Polgári Védelem (légoltalom) története 1935-1992
50 Tûzoltók a harcok alatt – 25- 26. ábra
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kívánta a széles körû felvilágosítást. Az általános légoltalmi ismeretek oktatásához 1961ben készült tansegédlet „a korszerû támadóeszközökkel foglalkozik; az atomfegyverekkel,
a vegyi, a radioaktív és a biológiai harcanyagokkal, azok hatásaival, valamint a védekezés
eszközeivel és módjaival az önsegélynyújtás és az együttmûködés feladataival”.
Megszületett a Légoltalmi Szemle és a Magyar Légoltalom.
POLGÁRI VÉDELEM SZÜLETIK
1962-ben a belügyi tárcától a honvédelmi miniszterhez került a légoltalom feladata. Újból
szervezeti átépítés kezdôdött, a bekövetkezô változásokat 1964-ben az Elnöki Tanács
törvényerejû rendelete helyezte jogi alapra, mely „Az új tevékenység célját és jellegét teljesen kifejezô Polgári Védelem nevet és fogalmat” írta elô. Az 1960. évi IV. tv. a honvédelemrôl megfelelô alapot teremtett a polgári védelem feladatainak ismételt szabályozására.1964-tôl megjelent a Polgári Védelem címû lap is, amely a lakosság és a szakemberek
részére nyújtott információkat a területi védelem megvalósításáról és a polgári védelem
rendszerének kialakításáról. 1972-ben ismét új kézbe került a polgári védelem, a Hátországvédelmi Alakulatok Parancsnoksága vette át szervezetét.
1971-ben jelent meg a PVOP 21/1970. (HK 3.) számú Utasítása a lakosság polgári védelmi kiképzésérôl és annak 5/1971. sz. Végrehajtási Utasítása, amely „kötelezô jelleggel,
szélesebb körben, új tartalommal és magasabb színvonalon” történô kiképzést szabott
meg. Új szabályzatok, tankönyvek, segédletek jelentek meg. Az új technika, a televízió adta
lehetôségek kihasználása megsokszorozódott. A televízióban vetítették a „Nyugalmunk
érdekében” címû több mint 50 adást megért sorozatot, tematikus adások foglalkoztak a
polgári védelem témával, többek között a tûzoltással is. A mozikban 10-12 perces propaganda filmeket vetítettek. 1985-re oktatófilmek, propagandafilmek, kisjátékfilm és dokumentumfilmek álltak a felkészítô munka rendelkezésére.51 Vándorkiállítások járták az országot, 43 tablóból álló vándorkiállítás anyaggal.52
1990-ben a Minisztertanács 3344/1989. sz. határozatában úgy rendelkezett, hogy a polgári védelem irányítását a belügyminiszter lássa el. 1993-ban létrejött a Tûz-és Polgári
Védelmi Parancsnokság, amely 1996-ig mûködött összevontan, ekkor különvált a Tûzoltóság Országos Parancsnoksága és a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága.

51
52

Filmek listája – 27. ábra
Zentai Ferenc: A polgári védelmi propagandamunka módszertana 1985.
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XXI. SZÁZAD

Az 1999. évi LXXIV. tv. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérôl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl 2000. január 01.-tôl
új alapokra helyezte a katasztrófák elleni védekezés irányításának, szervezetének rendszerét. A katasztrófavédelem feladatainak egységes meghatározásával a korábbi állami
tûzoltósági és polgári védelmi feladatok integrációja révén, minôségében is megújult szervezet jött létre, az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság53 (továbbiakban: OKF). A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet átvette a jogelôd állami tûzoltóság megelôzési,
lakosság tájékoztatási, illetve polgári védelem felkészítési rendszerét. A kétféle rendszer és
szemlélet ötvözésével, továbbfejlesztésével az OKF kidolgozta a lakosság felkészítés, tájékoztatás új alapjait, kidolgozott egy Lakosságfelkészítési Koncepciót, meghatározta a felkészítés fôbb irányait.
Létrehozta a lakosságfelkészítô mentorok hálózatát, eredményes együttmûködést alakított
ki a szakmai szövetségekkel, a felkészítés feladatainak szolgáltatás jellegû végzésére,
amely nélkülözhetetlenné vált az önkéntes lakosságfelkészítôi rendszer megvalósításában,
a Veszélyhelyzeti Lakossági Ügyfélszolgálati Információs Központok létrehozásában.
Az évtized közepén a társadalmi és jogi környezeti, a szervezeti változások, az anyagitechnikai, személyi feltételek, a nemzetközi események, elvárások – a lakosságfelkészítés
addigi rendszerének átértékelését tették szükségessé. A hatályos jogi környezet, valamint
a feladatok megváltozott súlypontjai, a korszerûsített módszerek és a felhalmozódott
tapasztalatok figyelembe vételével 2006-tól indult a „Készülj fel!” komplex lakosságfelkészítési program. Az OKF egyik kiemelt stratégiai irányává vált a lakossági önvédelmi kultúra
fejlesztése – különös tekintettel a közigazgatás és közoktatás szereplôire.
Az OKF stabil felkészítési rendszert alakított ki a védelmi bizottságok elnökei, a polgármesterek, a területi államigazgatási feladatokat ellátó szervek vezetôi, a jegyzôk körére.
A végrehajtás fô színterét a megyei igazgatóságok és a helyi szervek jelentik. A jogszabályi
felhatalmazás alapján az OKF által kiadott Ajánlás képzési tematikáját az eltelt években
folyamatosan aktualizálta, tartalmi és formai változtatásokkal minden évben felülvizsgálta.
A felkészítés segédanyaga felkerült az OKF lakosságfelkészítési honlapjára, a felkészülés,
tájékozódás céljából.54 Az Ajánlás korszerûsített, átdolgozott változatára alapítva az OKF
megindította a Védelmi Bizottságok Elnökei és polgármesterek katasztrófavédelmi
irányítási vezetési program összeállítását, amelyet minôsített tanfolyam keretében tervez
megvalósítani.

53
54

OKF logo és szlogen – 28. ábra
OKF lakosságfelkészítési honlap – 29. ábra

50

F

Ó

K

U

S

Z

B

A

N

2003. októbere óta évente kétszer kerül megrendezésre az akkreditált katasztrófavédelmi
pedagógus továbbképzés. A tanfolyam 40 órás tananyaga tartalmaz katasztrófa-, tûz- és
polgári védelmi, elsôsegély-nyújtási, pánik elkerülési/kezelési, valamint oktatás-módszertani elméleti és gyakorlati ismereteket. 2003-2009. között a tanfolyamot 563 fô végezte el.
A megújított tanfolyam keretében az OKF egyéb szakterületeket, szervezeteket is bevont
a pedagógustovábbképzésbe: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Rendôrség, Honvédelmi
Minisztérium, ÁNTSZ, E-ON Hungaria. A továbbképzésekkel kapcsolatos valamennyi információ megtalálható a lakosságfelkészítési honlapon.
A veszélyhelyzeti ismereteket feldolgozó általános iskolai foglalkozások célirányos, szakszerû megtartásának segítésére – jogszabályi felhatalmazás alapján – a Nemzeti Alaptantervhez, illetve a Nyíregyházi kerettantervhez kapcsolódva központi Ajánlás készült
a helyi pedagógiai programokhoz. A nevelô-oktató munkát segítô legújabb, „112 fontos
tudnivaló veszélyhelyzetekben” címû kiadvány 2008 ôszén jelent meg. A füzet letölthetô
a lakosságfelkészítési honlapról.
Az általános és középiskolák, szövetségek, szervezetek, egyesületek, baráti körök 10-19
éves tagjainak 2000 óta évente kerül meghirdetésre az országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt (továbbiakban: KIV).55 A KIV gyökere még a katasztrófavédelem 2000. évi
megalakulása elôtti elôdszervezetek – tûzoltóság és polgári védelem – ifjúságnevelési
munkájáig nyúlik vissza, amelyet az oktatási tárca évrôl évre támogatott.
A mai napig a szakmai versenyeztetés közkedvelt és mindenkor elônyben részesített formája a felkészítési, tájékoztatási, nevelô-oktató munkának, hiszen a legerôsebb motivációs
bázisra építhetô. 2004-ben szükségessé vált a verseny megújítása. A fôbb tartalmi elemek
megmaradtak, de kibôvültek korszerû, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelô
témakörökkel, gyakorlatokkal. 2007-ben a „Készülj fel!” verseny a feladatok jellegének
megújítását és a résztvevôk körének kibôvítését is jelentette. A jövôre vonatkozóan új programként kezdeményezi az OKF az Európai Unió Biztonsági Olimpia megteremtését.
2006. novemberétôl érhetô el az OKF honlapjáról nyíló új szerkezetû és arculatú „Készülj
fel!” lakosságfelkészítési honlap, ami a www.lakossag.katved.hu címen is megnyitható.
A honlap központi részét az általános veszélyhelyzeti tudnivalók töltik ki, e mellett letölthetôek mind a közigazgatási vezetôk katasztrófavédelmi felkészítését segítô, mind a közoktatási szereplôk részére készült anyagok. Folyamatos fejlesztés alatt állnak a fiataloknak
szánt oldalakat is. A honlap megindításával, annak folyamatos fejlesztésével létre jött egy
interaktív, szolgáltató jellegû tájékoztatási felület. A lakossággal történô kommunikáció biztosítására az OKF létrehozott egy központi e-mail címet, a lakossag@katved.hu-t.
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A felkészítési munkáról szólva napjainkban nem hagyható figyelmen kívül a szakmai
szövetségek felkészítô munkája. Az OKF lakosságfelkészítô feladatainak ellátása során
partnerre talált az MPVSZ tagjaiban. Együttmûködési megállapodás keretében tovább
folytatják tevékenységünket a lakosságfelkészítés területén is, hiszen a cél közös – a lakosság közvetlen megszólítása, tájékoztatása, felkészítése – életének és javainak védelme
érdekében – a megelôzés összes módszerével és eszközrendszerével.
ZÁRÓ GONDOLATOK
A korabeli szakmai és egyéb médiumok kimeríthetetlen tárházát adják a korszakot meghatározó események és az azokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatásának. Így van ez
a légoltalom esetében is. Mivel az intézményesített légoltalmi tevékenység nagymértékben
számított és épített a lakosság önvédelmi magatartására, a tájékoztatás és felkészítés
alapvetô volt. Az újságok hasábjain visszaköszönt a légoltalom érdekében tett intézkedések sora. A büntethetôséget magában hordozó, kötelezettségként megjelenô elôírások, az élet- és lakóterek, ingóságok megóvásának módjai, az élet védelme érdekében
követendô magatartásformák, a hatóságok és a védekezésben szerepet játszó szervezetek elkötelezett áldozatvállalása. Ezek a cikkek nem tekinthetôk tudományos munkának,
de mindenképpen áttekintést nyújtanak a légoltalomról. Számos következtetés levonására
adnak alkalmat és az írások nyomán elindulva új kutatási témák kínálkoznak.
A légoltalom korszakának tanulmányozására buzdítom a múlt értékeinek megôrzésének
igényével élô, keresô és felfedezni vágyó fiatalokat is; a védekezô technikák, a harcászat
iránt érdeklôdôket, a tûzoltás elkötelezettjeit, az ember viselkedésmódját, az oktatás-nevelés módszereit és hatásait tanulmányozókat ugyanúgy, mint a kommunikáció fejlôdésének
nyomkövetôit.
Az elôzô oldalakon részletezett, a légoltalmi munka lakosságfelkészítési vonatkozásait
bemutató anyagból kiolvashatóan az önös érdeket háttérbe szorító, közös cél vezérelte
összefogás példája ez a korszak. Elkötelezettség, bajtársiasság, összefogás, emberség,
tisztelet, megbecsülés. Ezek az erkölcsi értékek jutottak eszembe az egyes írásokat olvasva. Az különféle „fegyvernemek” egymás segítô, „egymás alá dolgozó” ténykedése azt sugallja, hogy megbecsülték, tisztelték és elismerték a másik hozzáértését. Dicsérték társaik
kiválóságait és osztoztak örömükben, hiszen minden elismerés saját tevékenységük sikere
is volt egyúttal. Az egyes szervek közötti összefogás példa értékû a mai ember számára.
Tanulságos lenne annak feltérképezése, hogyan dolgozott együtt a tûzoltóság és a Vöröskereszt, vagy a Légoltalmi Liga és a hatóságok.
Az egyes szakágak az általános tanulmányozás során nem kapnak kellô hangsúlyt. Így van
ez a meghatározó szakmákkal is. A tûzszerészek még jóval a háború befejezése után is
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folytatták életveszélyes munkájukat. Sok esetben heroikus küzdelem húzódik meg egyegy sor mögött. „1946 augusztusában ártalmatlanították a százezredik bombát.” És az azt
megelôzô kilencvenkilencezer kilencszázkilencvenkilenc bomba hatástalanításáig milyen
úton jutott el a tûzszerész szakág?
A tûzoltó szakmán belül kialakult egy új réteg a légoltalmi tûzoltó. Tevékenységük jelentôségére korábban már hivatkoztam. A terület önmagában is méltó a feltárásra, ugyanúgy,
mint a tûzoltók és a tûzoltóság kitelepítése 1944-ben.
Figyelemre méltó volt az ifjúság bevonása a védekezésbe. A cserkészek, a leventék részvétele valódi tevékenységet takart, amely feltehetôen komoly jellem- és életút formáló
befolyással bírt a fiatalokra. Ez a kutatás átvezethet a képzés, nevelés, oktatás, vagy a
pszichológia szakterületére.
Napjainkban felértékelôdik a védekezés és azon belül a megelôzés szerepe. A legmegfelelôbb módszerek kiválasztásában segítségünkre lehet a múlt mintáinak tanulmányozása. Habár a technika túlhaladta a légoltalom legaktívabb idôszakának, a II. 16 világháború eszközeinek, módszereinek fejlettségét, azonban a technikát mûködtetô emberi hozzáállás és az általa szervezett rendszerek mûködtetése napjainkban is mutathat követésre
méltó példát. Napjainkban felértékelôdik az ember szerepe, mivel a rosszul kezelt technika háborús fenyegetettség nélkül is katasztrófahelyzeteket idézhet elô. Ezek a helyzetek
pedig a technika fejlettsége miatt nagyobb pusztító hatást produkálhatnak, amit az emberi
tényezô, a hozzá állás – a légoltalomban látott összefogás és együttmûködés – módosíthat. A légoltalmi munka – ez a kevés figyelmet kapott tevékenység – érdemes a tanulmányozásra. Olyan kor tapasztalatait adják kezünkbe, amikor a háború sötét idôszaka felerôsítette az életösztönt, amikor minden erôt be kellett vetni. Ezek a tapasztalatok hozzásegíthetnek bennünket nemcsak a múlt feltárásához, de a leszûrt tanulságok révén a
jelen és a jövô világának tudatos formálásához is.

A kutatáshoz és a publikáció
elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet illeti meg
a Tûzoltó Múzeum,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
és a Hadtörténelmi Levéltár
vezetôit és munkatársait
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PROF. DR. SZABÓ SÁNDOR – DR. TÓTH RUDOLF

A POLGÁRI VESZÉLYHELYZETI
TERVEZÉS HELYE ÉS SZEREPE HAZÁNK
KOMPLEX VÉDELMI RENDSZERÉBEN

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezésrôl kialakult szakmai viták azt bizonyítják, hogy a szakemberek között nincs egyetértés abban, hogy a védelemnek ez a területe milyen szerepet
tölt be hazánk komplex védelmi rendszerében, hogyan és milyen formában kapcsolódik
a katonai védelmi feladatokhoz. Vita folyik arról is, hogy megvalósítása az ország honvédelmi felkészítésének keretében történik, vagy attól elkülönül, és alapvetôen a katasztrófavédelmi területhez kötôdik.
Napjainkban, a nemzeti biztonsági és katonai stratégiákban, meghatározó jelentôséget
kap az ország komplex védelmi rendszere és a polgári szereplôk védelmi mûveletekben
való részvétele. A szakmai vita és megosztottság, sajnos csak nehezíti a komplex védelem,
valamint a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés értelmezését, gyakorlati megvalósítását, nem
segíti annak társadalmi elfogadottságát és a védelmi kérdések súlyuknak megfelelô
kezelését.
Ebben a cikkben áttekintjük a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési rendszerének
kialakulását, létrehozásának szükségességét, célját, alaprendeltetését, felépítését.
Megvizsgáljuk, a hazai Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési rendszer kapcsolatát a honvédelmi rendszer elemeivel, valamint azt, hogy milyen szerepet tölt be hazánk komplex védelmi
rendszerében.
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A DEMOKRATIKUS ÁTALAKULÁS HATÁSA HAZÁNK
BIZTONSÁGI KÖRNYEZETÉRE, ÉS VÉDELMI RENDSZERÉRE
A hidegháborús szemben állás megszûnésével és a keleti katonai blokk felbomlásával megváltozott a volt szocialista országok, így Magyarország biztonsági környezete és átalakult a
védelmi rendszere is. Ezek a változások azt eredményezték, hogy megszûnt a védelem
területén a polgári és katonai területek merev szétválasztása, a civil és a katonai képességeket komplexen, együtt kell kezelni. Az új demokratikus berendezkedésnek megfelelôen
kialakult a védelmi igazgatási rendszer, amely szorosan kötôdik a polgári szférához, teljes egészében beépült a társadalmi és a gazdasági környezetbe. Szinte ugyan ez mondható
el a védelem megvalósításában fontos szerepet betöltô új és összetett minôsített idôszakok rendszerérôl is. Ez már magába foglalja az összes katonai és polgári típusú veszélyek,
válságok és rendkívüli helyzetek kezelésével kapcsolatos minôsített idôszaki feladatokat.
Megváltoztak a katonai mûveletek, doktrínák és eljárási rendek is. A reguláris haderôk közötti háborúk helyett egyre inkább az aszimmetrikus hadviseléssel kell számolni, amelyet
tisztán katonai erôvel nem lehet megvívni. A katonai és a polgári képességek komplex és
összehangolt felhasználása biztosítja a helyzet gyors megoldását és a bevonásra került
képességek hatékony felhasználását. Napjainkban egy katonai mûvelet végrehajtása
elképzelhetetlen a szükséges politikai, katonai, polgári és gazdasági erôk, eszközök bevonása nélkül, hisz a sikert ezek együttes és integrált alkalmazása biztosítja.
A két katonai tömb szembenállásának megszûnésével olyan új kihívások és veszélyforrások kerültek elôtérbe, amelyek kezelése komoly katonai és polgári összefogást igényelnek.
A védelem korszerû felfogásában megjelent a válság és a válságkezelés terminológiája
is, amely a katasztrófáktól, a társadalmi konfliktusokon át, magába foglalja a külsô és belsô
fegyveres cselekmények elleni védekezés teljes feladatrendszerét.
Ezen új felfogás és megközelítés feltételezi a civil és a katonai képességek egymásra
épülését, valamint együttes és egymást kiegészítô alkalmazását. Ez a gyakorlatban úgy
nyilvánul meg, hogy a katonai erô kizárólagossága és szerepe a válságok kezelése során
jelentôsen átalakul, miközben a civil képességek és erôk szerepe fokozatosan növekszik.
A demokratikus átalakulás hatása tükrözôdik hazánk nemzeti biztonsági és nemzeti katonai stratégiájában is, ahol már jelentôs és meghatározó szerep kap az ország komplex
védelme, a pusztán csak a katonai védelemmel szemben. Ez is azt bizonyítja, hogy a védelem egységes és komplex, nem bontható szét tisztán csak katonai és polgári feladatokra. Ilyen értelemben, a különbözô védelmi, (válságkezelési) mûveletekbe be kell vonni
a kormányzati, a védelmi igazgatási, a gazdasági, a különbözô rendvédelmi szervek, stb.
szereplôit, mint ahogy a katasztrófák és más polgári jellegû védelmi feladatokban is fontos
a katonai képességek igénybevétele és jelenléte.
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Ez a folyamat nem csak hazánkra jellemzô. A hagyományos fenyegetettség és a két világrendszer szembenállásának megszûnése után olyan új kihívások jelentek meg a világ
különbözô szinterein, amelyek gyökeres szemléletváltásra késztették a NATO-t és annak
tagállamait. A polgári erôk és eszközök bevonása és alkalmazása nélkül már elképzelhetetlen egy NATO vezetésû mûvelet, melyek között fontos szerepük van a kormányzati
és civil társadalmi szervezeteknek. Napjainkban a katonai mûveletek célja az ellenség
fizikai megsemmisítése helyett a válságok megoldásához szükséges feltételek megteremtése, a béke megôrzése és fenntartása. Ebben a folyamatban a katonai csapatok mellett
egyre fontosabb és meghatározóbb szerepet töltenek be a civil szervezetek. A NATO-n
belül a polgári és a katonai képességek összehangolása nem új keletû feladat, de napjainkra kiszélesedett és doktrinálisan is megjelent a „Szövetségben”. Ezt a védelmi kapcsolatot, kooperációt, testesíti meg a „Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés.” [11]
A NATO „POLGÁRI VESZÉLYHELYZETI TERVEZÉSI RENDSZERÉNEK”
KIALAKULÁSA, CÉLJA, FELADATA, INTÉZMÉNYRENDSZERE
A NATO stratégiai koncepciója mindig nagy jelentôséget tulajdonított az állam stabil és
folyamatos mûködôképességének, a katonai készenlétnek és a polgári erôforrások hatékony felhasználásának. Különösen igaz volt ez a katonai mûveleteket támogató polgári
logisztika és erôforrás biztosítása területén. Ennek egyik oka, – amely jelenleg is igaz –
hogy a NATO fegyveres erôinek anyagi készlete és szállítókapacitása csupán töredéke egy
válság, vagy háború esetén a szükséges mennyiségnek. A hiányt polgári erôforrásokból
kell pótolni. Ugyan ez a helyzet, ha nem fegyveres küzdelemrôl, hanem béketámogató
(béketeremtô), vagy katasztrófa-elhárítási és segítségnyújtási feladatok végrehajtásáról van
szó. A NATO ezeket a feladatokat nem tudja maradéktalanul végrehajtani közvetlen polgári
támogatás nélkül. Ez a felismerés és igény indította el a Szövetségi rendszerben a polgári
támogatás kialakításának folyamatát, amely több területet foglalt magába és mára egy
összetett feladat rendszerré vált. A polgári támogatás formája, területei és intézményrendszere különbözô fejôdési szakaszokon mentek át. Napjainkban ezt az összetett feladathalmazt nevezzük – magyar fordítás szerint – „Polgári Veszélyhelyzeti Tervezésnek.”
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés kialakulásának történeti áttekintése
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés alapjainak lerakása a NATO megalakulásával esik egybe. 1948-ban a norvég külügyminiszter javaslatát elfogadva, 1950-ben létrehozták a „NATO
Tengeri Hajózási Tervezési Bizottságot”.
Ezt követte az „Ipari Árucikkek Bizottsága” és a „Kôolaj Tervezési Bizottság” megalakulása. A jó kezdet ellenére, a NATO történetének elsô éveiben kis szerep jutott ezeknek
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a polgári bizottságoknak a katonai mûveletek megtervezésében és végrehajtásában. Ez a
NATO akkori stratégiájával, a „tömeges megtorlás”, és a „kölcsönös megsemmisítés” elvével függött össze. Változás csak 1967 decemberében következett be, amikor elfogadták
a NATO új stratégiáját, a „rugalmas reagálást.” Ez alapján a szövetség politikai célja, a
„tartós békés rend elérése megfelelô biztonsági garanciák kíséretében” lett. Ennek
végrehajtásához egyre több szakértôt vontak be a polgári életbôl és a kormányzati adminisztrációból. Nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy megfelelô szervezeti struktúrákat
alakítsanak ki a feladatok eredményes végrehajtása érdekében. 1978-ban a washingtoni
csúcsértekezleten elfogadták a „Hosszú távú Védelmi Programot” és ezen belül a „Gyors
Megerôsítés Koncepcióját”, amely szerint több mint egymilliós csapatot, valamint közel
11 millió tonna felszerelést irányítottak volna át az USA-ból és Kanadából Európába, 90
napon belül. Nyilvánvaló volt, hogy a szállítás és az anyagok biztosítása nem lett volna
lebonyolítható a polgári erôforrások felhasználása nélkül.
A fejlôdés újabb lépcsôfokának tekinthetô az 1991. évi november 7-i római csúcstalálkozó,
ahol bejelentették a NATO új stratégiai koncepcióját. Ez nem volt más, mint a „Dialógus,
együttmûködés és a kollektív védelmi képesség fenntartásának” stratégiája. Ezen belül
különös hangsúlyt fektettek a válságkezelésre, a Szövetség erôinek elhelyezésére, a hadsereg polgári támogatására és a lakosság védelmére.
1992 ôszén az Észak-atlanti Tanács elfogadta a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés négy
alapvetô területét, melyek a következôk:
• a lakosságvédelem;
• a kormányzás folyamatosságának biztosítása;
• a gazdaság mûködôképességének fenntartása;
• polgári támogatás a fegyveres erôk részére.
A feladatok végrehajtására kialakultak a megfelelô szervezeti keretek, létrejöttek a tervezési bizottságok.
A fejlôdésnek egy újabb jelentôs állomása volt a „Partnerség a Békéért” (Partnership for
Peace – PfP), melyet az Észak-atlanti Együttmûködési Tanács (North Atlantic Cooperation
Council – NACC) keretén belül hoztak létre abból a célból, hogy a NATO korábbi ellenfeleinek közvetlen szerepet adjanak az együttmûködés jövôbeni formáinak kialakításában.
A PfP keretén belül az együttmûködés legsikeresebb területe a Polgári Veszélyhelyzeti
Tervezés (Civil Emergency Planning – CEP)1 volt.
CEP= Civil Emergency Planning = Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés. Mivel a CEP-nek a partner országokkal folytatott együttmûködési tevékenysége fôleg a polgári védelem területén realizálódott, így a NATO polgári védelemmel
kapcsolatos tevékenysége 1994 óta bôvült, nagyobb hangsúlyt kapott a lakosság életének és anyagi javainak
védelme úgy a fegyveres összeütközések, mint a természeti és civilizációs katasztrófák esetén.
1
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A NATO „Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés” célja, feladata,
a tervezés végrehajtásának fôbb jellemzôi
A NATO új stratégiai koncepciója feltételezi és igényli a polgári felkészültség, valamint a
katonai készenlét magas színvonalát, továbbá elvárja a tagállamoktól, hogy polgári erôforrásaikat idôben és gyorsan tudják mozgósítani. Ennek megfelelôen:
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés célja, nem más, mint a nemzeti és a közös védelmi
képességnek olyan szinten való tartása, hogy általa egy esetleges válság, konfliktus, vagy
katasztrófa esetén az egyes tagállamokat közvetlenül érintô negatív körülmények és hatásai, lehetôleg minimálisra csökkenjenek.
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés feladata, a védelem megvalósításában résztvevô
szerveket és szervezeteket képessé kell tenni, békeidôszakról, háborúra történô zökkenômentes átállásra, meg kell teremteni az állami vezetés folyamatos mûködésének feltételeit,
meg kell szervezni a gazdaság mûködôképességét, valamint a lakosság életének és anyagi javainak védelmét, nem csak háború esetén, hanem katasztrófák hatásaival szemben
egyaránt.
A tervezési feladatok végrehajtására a NATO, kétévenként „Miniszteri Irányelvek”-et ad ki,
amelyek meghatározzák a területek prioritását, továbbá ajánlásokat tesznek a legfontosabb feladatokra és azokat a tagországoknak a nemzeti szintû feladatterveik elkészítésénél figyelembe kell venni.

A „Miniszteri Irányelvekbôl” az alábbi nemzeti szintû feladatok emelhetôk ki:
• a törvények, jogszabályok felülvizsgálata abból a célból, hogy elômozdítsák a polgári
erôforrások felhasználását béke, válság, háború idôszakában, vagy katasztrófák esetén, lehetôvé téve a nemzeten belüli és kívüli felhasználást;
• a nemzeti veszélyhelyzeti rendszerek és eljárások megfelelô felülvizsgálata, meghatározóan a nemzeti felelôsség szempontjából;
• a polgári lakosság tömegpusztító fegyverek és katasztrófák általi sebezhetôségének
felmérése, a sebezhetôség csökkentésére irányuló költséghatékony megoldások meghatározása;
• a nemzeti és nemzetközi szervezetek erôforrásainak figyelembe vétele a felesleges párhuzamosságok elkerülése céljából;
• a nemzeti szintû polgári-katonai együttmûködés területeinek meghatározása.
Lényegében a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés nemzeti felelôsségen alapul, vagyis a
Szövetség tagállamai a múltban sem adták fel, sôt a jövôben is megôrzik ellenôrzési
jogaikat a saját nemzeti forrásaik felett. Ezek a jogok érvényesek békében és háborúban
egyaránt.
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A NATO „Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés” szervezeti elemei
és intézményi rendszere
A NATO fokozatosan hozta létre mindazokat a szervezeteket, bizottságokat, amelyek a polgári szakterületek összehangolt tervezését végezik és irányítják. A Polgári Veszélyhelyzeti
Tervezési Fôbizottság, (Senior Civil Emergency Planning Committee – SCEPC) közvetlenül az Észak-atlanti Tanács döntései alapján mûködik és havonta, az úgynevezett
állandó ülésszakokon tárgyalja az aktuális kérdéseket és feladatokat. Elnöke az „ILCEP –
Infrastructure, Logistic, Civil Emergency Planning” fôosztály élén álló NATO Fôtitkárhelyettes. Tagjai a NATO központban lévô nemzeti delegációkból kijelölt képviselôk.
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezô Igazgatóság, (Civil Emergency Planning Directorate
– CEPD) a Tervezési Fôbizottság (SCEPC) munkáját hivatott támogatni. Az Igazgatóság,
mint a NATO állandóan mûködô hivatala a SCEPC „törzseként” végzi a döntésekhez szükséges tervezô, szervezô elôkészítô és kidolgozói munkát, valamint gondoskodik a SCEPC
munkájához szükséges szakemberekrôl.

A „Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Fôbizottság” koordinálja és vezeti a kilenc Tervezési
Testület és Bizottság tevékenységét. A Fôbizottság, valamint a Tervezési Testületek és
Bizottságok kapcsolatrendszerét az 1. sz. ábra szemlélteti.
Északi-atlanti
Tanács

Polgári Veszélyhelyzeti
(szükségállapot) Válság
Iroda (CECC)

Polgári Veszélyhelyzeti
Tervezési Fôbizottság
(SCEPC)
Tervezô Testületek
és Bizottságok

PBEIST
Felszíni szállítás

PBOS Óceáni
hajószállítmányozás

CAPC
Repülés

PPC
Kôolaj

FAPC
Élelmiszer

IPC
Ipar

CPC
Polgári védelem

JMC
Egészségügy

CCPC
Távközlés

1. sz. ábra: A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Fôbizottság és a Tervezési testületek
(bizottságok) kapcsolata
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Az ábrán látható a kilenc tervezési bizottság, melyek személyi állományának biztosításáról
a Tervezés Igazgatóság (CEPD) gondoskodik a nemzeti delegációk és a polgári élet szakembereinek bevonásával. A tervezô bizottságok között szerepel a Polgári Védelmi Bizottság is.
A Polgári Védelmi Bizottság feladatkörébe tartozik a fegyveres cselekmények és katasztrófák esetén a lakosság és az anyagi javak védelme, ezért fontos, hogy áttekintsük a NATO
szerepét a katasztrófák elleni védekezésben.
A NATO katasztrófa-elhárítási és segítségnyújtási feladatainak alapelvei,
intézményrendszere, a megvalósítás rendje
A NATO mindig nagy hangsúlyt fektetett a lakosság életének és anyagi javainak védelmére
és ezzel a céllal már 1951-ben felállította a Polgári Védelmi Bizottságot, melynek feladata volt a lakosság védelme érdekében történô erôkifejtések koordinálása. Ezt követôen,
1953-ban kidolgozták a NATO katasztrófa-elhárításban történô együttmûködésének
eljárásait (szabályait), majd öt évvel késôbb az ennek helyébe lépett „NATO együttmûködési dokumentum”-ot. A dokumentumot 1971-ben felülvizsgálták és módosították
azzal a céllal, hogy lehetôvé tegye a NATO országok számára a segélykérést olyan katasztrófától sújtott országok részére is, akik nem NATO-tagok. 1993-ban ismét módosították a
dokumentumot, amely már lehetôvé tette a segítségnyújtást a NATO illetékessége területén kívül is, de csak olyan esetekben, amikor azt illetékes nemzetközi szervezet (ENSZ,
Vöröskereszt, stb.) kéri. 1995-ben egy újabb felülvizsgálat következett, hogy megteremtsék
az együttmûködés és a segítségnyújtás lehetôségének feltételeit a Észak Atlanti Együttmûködési Tanács (North Atlantic Cooperation Council – NACC) és a PfP országokkal.
A NATO 1992-ben az ENSZ Humanitárius Ügyek Hivatala (United Nations Department
of Humanitarian Affairs – UN DHA) kezdeményezésére és felkérésére bekapcsolódott a
katonai és polgári védelmi erôk katasztrófa segítségnyújtásra történô felhasználásának
lehetôségét vizsgáló kidolgozói munkába. Elkészült és a nemzetközi szervezetek elfogadták az „Irányelvek a katonai és polgári védelmi erôk alkalmazásának katasztrófa segítségnyújtásra” címû okmányt.
A NATO katasztrófa-elhárítási és segítségnyújtási rendszerének egyik legjelentôsebb állomása, hogy 1998-ban felállításra került, az Euro-atlanti Katasztrófa Elhárítási Koordinációs
Központ (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre – EADRCC) és az Euroatlanti Katasztrófareagálási Egység (Euro-Atlantic Disaster Response Unit – EADRU) 2.
A magyar kormány a 2070/1999. (IV.21.) sz. határozatában intézkedik az ezzel kapcsolatos, hazánkat érintô
feladatok végrehajtására. Az Euro-atlanti Katasztrófa Elhárítási Koordinációs Központ mûködtetésében egy fô szakemberrel hazánk is képviselteti magát.
2
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A NATO katasztrófa-elhárítására és segítségnyújtására vonatkozó legfontosabb alapelvek
a következôk:
• a nemzetek (tag országok) kormányainak kell dönteni arról, hogy válaszoljanak, vagy ne
válaszoljanak a segítségnyújtási kérésre;
• a NATO-nak nem áll szándékában, hogy „humanitárius szerepet” alakítson ki magának
és nem akarja magát, mint egy független irányítót beiktatni a nemzetközi segélyszervezetek közé;
• a „Szövetség” nem akarja duplikálni, vagy keresztezni más, olyan nemzetközi szervezetek munkáját, amelyek specifikusan a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtással
foglalkoznak;
• a polgári eszközök (vagyontárgyak) minden idôben nemzeti ellenôrzés alatt maradnak;
• a NATO elismeri az ENSZ, különösen a Humanitárius Ügyek Hivatala (UN DHA) vezetô
szerepét a nemzetközi segítségnyújtásban.
A NATO szerepét nem szabad úgy értelmezni, mint egy „kötelezettséget” arra nézve, hogy
azonnal intézkedik a NATO rendelkezésében lévô katonai vagy polgári erôforrások felhasználására.3 A „Szövetség” katasztrófa-elhárítási és segítségnyújtási rendszerének szervezeti elemei, intézményrendszere az alábbiakban foglalhatók össze:
• a NATO Központ riasztási és készenléti rendszere, mely a folyamatosan mûködô hírés informatikai, ügyeleti- és riasztási rendszerén keresztül valósítja meg katasztrófák
esetén a segítségkéréssel kapcsolatos riasztási, tájékoztatási és az adatszolgáltatási
feladatokat;
• a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés intézményi rendszerei közül a Polgári
Veszélyhelyzeti Tervezô Igazgatóság, (CEPD) és a Polgári Védelmi Bizottságot (CPC)
kell kiemelni. Ez a két szervezet az, amely elsôsorban felelôs a NATO katasztrófa-elhárítás feladatainak koordinálásáért, a szükséges védelmi tervek meglétéért és naprakészségéért. Tevékenyen részt vesznek a végrehajtás folyamatában is. Munkájukat a
Tervezési Fôbizottság (SCEPC) követelménye szerint és felügyelete mellett végzik.
• az Euro-atlanti Katasztrófa Elhárítási Koordinációs Központ és Egység, melyek a
NATO rendszerében a NACC és a PfP Partner-országai javaslatára kerültek felállításra.
A cél az volt, hogy kiszélesítsék az együttmûködést a NATO országok és a partnerországok között, hatékonyabbá tegyék a katasztrófa-elhárítás és segítségnyújtás területét,
növeljék az együttmûködô országok biztonságát.

A nem NATO országoknak nyújtható nemzetközi katasztrófasegélyre vonatkozó NATO katonai segítségnyújtás
alapelveit az AC/305-D/441 dokumentum tartalmazza.
3
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A „POLGÁRI VESZÉLYHELYZETI TERVEZÉS” ÉRTELMEZÉSE NAPJAINKBAN,
HELYE, SZEREPE HAZÁNK EGYSÉGES VÉDELMI RENDSZERÉBEN
A XXI. század olyan új veszélyforrásokat hozott magával, melyek hatására a biztonság fogalomköre napjainkban gyors és mélyreható változásokon ment keresztül. Háttérbe kerültek
a katonai veszélyforrások és felértékelôdött a világméretekben erôsödô szervezett bûnözés, a kábítószer-fogyasztás és a terrorizmus veszélyének jelentôssége. Ezzel párhuzamosan egyre erôsebbé vált a társadalmi igény (elvárás), a környezeti és ökológiai károk hatásainak csökkentésére, a katasztrófák elôrejelzésére, lehetôség szerinti megelôzésére,
illetve hatásaik mérséklésére, a következményeik felszámolására. Ezek hatására napjainkban a biztonságot a NATO is átfogóan értelmezi és elismeri, hogy egyes polgári veszélyhelyzetek a biztonságot és a stabilitást alááshatják. Fontosnak tartja, hogy a hatékony
védekezés érdekében a különbözô országok (nemzetek) összefogjanak, két vagy többoldalú megállapodásokat kössenek, vagy szövetségi rendszereket hozzanak létre azon túl,
hogy minden ország elsôsorban saját erejére, védelmi képességére kell, hogy építsen.
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés hazai értelmezése napjainkban
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés létrejöttének alapvetô célja az volt, hogy háborús idôszakban biztosítva legyen az államvezetés, a gazdaság és a társadalom folyamatos mûködtetése, a katonai mûveletek polgári támogatása. Napjainkra szerepköre kibôvült, magába
foglalja a katasztrófák és válsághelyzetek kezelésével, a védekezés feltételeinek biztosításával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat is.

Fontos kiemelni, hogy a katasztrófák elleni védekezés megvalósítása és az erre való felkészülés elsôdlegesen nemzeti feladat.
Napjainkban a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés értelmezését nagyban befolyásolták a
NATO ezzel kapcsolatos állásfoglalásai. A 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követôen a Szövetség elfogadta a „CEP” akciótervét azokkal a konkrét feladatokkal, tevékenységekkel, amelyeket a Szövetség tervezési bizottságainak és a tagállamoknak végre kell
hajtaniuk a polgári lakosság védelme érdekében. A NATO 2004. júniusi isztambuli csúcstalálkozóján döntött a CEP területén folyó együttmûködés elmélyítésérôl a Mediterrán
Párbeszéd országaival. 2006-ban a tagállamok létrehozták a tervezési bizottságok kijelölt
szakértôibôl álló CEP Gyorsreagálású Csoportot (CEP Rapid Reaction Team), amelynek feladata, hogy felmérje, valamint tanácsokat adjon a veszélyhelyzet idején illetve az
egyes NATO mûveletek során igényelt polgári támogatással kapcsolatban.
A NATO 2006-os rigai csúcstalálkozója által elindított és a 2008-ban Bukarestben tartott
csúcstalálkozó alkalmával megerôsített, a válságkezelés civil és katonai elemeinek össze63
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hangoltabb felhasználását célzó kezdeményezésben a CEP szakértôire is fontos szerep
hárul. A polgári veszélyhelyzeti tervezés feladatai között egyre jobban elôtérbe kerül a
komplex válságkezelési mûveletek civil támogatásának kérdése. Emellett természetesen
a „hagyományos” katasztrófákra való reagálás feladatai is napirenden maradtak. Például
az EADRCC 2008 júniusában Finnországban szervezett egy nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtási gyakorlatot, ahol hazánk katasztrófavédelmi szakemberei is részt vettek. Tevékenységükkel, felkészültségükkel, kivívták a nemzetközi szervezetek (partnerek) elismerését.

A hazai katasztrófavédelmi szakemberek értelmezése szerint a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés szerepe, hogy segítse a tagállamokat és a partner országokat a tervezésben, a felkészülésben, segítse a hatékony nemzetközi együttmûködést amennyiben az
adott állam nem képes megbirkózni a katasztrófával, illetve következményeivel. Emellett
a tag- és békepartner országok által biztosított CEP szakértôk („civil experts”) elsôsorban
szakmai tanácsadás keretében támogatást nyújtanak a NATO Katonai Hatóságainak is.
Ebben az értelmezésben, a CEP szerepét leszûkítik a katasztrófák elleni védekezéssel és
a nem katonai jellegû válságok kezelésével összefüggô területekre.
A védelmi szféra más területeinek szakemberei szerint, a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés
szélesebb területeket fog át. Szerintük ez olyan feladathalmaz, amelybe a lakosság
életének és az anyagi javainak háborúk és katasztrófák elleni védelmén túl, beletartozik
a katonai mûveletek polgári támogatása, az állam mûködôképességének biztosítása és
a gazdaság védelmének területei is. Valójában, ez az a terület, ahol igazán megvalósul és
kiteljesedik a polgári és a katonai együttmûködés.
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés helye, szerepe hazánk
egységes védelmi rendszerében
Az elôzôekben ismertetett megállapítások alapján kijelenthetô, hogy hazánk biztonságára
és a stabilitására napjaink új kihívásai és veszélyforrásai olyan potenciális kockázatot jelentenek, amelyek kezelése meg is haladhatja az ország védelmi képességeit, ezért fontos a
veszélyhelyzetek nemzetközi együttmûködésben megvalósuló kezelése, a reagálási
képességek erôsítése. A védelmi célok és feladatok eredményesen csak egy „egységes
védelmi rendszerben” hajthatók végre, amit Magyarországon a honvédelemi rendszer
valósít meg. A honvédelmi rendszer itt komplexen értendô, nem szûkíthetô le az ország
fegyveres védelmére és a Magyar Honvédséggel összefüggô területekre.
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés az ország védelmi felkészítésének egyik fontos területe,
melynek fô célja:
• a katonai képességek igénybevétele a polgári szervek által megoldandó védelmi
feladatok érdekében, valamint a katonai mûveletek és feladatok polgári támogatása;
64

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

• Nemzeti erôforrások biztosítása a kollektív védelemhez, a lakosság védelme, az anyagi
javak megóvása, továbbá a kormányzás folyamatosságának és a gazdaság mûködôképességének biztosítása. (Ide tartozik a terrorizmus elleni küzdelem és a katasztrófa
jellegû események kezelésének polgári támogatása is.)
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés helyét és kapcsolatát a honvédelmi rendszerben a 2. sz.
ábra szemlélteti.

Honvédelem

A fegyveres védelem
rendszere
Az ország
fegyveres
védelme

Katonai jellegû
válságok
kezelése

A polgári védekezés
rendszere
Polgári
Veszélyhely.
tervezés

Katasztrófák
elleni
védekezés

Nem katonai
jellegû
válságok

Polgári védelmi feladatok és tevékenységek
A lakosság és az anyagi javak25védelmének feladatrendszere
Katonai védelem

Gazdaságvédelem

Rendvédelem

2. sz. ábra: A Polgári veszélyhelyzeti Tervezés helye és területei a honvédelem rendszerében

Az ábrából látható, hogy a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés funkcionálisan az egységes
honvédelmi rendszer integráns részét képezi, ami minden szempontból túlmutat a terület
katasztrófa centrikus megítélésén, de nem szûkíthetô le a katonai (fegyveres) védelemmel
kapcsolatos feladatokra sem. Magába foglalja mindazon polgári védekezési és támogatási
feladatokat, amelyek alapvetôen szükségesek ahhoz, sikeresen védekezzünk napjaink új
kihívásai ellen.
Ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés a honvédelmi
rendszer része, akkor ez azt is jelenti, hogy ezek a tervezési feladatok szorosan kapcsolódnak az ország más védelmi tervezési feladataihoz is.
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Ezeket a tervezési feladatokat a védelmi igazgatás rendszerében a többi védelmi szervekkel együttmûködve, az erôforrásokat és a védelmi képességeket összehangolva kell
végrehajtani.
A honvédelem rendszerében kell a szükséges katonai és civil képességeket kifejleszteni és
megvalósítani, amely a védelmi felkészítésben ölt testet. A védelmi felkészítés területén
a következô feladatokban van szükség a polgári szféra bevonására:
• a hadkötelezettség visszaállításának elôkészítése, a meghagyás szabályozása;
• a nemzeti válságreagálási intézkedési rendszer alkalmazása és az ahhoz szükséges
feltételek kialakítása;
• együttmûködés a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés területén, beleértve a nemzeti erôforrások biztosítását a kollektív védelemhez, továbbá a vezetés-irányítás, a lakosság
védelme, az anyagi javak megóvásának biztosítását;
• a befogadó nemzeti támogatás, valamint az ország területének hadmûveleti célú
elôkészítése;
• a terrorizmus elleni küzdelem és a kritikus (vagy létfontosságú) infrastruktúra védelme;
• a nemzetgazdasági erôforrások védelmi célú igénybevételének tervezése, valamint
a rögzített ipari kapacitások fenntartása.
A fentiekbôl következik, hogy hazánk Polgári Veszélyhelyzeti Tervezése egy olyan komplex feladathalmaz (tervezôi tevékenység), melynek végrehajtásában a honvédelmi rendszer valamennyi eleme részt vesz és a honvédelmi felkészítés feladatrendszerében valósul meg. (Ez alól kivételt képez a katasztrófák elleni védekezés, mert az arra történô felkészítés a hazai egységes katasztrófavédelem rendszerében kerül végrehajtásra.)
Hazánk Polgári Veszélyhelyzeti Tervezésének feladatai, alapvetô területei,
a végrehajtás irányítása, jogszabályi háttere
A NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezésének – miniszteri irányelvek szerinti – általános
feladatai a következôk:
• az 5. cikk szerinti katonai mûveletek támogatása;
• a nem 5. cikk szerinti NATO mûveletek támogatása;
• a nemzeti hatóságok támogatása polgári válsághelyzetekben;
• a nemzeti hatóságok támogatása lakosság ABV elleni védelmében;
• együttmûködés a békepartnerekkel.
A miniszteri irányelvek feladataival összhangban „A honvédelemrôl és a Magyar Honvédségrôl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet” 42.§ (1) rögzíti, hogy a „Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés
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a honvédelmi felkészítés feladatrendszerében végzett tervezô tevékenység” melynek
keretében az alábbi feladatokat kell végrehajtani:
• a kormányzás folyamatos biztosítása;
• a lakosság és az anyagi javak védelme;
• a gazdaság mûködôképességének fenntartása;
• a katonai erôk és mûveletek, (a szövetségi mûveletek) polgári támogatása;
• a polgári hatóságok katonai erôkkel és eszközökkel történô segítése.
A fenti kormányrendelet 42. § (2) kimondja, hogy „A Kormány irányítja a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezéssel összefüggô nemzeti feladatok végrehajtását”. A 43. § viszont elôírja,
hogy „A NATO Felsôszintû Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottság és szervei munkájában a Kormány az illetékes (kijelölt) miniszterek útján képviselteti magát.”
A hazai Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés területeit és feladatait a 3. sz. ábra szemlélteti.
A hazai Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés területei és feladatai

Kormányzati irányítás

Katonai mûveletek
polgári támogatása

Polgári hatóságok, erôk
katonai támogatása

NATO 5. cikkely
szerinti mûveletek

Polgári védelmi
feladatok
végrehajtása

MH és a rendvéd.
szervek polg. támog.

Katasztrófahelyzetek
megelôzése,
következmények
felszámolása
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3. sz. ábra: A hazai Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés területei és feladatai
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A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezéssel összefüggô feladatok végrehajtásának koordinációjáról „Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérôl szóló
168/2006. (VII. 28.) kormányrendelet” 4. § c. pontja, 5. § (3) bekezdése, valamint 8. §
rendelkezik az alábbiak szerint:
• a hivatkozott kormányrendelet 8.§ f). pontja kiemeli, a NATO SCEPC szerveivel való
kapcsolattartást;
• g) pontja szól a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel összefüggô feladatok ellátásáról;
• a k) pontja szabályozza a kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos feladatok
ellátásának koordinálását.
A fenti kormányrendelettel összhangban, az OKF látja el:
• az EU illetékes szerveiben (polgári védelmi szakbizottság, polgári védelemért felelôs
munkacsoport – PROCIV) a szakterület képviseletét;
• biztosítja a képviselendô hazai álláspont kialakításához szükséges koordinációt;
• a kialakult tárgyalási álláspontot a miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti;
• az OKF biztosítja a NATO CEP hazai feladatainak koordinálását.
ÖSSZESSÉGÉBEN megállapítható, hogy a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés jelentôsége
az utóbbi években megnôtt, különösen a polgári-katonai együttmûködés, a válságkezelés,
a katasztrófa-elhárítás és segítségnyújtás, valamint az információcsere területeit illetôen.
A NATO vezetése gyorsan felismerte azt a tényt, hogy a megváltozott nemzetközi viszonyok, új stratégiát és védelmi elveket igényelnek. Ennek szellemében került sor a békepartnerségi tevékenység beindítására, az ENSZ UN-DHA támogatásával a katasztrófa-elhárításba és segítségnyújtásban való közremûködésre, a válságkezelés feladatainak elôtérbe
kerülésére, valamint a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés nyitottá tételére.
Hazánkban a CEP helyzete nincs megnyugtatóan rendezve annak ellenére, hogy a kormány, különbözô jogszabályokban leszabályozta az ezzel kapcsolatos feladatokat és felelôségi köröket. A jövôben megoldásra vár néhány sürgetô feladat. Így például:
• a nemzeti polgári veszélyhelyzeti, válságkezelési rendszerek és eljárások felülvizsgálata, a szükséges korszerûsítések, módosítások végrehajtása, melyet hozzá kell igazítani
a NATO felülvizsgálati és tervezési ciklusaihoz;
• meg kell teremteni a polgári-katonai együttmûködés intézményesített nemzeti szintû
koordinációját és azt folyamatosan fejleszteni kell;
• nincs megoldva az érintett minisztériumokban és hivatalokban a megfelelô szakértôk
kiképzése, felkészítése, továbbá, nincsenek egyértelmûen meghatározva az érintett
szervekkel szemben támasztott követelmények és kötelezettségek, a CEP feladatainak
hazai végrehajtását illetôen.
Magyarországnak a jövôben olyan jól felkészült a védelmi területek sajátosságait ismerô
személyekre lesz szüksége, akik képesek lesznek a szövetségi munkarendben alkotó módon, eredményes munkavégzésre, érdekeink képviseletére, és az eredmények megfelelô
színvonalú hazai közlésére, támogatására.
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HORVÁTH ZOLTÁN

AZ ELLÁTÁSI LÁNC ÉRTELMEZÉSE
A KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS TERÜLETÉN

A Polgári Védelmi Szemle kiadványban eddig megjelent cikkeimben1 bemutattam a hazai
katasztrófavédelem rendszerét, alrendszereit, értelmeztem a katasztrófa-elhárítási logisztikát, ismertettem a NATO mûvelet támogatási ellátási lánc egy lehetséges értelmezését a
katasztrófák elleni védekezés során.2 Ebben a cikkemben tovább vizsgálom a polgári ellátási lánc hazai értelmezését, áttekintem az ellátási lánc területeit és annak alkalmazhatóságát a katasztrófa elhárítás területén. Az ellátási lánc alapvetô jellemzôibôl kiindulva
megvizsgálom azt is, hogy az ellátási lánc hogyan értelmezhetô a katasztrófavédelemmel
összefüggésben, és milyen megközelítésben lehet alkalmazni ennek elveit és módszereit.
1. AZ ELLÁTÁSI LÁNC ÉS A LOGISZTIKA KAPCSOLATÁNAK
VIZSGÁLATA, ÉRTELMEZÉSE
Mielôtt rátérnék a polgári ellátási lánc napjainkban történô értelmezésére, feltétlenül meg
kell vizsgálni az ellátási lánc és a logisztika kapcsolatát.
A logisztika, mint önálló tudományterület kialakulását a hazai szakirodalom a 80-as évek
elejére teszi. A szakma is ezekben az években kezdett egyre intenzívebben foglalkozni a
logisztikai kérdések elméleti kutatásával. Kezdetben az újratermelési folyamattal kapcsoA Polgári Védelmi Szemlében megjelent írásaim:
1. Dr. Tóth Rudolf-Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében,
2009. 1. szám; 146-163 oldal
2. Horváth Zoltán: A hazai katasztrófavédelmi logisztikai támogatás újszerû értelmezése, 2009. 2. szám; 116-124.
oldal
2 A Polgári Védelmi Szemle 2009/1. számában megjelent „A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében” címû írásban ismertetett NATO mûvelet támogatási ellátási lánc gondolattal szerzôk nem
kívántak direkt megfeleltetést tenni a katasztrófa elhárítási ellátási lánc lehetséges alkalmazására, vagyis nem kívánták azt sugallni, hogy a katonai logikára épülô NATO mûvelet-támogatási ellátási lánc a megfelelô elv a katasztrófa
elhárítási ellátási láncnak.
1
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latban felmerülô elméleti és gyakorlati kérdések elemzésével és fejlesztésével összefüggésben vizsgálták a logisztikát (pl. a raktározás-technikai, készletgazdálkodási, disztribúciós stb. folyamatok), de ekkor még a logisztikáról, mint rendszerrôl nem beszéltek, hanem
anyag- és készletellátási, anyag- és készletmozgatási és raktározási feladatok halmazaként
értelmezték.
1.1 A logisztika értelmezése napjainkban
Napjainkban a logisztikát már rendszerként értelmezzük és vizsgáljuk. Ezt bizonyítja
Professzor Dr. Knoll Imre fogalom meghatározása, mely a logisztikát olyan elvek és módszerek összességének tekinti, amelynek célja az ellátási folyamatok átfogó megszervezése, irányítása és értékelése, gazdasági és társadalmi eredmények elérése érdekében.
Kiindulva a Knoll professzor úr által adott fogalom meghatározásból és a gyakorlatban
meglévô logisztikai folyamatokat vizsgálva, ezek három alapvetô területre csoportosíthatóak. Ennek megfelelôen beszélhetünk:
• beszerzési logisztikáról, mely az alapanyag és félkész-termék, valamint a késztermék
beszerzésének tevékenységeit jelenti,
• termelési logisztikáról, mely a vállalati alaptevékenysége, vagyis a termelés folyamatainak támogatását jelenti,
• elosztási (értékesítési) logisztikáról, vagyis a vállalat szempontjából az elosztási
tevékenységet támogató logisztikai folyamatokat jelenti.
A logisztikát tehát értelmezhetjük egy adott vállalatra vonatkozóan anyagok, információk,
humán tényezôk, és energia, vagyis a termelési tényezôk vállalati rendszereken belüli-,
illetve azok közötti áramlásának tervezési, szervezési, irányítási, ellenôrzési, vagyis egyfajta menedzsment tevékenységként. Ezt a menedzsment tevékenységet is, a vállalati
logisztikai rendszerben három csoportba sorolhatjuk, úgymint:
• készletmenedzsment feladatok,
• anyagi folyamat menedzsment feladatok,
• információ menedzsment feladatok.
Ezeket a tevékenységeket célirányosan kialakított, a vállalatra jellemzô logisztikai
menedzsment fogja össze és irányítja. A vállalat vezetési és irányítási rendszerében ez
alapvetô tevékenységként jelenik meg, és kiemelt szerepet kap. A logisztika rendszerének,
vállalati szinten megvalósuló modelljét az 1. számú ábra szemlélteti:
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È
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1. sz. ábra. A logisztikai rendszer szerkezete3

Az ábrán vertikálisan a vállalat beszerzési, termelési és értékesítési feladataival összefüggô tevékenységek felosztását lehet látni a menedzsment feladatok tükrében, míg horizontális felosztásban a vállalati logisztikai menedzsment folyamatok láthatóak.
Kiindulási pont a beszerzési logisztikai folyamat, mely a termelési folyamat igényeinek
megfelelôen biztosítja a végtermék elôállításához szükséges nyers- és alapanyagok,
szolgáltatások és információk áramlásának tervezését, szervezését, irányítását és
ellenôrzését a beszerzés helyétôl a felhasználás helyéig.
Ezt követi a termelési logisztikai folyamat, amely az alapanyagraktártól a gazdaságos termelési folyamat különbözô fázisain át, a késztermékraktárig terjedô anyagellátással,
anyagáramlással, valamint a tárolással összefüggô tervezési, szervezési, irányítása
és ellenôrzési feladatok összessége.
3 Forrás: Chikán Attila: Vállalat-gazdaságtan 1997.; a cikkben leírtakkal összefüggésben jelen cikk szerzôje az
ábrán saját értelmezésében a menedzsment tevékenységeket összefoglalóan, mint logisztikai menedzsment
tevékenységet ábrázolja.
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Az elosztási (értékesítési) logisztika a vállalati logisztika harmadik folyamata, amelyek a
késztermékraktártól a felhasználókig terjedô, a termékek és információk áramlásának
tervezésével, szervezésével, irányításával és ellenôrzésével foglalkozik.
Az ábrázolt logisztikai rendszer, helyesen, a szállítótól-vevôig értelmezi a logisztikai folyamatokat. A vállalat menedzsmentje akkor jár el helyesen, ha a termelést és a kapcsolódó
logisztikai folyamatokat úgy alakítja ki, melynek végsô célja az elégedett vevô. Megjegyzem, a vevôn a piac azon szereplôjét értem, aki fizetôképes keresletet támaszt bizonyos
áru, szolgáltatás iránt. Nem feltétlenül végsô felhasználó, illetve fogyasztó, a piacgazdaság
logikájából következôen lehetséges, hogy például további feldolgozás céljából vásárol.
Fontos megállapítani azt is, hogy a logisztika rendszerének ábrájából hiányzik az úgynevezett visszacsatolás, vagyis a vevôtôl kiinduló információ, valamint a vállalat mûködéséhez kapcsolódó adatok és információk ábrázolása. A mai piacgazdaság környezettudatosságának elôtérbe kerülésével speciális folyamatot képvisel a recycling, vagyis a hulladékkezelési újrahasznosítási- logisztika, mely az értékesítési piactól a beszerzési piac
irányába vizsgálja a hulladékok és csomagoló eszközök áramlását, miközben azok minél
nagyobb arányú újrahasznosítására törekszik.
A továbbiakban megvizsgálom a logisztikával összefüggésben megjelent új rendszerszemléletû megközelítést, vagyis az ellátási lánc értelmezését.
1.2 Az ellátási lánc és a menedzsment fogalma, értelmezése napjainkban
Az elmúlt években új logisztikai rendszerelméleti megközelítésként jelent meg a szakirodalomban az ellátási lánc, valamint az ellátási lánc menedzsment. Meg kell jegyezni,
hogy hosszú ideig a logisztika és az ellátási lánc értelmezése keveredett, gyakran egymás
szinonimájaként kezelték. Az ellátási lánc fogalmát a Supply Chain Council4 nevû szervezet 1997-ben az a következôképpen határozta meg:

„Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a termék elôállításával és kiszállításával kapcsolatos, a beszállító beszállítójától kezdve a végsô fogyasztóig
bezárólag. A négy fô folyamat – a tervezés, a beszerzés, a gyártás, a kiszállítás –, amely az
ellátási láncot meghatározza, magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését, az alapanyagok és alkatrészek beszerzését, a gyártást, az összeszerelést, a készletezést, a rendelés-feldolgozást, a disztribúciót és a végsô fogyasztóhoz való kiszállítást.”
A Supply Chain Council non-profit szervezet, amelyet 1996-ban 69 vállalat alapított Pittsburghben. Jelenleg több
mint 1000 tagja van, melyek között vállalatok, kutatóintézetek, egyetemek, tanácsadó cégek, szoftverházak
képviseltetik magukat. (http://www.supply-chain.org/about/history)

4
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A meghatározásból az alábbi következtetések vonhatók le:
• vállalatok közötti kapcsolatrendszert feltételez, melyet beszállítói kapcsolatnak
tekinthetünk;
• magába foglalja az alapvetô logisztikai folyamatokat, vagyis a beszerzési-, termelési- és
elosztási logisztikai folyamatokat;
• folyamatában követi a termék elôállításának teljes idôszakát, valamint a kereslet-kínálat
menedzsment feladatokat,
• értékteremtô reálfolyamat, mely a vállalat szempontjából hatékony és költségtakarékos
mûködést eredményezhet.
A fogalommeghatározás alapján az ellátási lánc modelljét a 2. számú ábra szemlélteti. Az
ábra bemutatja, hogy a logisztika területei, vagyis a beszerzés-, termelés- és elosztás
hogyan kapcsolódik össze egy többszereplôs piac szintjén.
Információ áramlás

F1

B1

B2

Gártási
folyamat

.....
Bn

Készlet
gázdálkodás

Ü1

F2

Ü2

F3

.....
Ün

.....

Fn

Nyersanyag, alkatrész beszállítók

Termékelôállítók

Beszerzési logisz- Termelési logisztikai folyamatok tikai folyamatok
2. sz. ábra. Az ellátási lánc modellje
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Az ábrázolt ellátási lánc túlmutat egy vállalaton belül megvalósuló logisztikai folyamatokon,
mivel több vállalat együttmûködésén keresztül valósul meg a termék vagy szolgáltatás
létrehozása és a fogyasztókhoz történô eljuttatása. Ebbôl kiindulva kimondható, hogy az
ellátási lánc úgy is értelmezhetô, hogy nem más, mint a termelôvállalatok, beszállítók,
vevôk, különféle logisztikai szolgáltatók logisztikai rendszereinek együttmûködése. Ha ez
az együttmûködés integráltan, vagyis makroszinten (vállalatokon túlmutatóan) valósul
meg, akkor integrált ellátási láncról beszélhetünk. Az integrált ellátási lánc értelmezésénél
Chikán Attila5 professzor úr megfogalmazását vehetjük alapul, miszerint:

„Az ellátási lánc értékteremtô folyamatok együttmûködô vállalatokon átívelô sorozata,
mely vevôi igények kielégítésére alkalmas termékeket, illetve szolgáltatásokat hoz létre.”
Chikán Attila professzor úr által, az integrált ellátási láncra megadott fogalmi meghatározás
alapján, a különbözô logisztikai folyamatokban együttmûködô vállalatok és szervezetek
kapcsolatát a 3. számú ábra szemlélteti:

Logisztikai szolgáltatást végzô szervezetek

Beszállítók

Gyártók

Beszerzési
logisztikai
folyamat

Termelés
logisztikai
folyamat

Nagykereskedôk

Kiskereskedôk

Vevôk

Elosztás
logisztikai
folyamat

3. sz. ábra Az integrált ellátási lánc felépítése
5 Chikán Attila, 1990-tôl Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. 1989-1998 között a Vállalatgazdaságtan
Tanszék tanszékvezetôje, 2000-2003 között az egyetem rektora, 2004-tôl az egyetem Versenyképesség Kutató
Központjának igazgatója. MTA doktora, a Közgazdaságtudományi, Vállalatgazdasági és Marketing Bizottságainak
tagja, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság társelnöke
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Az ábrán új elemként jelenik meg a logisztikai szolgáltatás,6 ami nem más, mint az ellátási
lánc tagjai közötti áru és anyagáramlás, amelyek különbözô logisztikai szolgáltatást végzô
szervek és szervezetek által valósulnak meg és nem kötôdnek közvetlenül a gyártási
folyamatokhoz, a termékek elôállításához.

Az integrált ellátási lánc létrehozásának célja, az értéktermelô folyamat minôségének,
hatékonyságának javítása olymódon, hogy a benne szereplôk együttmûködése alapján a
beszerzési-, a termelési- és az elosztási logisztikai funkciók vállalatok között, mint egymásnak nyújtott szolgáltatások valósulnak meg. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a vállalatok
együttmûködésében a nyersanyag-kitermeléstôl a késztermékeknek a végfelhasználókhoz
történô kiszállításáig tartó, illetve a termékhez kapcsolódó különbözô szolgáltatások
(szervizszolgáltatások, hulladékkezelés, újrahasznosítás stb.) teljes rendszere, folyamata.
Az integrált ellátási láncot a hatékony mûködés biztosítása érdekében menedzselni szükséges. Az ellátási lánc menedzselés alapvetô célja, a vállalatok logisztikai együttmûködésének optimalizálása, ennek révén minél nagyobb érték teremtése. Az üzleti folyamatoknál
az együttmûködô partnerek közös céljait veszik figyelembe akkor. Erre jó példa, amikor a
hatékony és gazdaságos mûködés érdekében közös beszerzési, raktározási és szállítási
rendszert hoznak létre.
A fentiek alapján az ellátási lánc menedzsment fogalmára a következô definíciót használom:

„Az ellátási lánc menedzsment az anyagok és információ áramlása révén a nyersanyagbeszállítók, a gyártó üzemek, a disztribúciós szolgáltatók és a fogyasztók egymáshoz
kapcsolódó, összehangolt vezetési és szervezési tevékenységének összessége.” 7
Ezen fogalom esetén ellátási lánc menedzsment tevékenysége alatt nem egy szervezet
által végrehajtandó tevékenységet, és nem vállalati menedzsment tevékenységet értünk,
hanem olyan tevékenységek összességét, amelyen keresztül megvalósul az integrált
ellátási lánc mûködtetése és elérendô gazdasági célja.
A fentiek alapján vizsgáljuk meg az ellátási lánc és az alapvetô logisztikai funkciók kapcsolatát, és a logisztika helyét, szerepét az ellátási láncban.
6 Az ellátási lánc egyes tagjai közötti áruáramlás logisztikai szolgáltatások igénybevétele révén valósul meg. A szolgáltatást végezheti az ellátási lánc valamelyik szereplôje, de nyújthatják azt jogilag elkülönült szervezeti egységek,
amelyek logisztikára specializálódtak. Magyarországon ma a logisztikai tevékenységek (elsôsorban az elosztás)
külsô szolgáltatóhoz történô kiszervezése a jellemzô trend.
Forrás: Szegedi Zoltán; http://interm.gau.hu/miau/60/fanclub/szegedi.doc; letöltés: 2010. február 4.
7 A szerzô által alkotott fogalom, amelyet az eddigi kutatási eredményei alapján összefoglaló megállapításként tette,
felhasználva Dr. Tóth Rudolf egyetemi docens Speciális logisztika 1. tantárgy elôadás anyagát
(ZNEBK416417-2008/2009. I félév)
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1.3 Az ellátási lánc és a logisztika kapcsolata
Az 1.1 és 1.2 fejezetben megvizsgáltuk a logisztika és az ellátási lánc értelmezését napjainkban, elemeztük a vállalaton belüli logisztikai folyamatok rendszerét, és azok egymáshoz való kapcsolatát. Most nézzük meg, hogy a logisztika (az alapvetô logisztikai folyamatok összessége) hol helyezkedik el, és milyen szerepe van az ellátási láncban.
A fentiekben leírtak alapján az alább megállapításokat tehetjük:
1. Annak ellenére, hogy a logisztika és az ellátási lánc egymással szoros kapcsolatban állnak, lényeges különbségeket fedezhetünk fel közöttük. Addig, amíg a logisztika alapvetôen egy vállalaton (szervezeten) belüli, vagy ezek között folyó anyagok és ahhoz
kötôdô információk áramlással foglalkozik, addig az ellátási lánc integrálja és irányítja
a beszállítótól a végfogyasztóig húzódó valamennyi logisztikai folyamatot.
2. Az ellátásai lánc és a menedzsment valamint a logisztika közötti viszony vizsgálatából
levonható az a következtetés is, hogy bár a logisztika része az ellátási láncnak, a logisztikai folyamatok a külsô partnerek felé alapvetôen az ellátási láncon keresztül valósul
meg. Vagyis, a logisztika az ellátási lánchoz képest korlátozott funkciókat hajt végre.
Ezeket a megállapításokat támasztja alá a Logisztikai Menedzsment Tanács 1986-ban a logisztikára adott új értelmezése is, mely szerint:

„A logisztika az ellátási lánc (menedzsment) azon része, amely tervezi, végrehajtja és ellenôrzi a termékek hatékony és eredményes elôre- és visszaáramoltatását, tárolását, a szolgáltatásokat, valamint az ezekkel kapcsolatos információkat, a származási helytôl a fogyasztóig, a fogyasztói igények kielégítése érdekében”.
Összegezve a fejezetben leírt megállapításokat és felhasználva a Supply Chain Council
definíciójában és Chikán professzor úr makroszintû értelmezésében leírtakat, végsô konklúzióként kimondható, hogy az ellátási lánc több együttmûködô partner, piaci szereplô
között értelmezhetô olyan értékteremtô reálfolyamat, mely hatékony és költségtakarékos
mûködést eredményez. Nem választható el a logisztikai folyamatoktól, azokkal szerves
egységet alkot. Az alapvetô logisztikai folyamatok (területek) az ellátási lánc részei, és
ezeken keresztül valósul meg az értékteremtô reálfolyamat, melynek célja a vevôi igények
minden oldalú biztosítása és kielégítése.
A fentiekben megvizsgáltam a logisztika és ellátási lánc kapcsolatát, a következô fejezetben elemezni fogom, hogy az ellátási lánc értelmezhetô-e a katasztrófavédelem területén,
léteznek-e olyan elemei, melyek egymásnak megfeleltethetôk.
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2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
A KATASZTRÓFAVÉDELEM TERÜLETÉN
Ahhoz, hogy a katasztrófák elleni védekezés területén értelmezni tudjuk az ellátási láncot,
meg kell vizsgálni, hogy annak alapvetô elemei megfeleltethetôek-e, illetve értelmezhetôk-e
a katasztrófavédelem rendszerében. Ennek elsô lépéseként értelmezni kell az ellátási lánc
célját a katasztrófavédelem szemszögébôl, valamint el kell végezni a szükséges fogalmi
megfeleltetéseket.
2.1 Az ellátási lánc céljának értelmezése a katasztrófavédelem rendszerében

A katasztrófavédelmi rendszer céljának értelmezéséhez vegyük alapul a katasztrófavédelmi törvény meghatározását. A katasztrófavédelmi törvényben8 a katasztrófák elleni
védekezés mindazon tevékenységek összességét jelenti, melynek célja a katasztrófa
kialakulásának megelôzése, közvetlen veszélyek elhárítása, az elôidézô okok megszüntetése, a lakosság élet- és anyagi javainak védelme, a katasztrófa sújtotta területen az alapvetô életfeltételek biztosítása. Ezen tevékenységek logisztikai támogatását az úgynevezett
katasztrófa-elhárítási logisztika9 valósítja meg, melynek célja a katasztrófák elleni
védekezés feladatainak végrehajtásához szükséges erôforrások tervezése, a humán, az
anyagi, a technikai, feltételek biztosítása, valamint a felhasználás szervezése, koordinálása
a megelôzés, a mentés és a helyreállítás során.
Az integrált ellátási lánc létrehozásának célja viszont, egy olyan értékteremtô, hatékony és
költségtakarékos reálfolyamat kialakítása, melynek alapja a vevô igényeinek hatékony és
költségtakarékos módon történô kielégítése. Ha a két célt egymásnak megfeleltjük,
akkor megállapítható bizonyos hasonlóság. Addig, amíg a polgári ellátási lánc célja a vevô
igényeinek legjobban megfelelô termék vagy szolgáltatás elôállítása, addig a katasztrófavédelem területén, a katasztrófák elleni sikeres és költséghatékony védekezés megszervezése és végrehajtása, vagyis a sikeres védekezés elérése a cél.
A célok megfeleltetése után, most vizsgáljuk meg, hogy az ellátási lánc és a katasztrófavédelem legfontosabb elemei szintén megfeleltethetôk-e egymással, vagy nem. Csak ez után
tudunk megfelelô következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy az ellátási lánc elvei teljesen alkalmazhatóak-e a katasztrófavédelem területén, vagy csak bizonyos korlátozásokkal.
2.2 Az ellátási lánc alapvetô elemeinek lehetséges megfeleltetése
a katasztrófavédelemre vonatkozóan
Az összehasonlítás eredményét táblázatos formában dolgoztam fel, amely az alábbiakban
látható.
1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérôl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl 3.§ j. pont
9 A katasztrófa elhárítási logisztika értelmezését lásd Dr. Tóth Rudolf – Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye,
szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében, Polgári Védelmi Szemle, 2009/1. szám megjelent cikkben, 155. oldal.
8
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Alapfogalmak Integrált ellátási láncra
vonatkozó értelmezés

A katasztrófavédelemre vonatkozó
értelmezés és megfeleltetés

Cél

Olyan értékteremtô, hatékony és
költségtakarékos reálfolyamat kialakítása,
melynek alapja a vevô igényeinek
kielégítése, mindenoldalú biztosítása.

A katasztrófák elleni védekezés
logisztikai támogatási folyamatának
olyan hatékony és költség takarékos
kialakítása, melynek eredménye
a sikeres védekezés megvalósítása.

Alapanyag

Az alapanyag, a végtermék elôállításához
szükséges, olyan nyersanyagok, félkész
termékek, energiák összessége,
amelyek részt vesznek a termelési
folyamatban és értékük teljes egészében
átmegy az elôállított termék vagy
szolgáltatás értékébe.

A katasztrófák elhárításában résztvevô
szervek, szervezetek, védekezéshez
szükséges képességek kialakításához
és fenntartásához, valamint a mentés
során a védekezés érdekében felhasznált anyagok, technikai eszközök
(erôforrások) összessége, amelyek
értéke a védekezés eredményességében
jelenik meg.

Végtermék

A termelési folyamat által elôállított,
olyan termék vagy szolgáltatás, amely
megfelel a kívánt célnak és teljesíti
a vele szembe támasztott vevôi
igényeket, követelményeket.

A védekezési folyamat által elôállított
olyan helyzet és állapot, amely
a védekezés eredményességével,
mint végtermékkel jellemezhetô.

Beszállító

Beszállítóknak nevezzük mindazon
szerveket és szervezeteket, amelyek
nyersanyagok, félkész termékek
elôállításával, vagy szolgáltatói
tevékenységükkel közvetlenül,
vagy közvetve biztosítják a végtermék
elôállításához szükséges
alapanyagokat és a szolgáltatási
feltételeket.

Beszállítóknak nevezzük mindazon
szerveket és szervezeteket, melyek
a védekezéshez szükséges anyagok,
technikai eszközök, felszerelések
(erôforrások) elôállításával, valamint a
védekezés helyszínére történô eljuttatásával, továbbá a védekezésben résztvevô
szervek és szervezetek védelmi (mentési)
képességeinek kialakítása, fenntartása
érdekében végzett tevékenységükkel
közvetlenül, vagy közvetve részt vesznek
a katasztrófák elleni védekezésben.

Vevô

Vevônek nevezzük azt a személyt,
vállalatot, szervezetet, aki saját célra,
rendelkezésre álló forrásból vásárol
terméket vagy szolgáltatást, végsô
fogyasztás vagy további feldolgozás
céljából.

A vevô a katasztrófák elleni védekezés
folyamatában nem értelmezhetô, mert
ebben az esetben a végtermék nem egy
olyan tárgyiasult dolog, vagy szolgáltatás,
amit a vállalatok, emberek (vevôk)
közvetlenül saját céljaikra használnak fel.
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Alapfogalmak egrált ellátási láncra
vonatkozó értelmezés

A katasztrófavédelemre vonatkozó
értelmezés és megfeleltetés

Beszerzési
logisztika

A beszerzési logisztika mindazon
logisztikai tevékenységek összessége,
amely a termelési logisztikai igényeknek
megfelelôen biztosítja a végtermék
elôállításához szükséges nyers- és
alapanyagok, szolgáltatások és
információk áramlásának tervezését,
szervezését, irányítását és ellenôrzését
a beszerzés helyétôl a felhasználás
helyéig, a (vállalatig) terjedôen

A katasztrófavédelem területén a
beszerzési logisztika alatt mindazon
logisztikai tevékenységek összességét
kell érteni, amelyek az eredményes
védekezéshez szükséges anyagok
eszközök, felszerelések, szolgáltatások, és információk áramlásának
tervezésével, szervezésével,
irányításával, és ellenôrzésével
biztosítják a védekezéshez szükséges
képességek létrehozását, a megfelelô
anyagi készletek kialakítását,
visszapótlását a beszerzés helyétôl
a felhasználás helyéig.

Termelési
logisztika

A termelési logisztika mindazon
logisztikai tevékenységek, amelyek
az alapanyagraktártól a gazdaságos
termelési folyamat különbözô fázisain
át, a késztermékraktárig terjedô
anyagellátással, anyagáramlással,
valamint a tárolással összefüggô
tervezési, szervezési, irányítása és
ellenôrzési feladatok összessége.

A katasztrófavédelem területén
a termelési, azaz védekezési logisztika
alatt a védekezés logisztikai
tevékenységeinek összességét kell érteni,
amelyek biztosítják a védekezéshez
szükséges, rendelkezésre álló erôforrások, anyagok, valamint a
védekezésben résztvevô szervezetek
mentési (védelmi) képességeinek
célirányos, hatékony felhasználását
beleértve az ezzel összefüggô
tervezési, szervezési, irányítási
információáramlási és ellenôrzési
feladatok.

Elosztási
logisztika

Az elosztási logisztika mindazon
logisztikai tevékenységek összessége,
amelyek a késztermékraktártól a felhasználókig terjedô, a termékek és
információk áramlásának tervezésével,
szervezésével, irányításával és
ellenôrzésével foglalkozik.

A katasztrófavédelem területén az
elosztási logisztika szintén nem
értelmezhetô, mert katasztrófavédelem
esetén a végtermék nem egy tárgyiasult
dolog vagy szolgáltatás, így annak
vevôkhöz eljuttatása nem lehetséges.
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Az ellátási lánc alapvetô elemeinek, a katasztrófavédelemre vonatkozó megfeleltetésébôl
látható, hogy a katasztrófavédelem területén nem minden elem azonosítható be egyértelmûen, vagy bizonyos elemek más funkciót töltenek be, másképpen kell értelmezni ôket.
Különösen szembetûnô ez az alapanyag, a végtermék, a beszállító és a vevô fogalmi értelmezésénél és megfeleltetésénél. Ezért, a következô alfejezetben részletesebben kitérek
ezek megfeleltethetôségének vizsgálatára.
2.3 Az alapanyag, a végtermék, a beszállító és a vevô értelmezése
a katasztrófák elleni védekezés folyamatában
A katasztrófavédelem rendszerszemléletû megközelítésébôl következik, hogy a katasztrófaelhárítási feladatok alrendszere magába foglalja a katasztrófavédelem három idôszakában
végrehajtandó feladatok teljes vertikumát. Ezért a különbözô fogalmak értelmezése során
ezeket együtt kell kezelni, mert a védekezés folyamatában is ezek egymással szorosan
összefüggnek, egységes rendszert alkotnak.
Az alapanyag fogalmának értelmezése a katasztrófák elleni védekezés folyamatában
Az alapanyagok közgazdasági értelmezésben olyan munkatárgyak, vagyis a nyersanyagok, félkész termékek, energiák összessége, amelyek a termelési folyamatban egyszer
vesznek részt, értékük teljes egészében átmegy az elôállított termék vagy szolgáltatás
értékébe, vagyis a végtermékbe.
A katasztrófák elleni védekezés folyamatában az alapanyagnak két területét különböztetjük meg. Ezek az alábbiak:
1. Az elsô területhez sorolhatók azok az anyagok és technikai eszközök, melyek a katasztrófa elhárításában résztvevô szervek, szervezetek a védekezéshez szükséges képességeinek10 kialakításához és fenntartásához szükségesek.
2. A második területhez sorolhatók a mentés során közvetlenül a védekezés érdekében
felhasznált anyagok, technikai eszközök (erôforrások), valamint a beavatkozó szervezetek által felhasznált, visszapótolandó anyagok, eszközök.
Ahhoz, hogy a védekezéshez szükséges anyagok és eszközök (alapanyagok) beszerzése
megvalósuljon és eljussanak a rendeltetési, felhasználási helyükre, a katasztrófavédelem
rendszerében megfelelô logisztikai képességeket kell kialakítani. Figyelembe véve, hogy a

Képességek értelmezését lásd Horváth Zoltán: A hazai katasztrófavédelmi logisztikai támogatás újszerû
értelmezése, PV Szemle 2009/2. szám, 120. oldal;

10
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logisztikai támogatási feladatok célja a katasztrófák elleni védekezés három idôszakában
végrehajtandó feladatok logisztikai feltételeinek megteremtése és biztosítása, így a logisztikai képességek is szorosan kötôdnek ezen idôszakok feladatcsoportjaihoz.
A katasztrófa-elhárítási feladat alrendszerének feladatcsoportjait és azok végrehajtását
támogató logisztikai feladatok és képességek kapcsolatát a 4. számú ábra szemlélteti:
A katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszere

A „megelôzés”
feladatainak csoportja.

A „mentés”
feladatainak csoportja.

„Helyreállítás”
feladatainak csoportja.

Katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatás feladatai
Katasztrófa-elhárítás feladatainak végrehajtását támogató
logisztikai feladatok és képességek összessége

4. sz. ábra. A katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszerének felépítése, kapcsolata
a logisztikai támogató feladatok és képességek halmazával11

A logisztikai képességek12 értelmezését két csoportra bonthatjuk. Megkülönböztethetünk
úgynevezett elsôdleges és másodlagos logisztikai képességet, az alábbiak szerint:
1. Elsôdleges logisztikai képesség alatt a szervezeti alrendszer szereplôinek saját
szervezetében 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 értem.
2. Másodlagos logisztikai képesség alatt értem azt a megerôsítô és visszapótló
logisztikai képességet, amelynek célja, hogy a védekezéshez szükséges, a kárterületen
közvetlenül felhasználandó anyagokat és eszközöket idôben, megfelelô mennyiségben
– megerôsítô jelleggel – a helyszínre jutassa, valamint a védekezésben részt vevô
szervezetek által felhasznált saját erôforrásait visszapótolja. [3]
11 Forrás: Dr. Tóth Rudolf – Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem rendszerében, Polgári Védelmi Szemle, 2009/1. szám, 154. oldal
12 Képességek értelmezését lásd: Horváth Zoltán: A hazai katasztrófavédelmi logisztikai támogatás újszerû
értelmezése, PV Szemle 2009. 2. szám; 116-124. oldal
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A fentiek alapján megállapítható, hogy az ellátási láncon belül az „alapanyag” alatt olyan
nyersanyagokat, félkész termékeket, stb. kell érteni, amelyek a gyártás során történô átalakításával, a vevô igényeinek megfelelô készterméket állítunk elô. Ezzel szemben a katasztrófák ellni védekezés során „alapanyagnak” tekintjük azokat a kész termékeket, berendezéseket, egyéb anyagokat, amelyeket annak érdekében használunk fel, vagy építjük
be, hogy megvalósuljon a védekezés célja, vagyis létrejöjjön a végtermék, azaz, a védekezés eredményessége.
A végtermék fogalmának értelmezése a katasztrófák elleni védekezés folyamatában

Az ellátási láncon belül a végtermék alatt, a termelési folyamat által elôállított, olyan termék vagy szolgáltatás értünk, amely megfelel a kívánt felhasználási célnak és teljesíti a
vele szembe támasztott vevôi igényeket, követelményeket. A katasztrófák elleni védekezés során klasszikus értelemben nem állítunk elô új terméket, szolgáltatást, hanem a védekezési feladatok végrehajtása után, egy olyan helyzet és állapot jön létre, amelynek
értéke a védekezés eredményességébe jelenik meg. Ezt az értékelhetô, (mérhetô) helyzetet, állapotot, a katasztrófák elleni védekezés végtermékeként foghatjuk fel és értéke
meghatározható a védekezésre fordított költségek, a keletkezett károk és megmentett
értékek viszonyából.
A következôkben értelmezem a beszállítót, mint az ellátási lánc beszállítói logisztikai funkcióját megvalósító szereplôjét.
A beszállító fogalmának értelmezése a katasztrófák elleni védekezés folyamatában

Az ellátási láncon belül, közgazdasági értelemben, beszállítóknak nevezzük mindazon
szerveket és szervezeteket, amelyek nyersanyagok, félkész termékek elôállításával, vagy
szolgáltatói tevékenységükkel közvetlenül, vagy közvetve biztosítják a végtermék elôállításához szükséges az alapanyagokat és a szolgáltatási feltételeket.
A katasztrófák elleni védekezés folyamatában beszállítónak nevezzük mindazon szerveket és szervezeteket, melyek a védekezéshez szükséges anyagok, technikai eszközök,
felszerelések (erôforrások) elôállításával, valamint a védekezés helyszínére történô eljuttatásával, továbbá a védekezésben résztvevô szervek és szervezetek védelmi (mentési)
képességeinek kialakítása, fenntartása érdekében végzett tevékenységükkel közvetlenül,
vagy közvetve részt vesznek a katasztrófák elleni védekezésben.
A fentiekbôl látható, hogy a katasztrófák elleni védekezés során a beszállítók kettôs feladatot láthatnak el. Az elsô ilyen feladat, hogy a beavatkozásban résztvevô szervezetek védel83
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mi képességeinek növeléséhez szükséges erôforrásokat már a megelôzési idôszakában
beszállítsa a szervezeti alrendszer elemeihez. Második feladata hogy a védekezés során
a védekezéshez szükséges erôforrásokat eljuttassa a kárterületre, valamint visszapótolja
a szervezeti alrendszer által felhasznált saját erôforrásait.
A vevô fogalmának értelmezése
a katasztrófák elleni védekezés folyamatában
A vevô a katasztrófák elleni védekezés folyamatának végén nem értelmezhetô, mert
ebben az esetben a végtermék nem egy olyan tárgyiasult dolog, vagy szolgáltatás, amit
a vállalatok, emberek (vevôk) közvetlenül saját céljaikra használnak fel. De értelmezhetô
a beszerzési logisztikai funkciónál akkor, amikor a szervezeti alrendszer szereplôi jelennek
meg vevôként, vagy az állam vásárol bizonyos erôforrásokat a képességek kialakításához.
Ebben az esetben az állam, mint megrendelô viseli a költségeket.
2.4 Az ellátási lánc értelmezése a katasztrófavédelem rendszerében
Cikkem elsô fejezetében megállapítottam, hogy az ellátási lánc célja a fogyasztói igények
kielégítése és az ellátási lánc alapvetôen több együttmûködô partner, piaci szereplô között
értelmezhetô. A második fejezet 2.1., 2.2. és 2.3 pontjában megvizsgáltam az ellátási lánc
alapvetô elemeinek lehetséges megfeleltetését a katasztrófavédelem területén, különös
figyelmet fordítottam az alapanyag, végtermék, a vevô és a beszállító fogalmi
értelmezésére a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása folyamatában.
Ezen vizsgálati eredményekbôl kiindulva áttekintem, hogy a polgári ellátási lánc hogyan és
milyen formában, vagy milyen korlátozásokkal értelmezhetô a katasztrófa védelem rendszerében, annak logisztikai elvei hogyan alkalmazhatók a katasztrófa elleni védekezés folyamatában. Az összehasonlító elemzés alapján, valamint figyelembe véve a 2. számú ábrán
bemutatott ellátási láncot, elkészítettem a katasztrófavédelem területén értelmezhetô
ellátási lánc modelljét, mely az 5. számú ábrán látható.
A vizsgálatom kiindulási alapja a beszerzés logisztikai folyamat volt, melynek célja, hogy
biztosítsa az alapanyagot a termelési, illetve a védekezési folyamatokhoz. Az összehasonlító folyamatábrákat vizsgálva az alábbi megállapítások tehetôk:
• A beszerzési-, termelési- és elosztási logisztikai folyamatok együttese maradéktalanul
nem feleltethetô meg, csak korlátozottan értelmezhetô a katasztrófavédelem területén.
• Fontos különbség, hogy míg a polgári ellátási lánc a vevôi igény kielégítésének állapotában fejezôdik be, addig a katasztrófa-elhárítási ellátási lánc egy olyan állapotot, helyzetet tekint végterméknek, mely a védekezés eredményességével jellemezhetô.
84
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folyamat
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B
Alapanyag

Polgári ellátási lánc

B

Készlet
gázdálkodás

B

B
Termékelôállítók
Beszerzési logisztikai folyamat

Saját raktár vagy
nagykereskedôk

Üzletláncok,
kiskereskedôk
Elosztási logisztikai folyamat

Termelési logisztikai folyamat

B

Gártási
folyamat

Végtermék

Alapanyag

B

B
Védekezéshez szükséges erôforrások,
képességek kialakításához, valamint
Védekezéshez szüksé- megerôsítô, visszages anyagok, eszközök pótló jelleggel
elôállítása, beszállítása
(Beszállítók)

B

Beszerzési logisztikai folyamat

Védekezés
eredményességének
helyzete,
állapota

Termelési logisztikai folyamat

A katasztrófavédelem
területén az elosztási
logisztika szintén nem
értelmezhetô, mert
katasztrófavédelem esetén
a végtermék nem egy
tárgyiasult dolog vagy
szolgáltatás, így annak
vevôkhöz eljuttatása nem
lehetséges.

Elosztási logisztikai
folyamat

5. sz. ábra: Katasztrófa-elhárítási ellátási lánc modellje
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• Meg kell jegyezni azt is, hogy a katasztrófa-elhárítási ellátási láncban az elosztási logisztikai folyamat egyáltalán nem értelmezhetô, annak sajátos végtermék értelmezése miatt.
• További lényeges megfeleltetési különbség, hogy a polgári ellátási láncban a termelési
logisztikai folyamat a katasztrófák elleni védekezés területén a védekezés logisztikai
folyamatát jelenti. Az itt végrehajtott , logisztikai feladatok amelyek biztosítják az eredményes katasztrófavédekezéshezlemhez szükséges, rendelkezésre álló erôforrások,
anyagok, valamint a védekezésben résztvevô szervezetek mentési (védelmi) képességeinek célirányos, hatékony felhasználását és magukba foglalják az ezzel összefüggô tervezési, szervezési, irányítási információáramlási és ellenôrzési feladatokat is.
• A korlátozott megfeleltethetôséget bizonyítja a polgári ellátási lánc elemeinek értelmezésébôl levonható következtetés is, hogy azok funkciójukat tekintve a katasztrófavédelem területén lényegesen eltérnek.
Fentiekbôl következôen felmerül a kérdés, ellátási láncként felfogható-e a katasztrófák
elleni védekezés logisztikai támogatási folyamata, melynek nem része az például az
elosztási logisztika? Ha mindent összevetünk, akkor kimondható, hogy a katasztrófa
elhárítás területén az ellátási lánc csak korlátozottan értelmezhetô. További kutatásokat
igényel annak vizsgálata:
• hogy a védekezés eredményességével jellemezhetô végtermékkel kapcsolatos
elemzések, illetve információs visszacsatolások megléte hol helyezkedik el a korlátozottan értelmezett ellátási láncban;
• továbbá, ha a katasztrófavédelem területén az alapanyagot késztermékként fogjuk fel,
hogyan valósul a védekezés folyamatának a beszerzéstôl az elosztásig tartó teljes
logisztikai támogató folyamata.
3. ÖSSZEFOGLALÁS, MEGÁLLAPÍTÁSOK
Cikkem elsô fejezetében egy összetett gazdasági problémakör értelmezését vizsgáltam,
ezen belül kitértem az alapvetô logisztikai folyamatok kapcsolatára, valamit annak
elemzésére, hogy az ellátási láncon belül hol helyezkednek el a logisztikai folyamatok.
Ezek alapján kijelenthetô, hogy az ellátási lánc olyan értékteremtô reálfolyamat, mely több
együttmûködô piaci szereplô együttmûködésével valósul meg, és az alapvetô logisztikai
területek (folyamtok) az ellátási lánc részei.
Ezt követôen megvizsgáltam, hogy a logisztikai ellátási lánc elemei hogyan feleltethetôk
meg a katasztrófák elleni védekezés folyamatának elemeivel, és megállapítottam, hogy
ezek értelmezésében funkcionális eltérések tapasztalhatók. Csak példaként emelem ki,
hogy megállapítottam, hogy a katasztrófavédelem területén másképpen kell értelmezni az
alapanyagot, a végterméket, a vevô és a termelési logisztika folyamatát.
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A cikk utolsó fejezetében megvizsgáltam hogy a polgári ellátási lánc értelmezhetô-e a
katasztrófa-elhárítás területén, és megállapítottam, hogy az csak korlátozottan alkalmazható a katasztrófa-elhárítási feladtok logisztikai támogatására vonatkozóan.
Végezetül javaslatot tettem arra vonatkozóan, hogy milyen területeket kell még kutatni
ahhoz, hogy egyértelmûen dönteni lehessen abban a kérdésben, hogy a polgári ellátási
lánc alkalmazási elveit és módszereit milyen feltételek mellett lehet alkalmazni a katasztrófák elleni védekezés logisztikai támogatásának végrehajtása során.
HIVATKOZÁSOK:
[1] Keszthelyi Gyula: Az ellátási lánc menedzsment és a logisztika kapcsolatrendszere, élettartam-költség menedzsment; http://www.hm.gov.hu/files/9/9988/04.pdf; letöltés: 2010. február 3.
[2] Fôiskolai jegyzet: „Logisztika I. internetes segédanyag a logisztika meghatározása, fôbb kérdései”
témakörhöz; összeállította: Professzor Dr. Knoll Imre, Bóna Krisztián; 2003. március;
Forrás:http://www.freeweb.hu/hellerfarkasfoisk/page1/page15/files/BALFE12.pdf 4.oldal
[3] Horváth Zoltán: A hazai katasztrófavédelmi logisztikai támogatás újszerû értelmezése, Polgári
Védelmi Szemle 2009. 2. szám; 123. oldal

FELHASZNÁLT IRODALOM:
1. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérôl és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl
2. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérôl és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl végrehajtásáról szóló 179/1999.
(XII. 10.) Korm. Rendelet
3. Dr. Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan 1997. Aula kiadó
4. Dr. Tóth Rudolf egyetemi docens Speciális logisztika 1. tantárgy elôadás (ZNEBK4164172008/2009. I félév)
5. Baranyai Virgil mk. ôrnagy: A NATO mûveleti támogatási lánc menedzsment koncepció megvalósítási napjainkban, Katonai Logisztika 2007/3. szám
6. Dr. Tóth Rudolf – Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem
rendszerében, Polgári Védelmi Szemle, 2009/1. szám
7. Horváth Zoltán: A hazai katasztrófavédelmi logisztikai támogatás újszerû értelmezése, Polgári védelmi Szemle, 2009/2. szám

87

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

CSATAI ISTVÁN

FELKÉSZÍTÉSI FELADATOK
A SEMMELWEIS EGYETEM PANDÉMIA
TERVÉNEK KÉSZÍTÉSÉHEZ
ELÔZMÉNYEK

Történeti tapasztalatok igazolták, hogy az influenza-pandémia komoly közegészségügyi
és gazdasági következményekkel járhat. Az emberiség történetében eddig négy alkalommal okozott az influenza tömeges megbetegedést (pandémiát), 1919-ben a Spanyol,
1957-ben az Ázsiai, 1968-ban a Hongkongi majd 1977-ben az Orosz influenza. 1918-ban
a spanyol királyi család egyik tagjának halála és a spanyol média folyamatos jelentései
miatt „spanyolnátha” néven ismerté vált pusztító járvány alakult ki, amely becslések szerint
világszerte 40-50 millió halálos áldozatot követelt. Magas megbetegedési és halálozási
gyakorisággal jellemezhetô pandémiák az elmúlt évszázadban 25 évenként fordultak elô.
Az 1957-es pandémia kezdetben enyhe lefolyású volt, majd súlyosbodott és 1 millió ember halálát okozta. 1968-ban volt, a H3N2 vírus a „honkongi influenzát” okozta. Az eddigi
utolsó pandémia 1977-ben az Orosz influenza volt.
Az 1997-ben elkészített és 2001-ben pontosított hazai pandémiás terv átdolgozását az
Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: WHO) közgyûlés dokumentumai, valamint
az Európai Unió (EU) 2004. december 23-án kiadott útmutatója tette szükségessé.
2009 áprilisában vált ismerté, hogy megjelent új, emberi megbetegedést okozó pandémiás potenciállal rendelkezô influenzavírus a (H1N1) vírus. Ezt követôen, a WHO a pandémia 4. majd az 5. fázisát is kihirdette. Magyarországon május 28-án igazolták az elsô
A/H1N1 pandémiás influenzavírus okozta megbetegedést. Június 11-én a WHO a pandémiás készültséget a legmagasabb, 6. fokozatúra emelte.
Az országos tisztifôorvos tanácsadó testülete a Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós
Bizottság, amely a szükséges intézkedések szakmai hátterének biztosítása céljából mûködik közre, bejelentette, megkezdik a védôoltás fejlesztését, gyártását.
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KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS PANDÉMIA TERV KÉSZÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE
A hazai járványügy irányításának rendszerét a 1137/2009. (VIII. 14) Kormányhatározat állapítja meg. Az egészségügyi miniszter 29/2000. (X. 30) rendeletében az egészségügyi szolgáltatók (intézmények) részére katasztrófavédelmi terv készítését írta elô. Továbbiakban
meghatározta a minôsített idôszaki, katasztrófahelyzeti egészségügyi ellátás fô irányát.
A terv felépítését illetôen, különbözô résztervekbôl áll, melyek kidolgozásáról részletesen
a rendelet 2. sz. melléklete ad útmutatót.
Tekintettel az évezred elején bekövetkezett rendkívüli események tapasztalataira és az
abból adódó váratlan feladatokra, valamint az egyetem külsô-és belsô veszélyeztetettségére, 2002-ben szükségessé vált a katasztrófavédelmi tervek soron kívüli elkészítése.
A terv elkészítése során feltétlenül biztosítani kívántuk a feladatokra kijelölt végrehajtók
személyre szóló meghatározását, (berendelési és riasztási részterv alapján) mindenkori
naprakészen tarthatóságát, az adott személyek elérhetôségét. Ennek megvalósítása különösen munkaidôn túl és munkaszüneti napokon volt kiemelten fontos, hiszen az összes
további feladat végrehajtását alapvetôen meghatározza.
A katasztrófatervek elkészítése során törekedtünk arra, hogy a terv áttekinthetô, egyértelmû és reálisan végrehajtható legyen. Ezen terveket az egyetem Polgári Védelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelôen, a klinikák katasztrófavédelmi felelôsei, minden év március 31-éig felülvizsgálják, pontosítják, illetve minden lényeges változást követôen 60 napon belül módosítani és jóváhagyásra kell felterjeszteni.
A pontosítás során kiemelten kezeltük a klinikák katasztrófavédelmi tervek riasztási, berendelési adatainak naprakészségét, ezáltal biztosítva a riasztási, berendelési rendszer mûködôképességét. Törekedtünk arra, hogy a terv legyen áttekinthetô, reális, és végrehajtható,
szükségszerûen biztosítsa a váltásos munkarend bevezetését.
Az ÁNTSZ ajánlásának megfelelôen közös intézkedést adtunk ki – Biztonságtechnikai és
Logisztikai Igazgatóság és az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minôségbiztosítási
Igazgatóság – a pandémiás tervek elkészítésével kapcsolatosan, meghatározásra kerültek
azon tartalmi követelmények, melyek a terv alapját képezték.
Az intézkedésben meghatározásra kerültek, az ÁNTSZ által elrendelt „Nemzeti Influenza
pandémia terv” 6-7. oldalán megjelölt feladatok, különösképpen a felkészülési és végrehajtási idôszakra vonatkozóan.
Törekedtünk arra, hogy egy elôre kidolgozott reagálási terv álljon rendelkezésre a járvány
felszámolásához, a tömegesen megbetegedettek egészségügyi ellátásának biztosításá89
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hoz. Ezen feladatok végrehajtásához szükségszerû volt a klinikák pandémia tervének
elkészítése, mely a katasztrófavédelmi terv VII. fejezetének „Többletfeladatok ellátásának
terve béke-és minôsített idôszak idején” részét képezi.
Meghatároztuk a felkészülési idôszak konkrét feladatait, a pandémia felszámolásához
szükséges egészségügyi, intézményi, tárgyi és humán erôforrásokat, szervezeti és információs rendszert.
TERVKÉSZÍTÉS SORÁN MEGHATÁROZOTT KÖVETELMÉNYEK:
• a fertôzôbeteg-ellátó osztály ágyszám;
• a fertôzôbetegek ellátásához beállítható pótágyak maximális ágyszáma;
• a fertôzôbetegek – a többi betegtôl elkülöníthetô – ellátásra átprofilírozható osztályok,
épületrészek és kapacitásuk (ágyszámuk) meghatározása;
• válságstáb, a személyi állomány létszámhiánya esetére;
• a munkarend módosításának terve;
• nyugdíjas, de munkavégzést vállaló és arra alkalmas dolgozók felmérése, regisztrálása;
• az önkéntes betegápolók jelentkezése esetén a részükre adható feladatok meghatározása, az ôket irányító személy kijelölése;
• az antivirális terápiához szükséges igényeket kezelô személy kijelölése elérhetôségének megadása);
• a sürgôsségi lélegeztetés lehetôségeinek tervezése, átcsoportosítása;
• az izolációs szabályok meghatározása;
• a dolgozók védelméhez szükséges védôeszközök biztosítása;
• a higiénés rendszabályok meghatározása;
• a betegellátásban és az intézmény mûködtetésében részt vevôk védôoltásának terve
(oltóanyag szükséglet, oltásért felelôsök (kérjük megadni az oltást koordináló személy
nevét, telefonszámát és e-mail címét);
• a fertôzôbetegeken kívül az egyéb estekre vonatkozó betegfelvételi korlátozás elveinek
meghatározása;
• a látogatási tilalom betartásával kapcsolatos intézkedések, a hozzátartozók tájékoztatása;
A pandémiára történô szakmai felkészítés idején klinikák fô feladataként határoztuk
meg a megbetegedett állampolgárok veszteségeinek lehetô legalacsonyabb szintre
történô csökkentését, a lakosság ellátásában keletkezô ellátási zavarok elkerülésére
történô felkészítést.
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A TERV HATÁLYA
A terv hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: SE) járó-, és fekvôbeteg
ellátást végzô szervezeti egységeire, klinikáira.
A TERV CÉLJA
Képezzen alapot a Nemzeti Pandémia Terv alapján az egyetem klinikái részére az influenza pandémia elleni felkészüléshez. A klinikák rendelkezzenek az új influenzatörzs általi
megbetegedések eredményes és biztonságos kezelése céljára megalapozott veszélyhelyzeti tervvel, képesek legyenek nagy beteglétszám kezelésére, tudják biztosítani
a folyamatosságot és a rugalmasságot, a klinikai iránymutatások legyenek készen, a
készletek álljanak rendelkezésre, és a személyzet ismerje a betegfelvételi feltételeket.
Fentieken túl, biztosítani kívántuk a tervezett intézkedések bevezetésével a klinikák mûködôképességét a pandémia minden szakaszában.
Arra törekedtünk, hogy a terv nyújtson információt a vezetôk és szakemberek részére a várható járvány lefolyásáról, a sajátos kockázatokról, valamint álljon rendelkezésre egy elôre
kidolgozott reagálási rendszer a járvány felszámolásához, a tömegesen megbetegedettek
egészségügyi ellátásának biztosításához.
A tervezett intézkedések által csökkenjen a megbetegedések, a szövôdményes esetek és
halálesetek száma. A terv tegye tervezhetôvé a járvány megelôzéséhez és felszámolásához szükséges költségeket és a költségvetési támogatási igényt.
Kommunikációs terv alapján segítse elô a lakosság és az egyetem dolgozóinak pandémiával kapcsolatos tájékoztatását, a pánik megelôzését és a lakosság aktív részvételét a megelôzô intézkedések végrehajtásában. Határozza meg a felkészülési idôszak konkrét feladatait, a pandémia felszámolásához szükséges egészségügyi intézményi, tárgyi és humán
erôforrásokat, a szervezeti és információs rendszert.
Szolgáljon alapul a járvány megfékezéséhez szükséges, a járvány bekövetkezése esetén
kiadásra kerülô intézkedések elôzetes kidolgozásához, a klinikák közötti feladatmegosztás koordinálásához.
Tegye lehetôvé a ÁNTSZ intézkedéseinek érvényesülését, a hazai tevékenység összhangba hozatalát a WHO, az EU, valamint a nemzetközi szervezetek intézkedéseivel.
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Világjárvány
Az influenza pandémia Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott fázisbeosztása:
A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv végrehajtása az epidemiológiai helyzet függvényében történik, amely – figyelembe véve a WHO 2005 áprilisában kiadott Globális Influenza
Készültségi Tervét (WHO Global Influenza Preparedness Plan – WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5)
– az alábbi idôszakokra és fázisokra oszlik:
FELKÉSZÜLÉSI IDÔSZAK
INTERPANDÉMIÁS IDÔSZAK
WHO 1. Fázis
Ebben a fázisban-emberekben nem mutatnak ki új influenza vírus altípusokat.
Az állatokban jelen lehet olyan influenza vírus altípus, amely emberek megfertôzôdését
okozza. A fô közegészségügyi cél az influenza világjárvány elleni készültség erôsítése
globális, regionális, nemzeti és ez alatti szinteken.
Ebben a szcenárióban nem mutatnak ki új madár influenza vírust állatokban, Európában
és nem következik be emberi megbetegedés.
WHO 2. FÁZIS
Nem azonosítanak új influenza vírus altípusokat emberekben. Azonban egy, az állatok
között terjedô influenza vírus altípus esetében, jelentôs az emberi megbetegedés
kockázata.
A fô közegészségügyi cél az emberre történô átterjedés kockázatának a minimalizálása;
ha a fertôzés bekövetkezik, azt haladéktalanul meg kell állapítani, és jelenteni kell. Ebben
a szcenárióban nem következik be emberi megbetegedés az EU-ban.
PANDÉMIÁS RIASZTÁSI IDÔSZAK
WHO 3. FÁZIS
Az ember (ek) megfertôzôdése új altípussal, emberrôl emberre történô terjedés nélkül,
vagy csak rendkívül ritkán, szoros kontaktus esetén. Ebben a fázisban emberekben nem
mutatnak ki új influenza vírus altípusokat
Az állatokban jelen lehet olyan influenza vírus altípus, amely emberek megfertôzôdését okozza.
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A fô közegészségügyi cél az influenza világjárvány elleni készültség erôsítése globális,
regionális, nemzeti és ez alatti szinteken. Ebben a szcenárióban nem mutatnak ki új madár influenza vírust állatokban Európában, és nem következik be emberi megbetegedés.
Ebben a fázisban a fô közegészségügyi cél az új vírus altípus gyors jellemzése, és a további esetekben annak korai kimutatása, értesítés küldése és reagálás.
Emberi megbetegedések nem történnek, de a kockázata fennáll annak, hogy elszigetelt
eseteket szétszórtan behurcolhatnak, vagy azok megjelenhetnek a tagállamokban
WHO 4. FÁZIS
A betegség korlátozott mértékû terjedése emberrôl emberre, kisebb csoport(ok)ban, de a
terjedés erôsen lokalizált, ami arra enged következtetni, hogy a vírus nem eléggé alkalmazkodott az emberhez.
A fô közegészségügyi cél a vírus bizonyos korlátozott körön belül tartása vagy a terjedés
késleltetése, hogy idôt nyerjenek a készenléti intézkedések, köztük a vakcina fejlesztés
megvalósítására.
Emberi megbetegedés nincs az EU-ban, de megemelkedik a kockázata az elszigetelt
esetek behurcolásának vagy megjelenésének a tagállamokban, és a róluk való átterjedés
kockázata megnövekszik.
WHO 5. FÁZIS
Már nagyobb csoportokban fordul elô, de az emberrôl emberre terjedés továbbra is lokalizált, ami arra enged következtetni, hogy a vírus egyre jobban alkalmazkodik az emberhez, de még nem teljes mértékben átadható (világjárvány jelentôs kockázata). Ebben a
fázisban arra van szükség, hogy maximális erôfeszítéssel visszaszorítsák, vagy késleltessék a betegség terjedését, hogy lehetôleg elhárítsák a világjárvány kialakulását, és hogy
idôt nyerjenek a világjárvány elleni reagálási intézkedések megvalósítására.
Lokális nagy csoportok Európán kívüli országokban, a betegség emberrôl emberre terjed,
de annak nemzetközi szintû terjedését nem erôsítik meg; izolált esetek EU-ba történô
behurcolásának vagy megjelenésének progresszíven emelkedik a kockázata.
A VÉDEKEZÉS IDÔSZAKA
WHO 6. FÁZIS (Világjárvány idôszaka) – EU 1-4-es riasztási szintek
Világjárvány: a fertôzés fokozódó és állandósult terjedése a lakosság körében.
Számos kitörés legalább egy országban az EU-n kívül, a fertôzés állandósult terjedése
emberrôl emberre, és a fertôzés átterjedése más országokra.
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A fô közegészségügyi cél a világjárvány hatásának a minimalizálása. Az EU-ra vonatkozó
alábbi szcenáriók elôfordulhatnak a WHO 6. fázisban, és eltérnek egymástól a járványügyi
minta és a geográfiai terjedés tekintetében, és kronológiai sorrendben fordulnak elô:
6/a szint Az új influenzavírus altípus elterjedése abban az országban, ahol kialakult.
6/b szint Az új influenzavírus altípus más országban is megjelenik.
6/c szint Az új influenzavírus altípus Európában is megjelenik.

EU 1-es riasztási szint
Nincs emberi megbetegedés az EU-ban. Nagyon magas a behurcolás kockázata, illetve
annak a gyanúja, hogy elszórtan behurcolnak fertôzést Európába;
EU 2-es riasztási szint
Világjárvány altípus izolálása egyetlen emberi megbetegedés esetében az EU-ban;
EU 3-as riasztási szint
Pandémiás altípussal fertôzött, izolált csoport egy tagállamban, vagy a fertôzés tartós terjedése emberrôl emberre számos csoportban, amelyet megerôsítettek az EU-n belül;
EU 4-es riasztási szint
Kiterjedt tevékenység egy vagy több tagállamban.
6/d szint Az új influenzavírus altípus által okozott igazolt megbetegedések megjelenése
Magyarországon.
Az Egészségügyi miniszter katasztrófahelyzetet hirdet ki.
Országos tiszti fôorvos elrendeli az antivirális szerek, védôoltások elosztását,
OMSZ felkészül a fertôzô betegek szállítására,
Klinikák katasztrófavédelmi terveinek megfelelôen látják el betegeiket,
Lakosság folyamatos és rendszeres tájékoztatása.
6/e szint Az új vírus Magyarországon regionális járványt okoz.
6/f szint Az új vírus Magyarországon országos járványt okoz.
6/g szint A pandémia elsô hullámának lezajlása Magyarországon.
6/c szint A pandémia második/harmadik hullámának lezajlása Magyarországon.
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PANDÉMIA UTÁNI IDÔSZAK
Visszatérés az interpandémiás idôszakba
A pandémia hatása az egyetem klinikái részére veszélyhelyzet esetén:
Feladatok meghatározása
Amikor még nincs kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet, elsôsorban feladatfelkészítô és
közremûködô jellegû szerepköre van az egyetem klinikáinak.
Veszélyhelyzetben továbbra is elsôsorban a közremûködô feladatok a jellemzôek. A végrehajtók egy esetleges létszámhiány miatt kiegészülhetnek a lakosság körébôl szervezett
polgári védelmi szervezetekbôl álló közegészségügyi és járványügyi alegységekkel,
valamint nyugdíjas egészségügyi állománnyal.
Influenza pandémia esetén, amennyiben a fertôzés terjedését a prevenció eszközeivel
nem sikerül megelôzni, és a megbetegedési arány magas, az egészségügyi ellátórendszer
minden területén és szintjén (alapellátás, járó beteg szakellátás, a fekvôbeteg ellátás, továbbá a mentés és betegszállítás területén) jelentôs ellátási többletigény jelentkezhet.
Ez nagy részben függ attól, hogy a védôoltásokkal sikerül-e idôben, hatásosan megvédeni
az állományt, hasonlóan a rendvédelmi szervek állományához az egészségügyi állomány
ebbôl a szempontból elsôbbséget élvez. Amennyiben a helyzet az egészségügy eszközeivel a hagyományos módon már nem kezelhetô, katasztrófa, járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésére kerülhet sor. Az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 228.§ (3), illetve
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérôl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtására kiadott 179/1999. (XII. 10.) korm. rendelet 8.§ (2) g) pontja alapján, amely jelentôs
többletfeladatot ró az állományra.
A megbetegedések függvényében gondoskodni kell a feladatok rangsorolásáról, a helyettesítésekrôl, ha szükséges a betanításról, kiképzésrôl.
A helyettesítés szempontjából már normál idôszakban fontos volt felmérni az állomány
meglévô képesítéseit. Minôsített idôszakban a folyamatos mûködés érdekében sor kerülhet a szervezetek, a munkarend, a munkaidô megváltoztatására.
Ezen feladatok megvalósítása érdekében az egyetem klinikáinak fertôzôbeteg elhelyezési
kapacitásokat kellett kialakítani és mûködtetni. A nagyszámú beteg ellátása következtében
több gyógyszer-, diagnosztikai anyag-, egyszerhasználatos egészségügyi anyag-, fertôtlenítôszer-, textília- és élelmiszer-felhasználást kellett terveznie.
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A készenléti feladatot ellátóknak az átlagosat többszörösen meghaladó, folyamatosan
jelentkezô feladatokkal kellett számolniuk. A várható járvány alapvetôen befolyásolta a fekvôbeteg ellátó intézetek szakmai mûködését. A tervekben foglaltaknak megfelelôen kiemelten értékelhetô az influenzában bevont állomány magas szintû szakmai tevékenysége, a jelentôs többletfeladataik ellátásában. Mivel katasztrófa méretû járvány bekövetkezése esetén, ha a megelôzés nem elég hatékony, felértékelôdik az egészségügy civil támogatásának jelentôsége, ezért javasoltuk az ellátás segítésére bevonható a polgári védelmi
kötelezettség alapján behívásra kerülô személyek felmérését.

Klinikai intézkedési terv elgondolása influenza pandémia esetére:
1. Izolációs lehetôség:
A klinika strukturális felépítésének és szervezeti létszámának megfelelôen, influenzajárvány vagy más fertôzés esetén az új betegek és a már klinikán ápolt betegek izolálására
meg kellett határozni, ill. ki kellett jelölni egy külön osztályt. Az ágyszámot (30) legideálisabb szinten kellett kijelölni, 20 ágyas osztály, 10 pótággyal. Az osztályt úgy kellett kialakítani, hogy nemcsak elkülönülten helyezkedjen el, hanem egyes kórtermek (3-4 ágyas,
fürdôszobás) adottságai alapján is alkalmasak legyenek elkülönítésre.
Pandémia elôfordulása esetén az ezen osztályon kívül rendelkezésre álló részleget a klinika igazgatója, higiénés felelôs és a katasztrófavédelmi felelôs jelöli ki a szervezeti egységek vezetôivel történt egyeztetés után.
Meg kellett határozni a betegek a cseppfertôzéses izoláció szabályok szerinti elhelyezését
az influenza osztályon, valamint az ápoltak közösségi helyeken (pl. büfé) történô mozgás
korlátozásának szabályait, és intézkedni kell a látogatási tilalom elrendelése.
Felelôsök megnevezése:
2. Az osztály személyi és tárgyi feltételei:
A járvány kezdetekor az ápoló, gyógyító személyzet az izoláció szabályait betartva, más
beteget is elláthat. Amennyiben a fertôzés több kórteremre is átterjed, akkor már az elkülönítés a célszerû, az influenzás betegek számára szükséges külön ápoló személyzetet kellett kijelölni.
Munkájuk során a dolgozók is érintettek lehetnek a megbetegedésben, ezért a dolgozói
létszámot ajánlatos naponta jelenteni a válságstáb vezetôjének. Törekedni kell arra, hogy
a fertôzô betegellátásban, az elôzetes immunizációban részesült személyzet vegyen részt.
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Az ellátás napi munkaideje maximálisan 24 óra lehet, mely után, kötelezôen biztosítani kell
a pihenôidôt.
A betegellátásban résztvevôk idôben történô védôoltása ellenére is számolni kell egy
részük megbetegedésével és munkából való kiesésével. A tervezhetô létszámhiány és a
várható nagyszámú beteg miatt szükséges a már elôzetesen felmért nyugdíjas orvosok,
egészségügyi szakdolgozók, önkéntes betegápolók (medikusok, egészségügyi iskolák
hallgatói) bevonása is.
Meghatározásra kerül az önkéntes segítôk feladata, kompetenciája:
• Segítség nyújtás az alap-ápolási feladatok végrehajtásában,
• Segítség nyújtás a betegek fiziológiás szükségleteinek biztosításában,
• Betegek, hozzátartozók kísérése,
• Telefonok fogadása, tájékoztatás.
Felelôsök megnevezése:
Munkavédelmi feltételek meghatározása:
A tervben rögzítésre került, hogy járvány esetén, az influenza osztályon törekedni kell arra,
hogy oltott dolgozó lássa el az ápolási, ill. takarítási feladatokat. A dolgozók részére orrszájmaszk (FFP2 minôsítésû), védôszemüveg vagy arcvédô pajzs, tiszta nem steril egyszer
használatos védôköpeny, nem steril gumikesztyû, kézfertôtlenítési lehetôséget kell biztosítani.
Tervezni kellett a folyamatos ellátáshoz:
• személyi felszereléseket,
• adagolós kézfertôtlenítôszert, kórtermenként,
• virucid hatású eszköz és felület fertôtlenítôszert,
• egyszer használatos eszközöket,
• „fertôzô” feliratú sárga zsákot,
• gyógyszert, diagnosztikai anyagot.
Mint óvórendszabály rögzítésre került, hogy a járvány idôszaka alatt a klinika területérôl
munkaruhát kivinni, otthoni körülmények között tisztítani, mosni szigorúan tilos!
Felelôsök megnevezése:
3. Diagnosztikai vizsgálathoz szükséges mintavétel módja
Az ÁNTSZ intézkedésének megfelelôen meg kellett erôsíteni az interszezonális influenza
mûködését, valamint tudatosítani kellett, hogy a diagnosztikai virológiai vizsgálatkötelezô.
Felelôsök megnevezése: koordinációért, vizsgálati anyag kiszállításáért, antivirális-szer beszerzéséért.
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4. Védôfelszerelések biztosítása
Meg kellett határozni a védôeszközök elôírás szerinti használatát, annak szabályait, mivel
az egyéni védôeszköz ellátást a folyamatos igények szerint biztosítani kell.
A megnövekedett védôeszköz ellátási igényt raktáron történô tárolással folyamatossá kellett tenni.
Felelôsök megnevezése:
5. Oltandók körének meghatározása
Pandémia esetén a nemzeti pandémiás tervben foglaltak szerinti védôoltások és a kemoprofilaxis tekintetében az aktuálisan életbe lépô intézkedések, rendeletek meghatározása
az irányadó.
Felelôsök megnevezése:
6. Oltási dokumentáció, jelentési kötelezettség módja
Meg kellett határozni és tervben rögzíteni az ÁNTSZ által elôírt oltási dokumentációk
szabályait, az elrendelt határidôre a jelentés rendjét, a folyamatos nyilvántartás vezetését
az oltott dolgozókról.
Felelôsök megnevezése:
7. Járványügyi surveillance mûködtetése
Valamennyi részlegre kiterjedôen detektálni kell a behurcolt és a nosocomiális influenza
megbetegedéseket az ápoltak és az egészségügyi személyzet körében. A felismert eseteket laborvizsgával alá kell támasztani, s meg kell határozni a jelentési kötelezettséget az
ÁNTSZ felé.
Felelôsök megnevezése:
8. A látogatási rendben történô változás.
Amennyiben a járványügyi helyzet megkívánja elsô lépésben a veszélyeztetett részlegek
(újszülött osztály, szülészet, intenzív, immunszupresszált betegeket ellátó részek), ha a
járvány tömeges méreteket ölt és/vagy az ÁNTSZ elrendeli, az egész intézmény fekvôbetegeket ellátó részlegeire látogatási tilalmat kell elrendelni.
98

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

A látogatók kitiltásával egyidejûleg növekedhet a hozzátartozók utáni telefonos érdeklôdés.
A látogatási tilalom betartása, valamint a folyamatos kapcsolattartás biztosítása érdekében
24 órás rendészeti és fônôvéri ügyelet szervezése szükséges.
FELELÔSÖK MEGNEVEZÉSE:
9. Fekvôbeteg felvétel korlátozása
A járványügyi helyzet függvényében az orvos igazgató a klinikák vezetôivel egyeztetve,
elrendelheti a betegfelvétel sürgôs esetekre vonatkozó korlátozását. A kivizsgálásokat el
kell halasztani a járvány utáni idôszakra, törekedni kell arra, hogy az indokolt ellátások ápolási idôtartama ne haladja meg a szakmailag elfogadható minimális idôtartamot. A pandémia idôszakában csak a feltétlenül kórházi kezelést igénylô betegek maradhatnak, illetve
csak ilyen betegek vehetôk fel.
Külön, egyéni elbírálást igényel az onkológiai, hematológiai és autóimmun betegek
felvétele, tervezett kezelések halasztása, átütemezése.
Felelôs megnevezése:
Sebészeti és nôgyógyászati profilú osztályokon az elektív beavatkozások halasztódnak.
Az elôjegyzett betegeket telefonon értesíteni kell a halasztásról és a várható új idôpontról.
Felelôs megnevezése:
A betegfelvétel korlátozásáról az illetékes egyetemi vezetôket, Központi ágynyilvántartót,
ÁNTSZ –t, az érintett háziorvosokat értesíteni kell.
Felelôs megnevezése:
10. Intézkedési terv folyamatos aktualizálása
Az aktuális epidemiológiai adatok alapján az orvos igazgató összehívhatja az „influenza
munkacsoportot”, hogy meghatározzák az adott idôszak konkrét feladatait, teendôit.
Az intézményi Katasztrófavédelmi tervet össze kell hangolni az influenzajárvány
intézkedési tervével.
Tervek elkészítése utáni következtetések:
Az egyetem az ÁNTSZ intézkedésének megfelelôen idôben kidolgozta pandémiás tervét.
Az ÁNTSZ intézkedési terveire igyekeztünk azonnal reagálni, határidôket betartani, s az új
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információkat az illetékes szakemberek részére eljuttatni. Véleményem szerint az óvóintézkedések megjelenésekor a szakembereken kívül az állampolgárok nem vették
komolyan a figyelmeztetést. Volt olyan megjegyzés, hogy riogatjuk az embereket, ugyanúgy, mint a régi idôkben tömegpusztító fegyverek egészségügyi hatásaival. Figyelemfelkeltô
volt a költségvetési hiányra való hivatkozás. A központosított beszerzések csak késôbb
indultak be, oltás szervezése az egészségügyi dolgozók körében is nehezen indult, a hallgatók oltása kritikus volt. A H1N1-járvány második hulláma a hosszú téli idôszak ellenére
sem következett be, a megbetegedések száma csökkent. Becslések szerint mintegy 750
000 ember esett át a H1N1-en. 130 elhunytból, 5 szülônô volt. Abban az esetben is, ha
csak 1% az esélye a járvány második hullámának bekövetkezésére, úgy folytatni kell az
influenza elleni védôoltási programot és tervek naprakész pontosítását.

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Nemzeti Pandémia Terv 2005
ÁNTSZ idevonatkozó intézkedései
SE Pandémia Terve
Melléklet: Influenzás ápoltak a SE klinikáin
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CSEPREGI PÉTER, DR. HALÁSZ LÁSZLÓ,
DR. HUSZÁR ANDRÁS, DR. RÉVAI RÓBERT

BIOLÓGIAI KOCKÁZATOKKAL
ÉS VESZÉLLYEL JELLEMEZHETÔ ANYAGOK
DETEKTÁLÁSA VALÓSIDEJÛ MÓDSZEREKKEL
A JELENLEGI TECHNOLÓGIÁK ÁTTEKINTÉSE
ÉS HATÉKONYSÁGUK ELEMZÉSE
AZ AZONOSÍTÁS ÉS FERTÔZÔDÉS
VALÓSZÍNÛSÉGÉNEK SZEMPONTJÁBÓL
1. BEVEZETÉS
Világunk megváltozott. Napjaink egyik égetô és megoldásra váró kérdése az ország, az EU
biológiai biztonságának megteremtése és a meglévô rendszerek tökéletes mûködtetése.
Ennek szellemében született meg az Európai Tanács 2008/307/KKBP együttes fellépése
(2008. április 14.) [23] az Egészségügyi Világszervezet által a laboratóriumi biológiai biztonság és biológiai védelem területén végzett tevékenységeknek a tömegpusztító
fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történô támogatásáról.
E dokumentum tartalmazza a biológiai fegyverek elterjedése elleni küzdelmet szolgáló
intézkedések kialakítandó rendszerét. Az Európai Unió aktívan végrehajtja ezt a stratégiát,
valamint alkalmazza az annak III. fejezetében felsorolt intézkedéseket, különös tekintettel
a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezmény (a továbbiakban: BTWC) megerôsítésével kapcsolatos intézkedésekre, beleértve a BTWC-nek többek között a biológiai
és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezménynek, a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU -stratégia keretében történô támogatásáról szóló, 2006. február 27-i
2006/184/KKBP tanácsi együttes fellépésen és az azt kiegészítô, a biológiai és toxinfegyverekre vonatkozó EU cselekvési terven keresztül történô nemzeti végrehajtását.
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A biológiai biztonságra és a biológiai védelemre vonatkozóan, ezeket valamennyi részes
államnak maradéktalanul be kell tartania. Felszólította a részes államokat, a fertôzô betegségek és egyéb lehetséges biológiai fenyegetések felismerési képességeiknek javítására.
A biológiai kockázatok csökkentése terén, a tudatosság elômozdítására, ideértve a biológiai biztonságot, a biológiai védelmet, a bioetikát, a biológiai anyagokkal és méreganyagokkal való szándékos visszaéléssel szembeni felkészültséget. Cél, az államok biológiai
kockázatok minimalizálására irányuló programjának erôsítése.
A biológiai kockázatok egyik jelentôs faktorát teszik ki a migránsok és a turisták. A belsô,
mind a szabályozott és az irreguláris migránsok számának bôvülése jelentôs, ôk az Európai Uniót vonzónak tekintik. Éves szinten a világon a 175 millió fô a migránsok száma ez
a Föld lakosságának 3 %-a, ezen belül Nyugat és Közép-Európában 36-39 millió fôt tesz ki
és ez Magyarországon a három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezôk száma 216.084 fô a 2009. december 31-ei állapot szerint mely dinamikus
emelkedést mutat az elmúlt évek számadatainak tükrében. E mellett jelentôs a turizmus
mely az elmúlt négy évtizedben, a világ turizmusában és ezen belül a magyar turizmusban
is a legdinamikusabb fejlôdést mutató idôszak volt. Jellemzô számadat, hogy az 1968 évi
mintegy 6 millió külföldi érkezéshez képest 2007-ben 42 millió beutazót regisztráltak
Magyarországon. Ezek nagy része átutazó és egynapos kiránduló vendég volt. A beutazók
egy jelentôs része megközelítôleg 9 millió fô Ferihegyen lép az ország területére, a többiek
a szárazföldi határállomásokon keresztül érkeznek. Elenyészô létszámban érkeznek turisták és migránsok vízi úton. A belépôkre jellemzô, hogy többségük olyan fejlett egészségügyi rendszerrel rendelkezô országból érkezik, ahol már évekkel ezelôtt felszámolták a korábban nagy járványokat okozó fertôzések forrásait. Azonban napjainkban is kialakulhatnak új ismeretlen járványok, vagy korábban felszámoltnak vélt járványok is újból jelentkezhetnek. Ezen járványok kórokozói, így napjainkban is, váratlanul megjelenhetnek és
veszélyeztethetik a lakosságot. /pl: SARS-járvány/ Ezen utasok, turisták és migránsok
jelentô része mintegy négyötöde megfordul Budapesten.
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Ez a diagramm a Budapest Airport forgalmának fejlôdését mutatjak

http://www.bud.hu/szamok_adatok/forgalom

Ezen jelenségek és adatok mellett megjelenô védelmi feladatok végrehajtása egyik alappillére lehet a biológiai anyagok detektálása. A valós idejû mûködéssel jellemezhetô bioszenzorok jelentôs segítséget nyújthatnak a katasztrófa-menedzsment területén, különösen a biológiai hadviselés és terrorizmus fenyegetését tekintve. A jelen technológiai állapotot kiindulópontul véve, még mindig számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Pl. milyen
érzékenynek kell lennie egy szenzornak? Egy bizonyos szintû fertôzésnek milyen érzékenységi határok felelnek meg a szenzorok esetében? Mi módon feleltethetô meg a beazonosítás valószínûsége a különbözô ágensek által okozott fertôzésnek?
A biológiai hadviselésbôl következô veszélyek nem csak a hidegháború idejében álltak
fent, hanem napjainkban is jelentôs kockázatot jelentenek. Példaként említhetjük, hogy az
USA nemzetbiztonsági szervei 2005-ben több mint 350 millió dollár feletti költségvetéssel
rendelkeztek a biológiai terrorizmus megelôzése és elhárítása céljából.
Nehéz a helyzet, már csak azért is, mert a terrorista támadás alkalmával kibocsátott fertôzô
biológiai anyag valószínûleg sokkal kisebb mennyiségû, mint azt a biológiai háborúk katonai szakértôi gondolják. Hogy lehet megelôzni az ilyen támadást? Miképpen tudjuk a következményeket eredményesen lokalizálni és kezelni?
Van mód erre. Valósidejû bioszenzorokkal, amelyek perceken belül detektálják és azonosítják a levegôben megjelenô anyagokat. Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelô
kárelhárítás-menedzsmentre, amelynek szerepe elsôrendû egy biológiai támadás esetében.
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2. A BIOLÓGIAI ÁGENSEK FELOSZTÁSA
A biológiai ágensek közé tartoznak a baktériumok, vírusok, a rickettsiák és a toxinok. [1]
A baktérium egysejtû véglény, az élôvilág parányi, szabad szemmel nem látható legegyszerûbb szervezete, melynek egyes fajtái emberi és állati kórokozók. A baktériumok testét
citoplazma alkotja, melyet szilárd sejtfal, ezen belül puha sejthártya határol. A citoplazma
lipoidokat, keményítô- és glikogén-szemcséket tartalmaz. A baktériumok 20-30 percenként szaporodnak. A kórokozó baktériumok egy része levegô jelenlétében (aerob), más
része oxigén jelenléte nélkül is szaporodik (anaerob). A baktériumok ellenálló képessége
igen változó, egyesek jól tûrik a táplálékhiányt és a beszáradást is.
A vírus önálló anyagcserére és szaporodásra csak élô sejtekben képes kórokozó. A vírusban csak egyfajta nukleinsav található: vagy dezoxiribonukleinsav (DNS), vagy ribonukleinsav (RNS). A vírus addig fertôzôképes, amíg lehetôsége van nukleinsav tartalmának bejuttatására egy élô sejt belsejébe. A bejutást követôen a vírus gazdasejtjével egybeolvad, új
biológiai egységet alkot, amibôl a vírusok új generációja épül fel. Az újonnan létrejött vírusok kikerülve a gazdasejtbôl újabb sejtek megfertôzésére válnak képessé. A vírusok megtámadják az emberi, az állati, a növényi és a baktérium sejtjeit is. A különbözô vírusok nem
foglalhatók egységes rendszerbe, nevüket általában az okozott megbetegedések alapján
kapják.
A rickettsia apró, baktériumszerû kórokozó, intracelluláris parazita, amely DNS-t, RNS-t,
valamint fehérjeszintetizáló rendszert tartalmaz. Szaporodásuk – csak élô szövetekben –
hasadással megy végbe. A rickettsiák egy része az emberre nézve is kórokozó. A legtöbb
rikettsia-fertôzés vektorral terjed. A vektorok különbözô ízeltlábúak és rágcsálók lehetnek.
A toxinok nagy molekulaméretû, aminosavakból felépülô, fehérje szerkezetû anyagok,
vagy alkaloidák melyek egyfajta átmenetet képeznek a vegyi- és biológiai fegyverek között.
A legtöbb toxin elôállítható szintetikusan, a szerkezete nem különbözik a mérgezô harcanyagtól (csak nagyobb molekulamérettel rendelkezik) és nincs lappangási ideje, vegyi
anyagnak és fegyvernek tekinthetô. Mivel azonban a toxinok az egyes élô szervezetek
mûködésének termékei, biológiai (eredetû) anyagnak és fegyvernek is tekinthetôk.
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3. A SZENZOR-TECHNOLÓGIÁK FELOSZTÁSA
A hatékony és eléggé bonyolultnak tûnô szenzor-technikákat durván két nagy csoportra
lehet osztani.
Az elsô csoportba azok a módszerek tartoznak, amelyek a speciális biológiai azonosítást vagy
a. Ligand-receptor kötésekkel – pl. antitest-antigén – végzik [2,3], illetve
b. a cél DNS speciális szakaszaihoz kötôdô komplementer oligonukleotidokkal operálnak
– mint a PCR alapú technikában [4,5], avagy DNS chip-eket használnak [6,7]. Mindenesetre, ezek a felismerô és azonosító technikák mérhetô adatokkal szolgálnak.
Az antitest-antigén kötés felismeréséhez speciális, nagyérzékenységû eszközökre átalakítókra . (transducer-ekre) van szükség. Tényszerûen ez úgy mûködik, hogy az antitestek egy
réteget képeznek a transducer felszínén – így a kötés is ezen a felszínen történik.
A kötések a fizikai paraméterek változását indukálják ezen a rétegen, mint pl.:
a. a fénytörési értékek módosulását [Surface Plasmon Resonance Transducer, SPR
[8-11], vagy b) a réteg vastagságának/súlyának megváltozását [Quartz Crystal
Microbalance transducer, QCM [12,13], vagy
b. a réteg molekuláinak orientációját érintô változást [”Liquid Crystal” transducer [14,15], vagy
c. a hanghullámok módosulását a felszíni anyagban [Surface Acoustic Wave transducer,
SAW [16,17].
A második csoportba tartozó bioszenzorok elsôsorban valamilyen fizikai módszeren alapulnak, mint pl. tömegspektroszkópia (MS) [18,19], modern infravörös [20] – és Raman
spektroszkópia [21,22].
Ahhoz hogy valós idejû kimutatást és azonosítást végezhessünk a fenti technikákkal, mindenképp szükséges, hogy olyan marker molekula legyen jelen a teljes sejt, vagy vírus
mintában, amely csak az elvárt mikroba felépítésére jellemzô. Mivel a modern tömegspektroszkópia felülmúlhatatlannak tûnik az egyedi molekulák – sôt a keverékek azonosításában is és nemcsak a folyadék-, hanem aeroszolok esetében is igen hatékony, így ez a módszer tûnik a legígéretesebbnek a valósidejû detektálás további fejlesztésében.
4. A PCR – TECHNOLÓGIA MÛKÖDÉSE ÉS ELÔNYEI [2-7]
A módszerrel lehetséges meghatározni például négy különbözô patogén retrovírus jelenlétét a mintában. A retrovirális nukleinsav szekvenciát egy szimultán PCR (polimerase
chain reaction) módszerrel mutatták ki. A PCR-alapú detekciós technika alapja a következô: A PCR egy olyan sokszorozó módszer, amivel a nukleinsavak kis mintájából (templat), a kiválasztott szakasz (target szekvencia) szekvenciájáról több-kevesebb hûséggel
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(az alkalmazott polimeráz enzimtôl függ) több millió vagy milliárd kópiát generál. A módszer az egymás utáni hôdenaturació, primer hibridizáció (annellació) és lánchosszabbítás
(elongació) ciklusaiból áll, aminek eredményeképp a választott szekvencia jelentôs
mennyiségben replikálódik. Mind a mennyiség és a target szekvencia meghatározható.
A kvalitatív detektálásra a target szekvencia pontos hosszának megfelelô DNS megjelenése ad lehetôséget, igényesebb esetben közvetlen szekvenálást kell alkalmazni. A módszer
kvantitativvá tehetô több úton is. Ezek között említjük a replikált DNS szakasz mennyiségének mérését kezdve egyszerû optikai vagy flureszcenciás módszerekkel, kvantitatív
PCR berendezéssel vagy molekuláris próbákkal
Amennyiben a sokszorozni kívánt nukleinsav RNS, (pl az alábbiakban említendô retrovírusok esetén), úgy elsô lépésként reverz transzkriptáz enzimmel az információt DNS
molekulára kell visszaírni.

A reakció lépései
1. Denaturáció (94-96°C, 1-2 perc)
2. A két DNS szálat összekötô H-hidak felbomlanak (1. ciklus elôtt hosszabb denaturálás
kell a templat szálainak teljes elválasztásához)
3. Primer hibridizacio (55-60°C, 1-2 perc) A targettel komplementer két oligonukleotid
hibridizálása az egyes DNS szálakhoz úgy, hogy az egyikük az egyik, másikuk a másik
szálhoz kötôdjön. A kapcsolat stabilizálásához az elegyet le kell hûteni és az oligonukleotidokat nagy feleslegben kell alkalmazni
4. A primerek hozzákapcsolódnak a DNS szálakhoz
5. A hômérséklet általában 5°C-kal van a primerek olvadási hômérséklete alatt
6. Lánchosszabbítás, (72°C, 1-2 perc)
7. A DNS-polimeráz létrehozza a hiányzó szálat
A PCR alapú molekuláris vizsgálatoknak számos célja lehet. A mikrobiológiában a vizsgálni kívánt kórokozó nukleinsavának kimutatása az elsôdleges cél, de emellett bizonyos
funkcionális vizsgálatokra is lehetôség nyílik (rezisztenciák, patogenitási faktorok).
A PCR technikával a természetben lezajló DNS duplikációt modellezik, de – az elongáció
kivételével – az egyes lépéseket nem enzimatikusan hajtjuk végre. További eltérés, hogy
csak egy általunk kiválasztott rövid DNS szakaszt sokszorozunk meg (target szekvencia).
A PCR vizsgálatok lényegi része a megsokszorozott DNS szakasz utólagos elemzése. Erre
az elemzésre különféle módszerek alakultak ki. A valós idejû vizsgálatok elvégzéséhez
specializált készülékek szükségesek. Elônyük, hogy egyszerûbb mennyiségi vizsgálatokra
van lehetôség, a minôségi vizsgálatokhoz szükséges idô lecsökken, és a zárt rendszernek
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köszönhetôen kisebb a kontamináció veszélye. A valós idejû vizsgálatok elvégzéséhez
fluoreszcens festékre (fluorofor es kioltó) és ezen festékkel jelölt próbákra van szükség.
Minden egyes PCR ciklusban a DNS mennyisége a reakcióelegyben megduplázódik, azaz
30 ciklus után 109-szerese a kezdeti DNS mennyiségnek.
Az eredmények azt mutatják, hogy a retrovírus 10 másolatát lehetséges detektálni a
100.000 kópiát tartalmazó eredeti mintából. Három óra alatt 96 mintát lehet analizálni és
a lezárt egyedi csövekben történô vizsgálat teljesen kiküszöböli a hamis eredményeket –
tehát a kísérletek alatt egyetlen hamis pozitív jelzés sem érkezett.
A hagyományos szerodiagnosztikai technikák érzékenysége és teljesítôképessége nem
kielégítôk, mivel nem képesek a korai állapotban lévô fertôzôdést kimutatni. A specifikus
antitestek ugyanis nincsenek mindig jelen a fertôzött egyénekben. A PCR technika, amely
a retrovirális nukleinsavakat detektálja az antitestek helyett teljesen képes kimutatni a fertôzôdés jelenlétét, mert a retrovirális nukleinsav jelen van minden fertôzött sejtben. Minél
kisebb a fertôzött sejtek száma a mintában, annál inkább szükség van arra a hatékony
erôsítésre, amit a PCR módszer tud, mert ezáltal a célszekvenciának több millió kópiája
jön létre és így lehetséges a retrovirális nukleinsav megbízható azonosítása.
A „Molecular Beacon”
Egy olyan struktúráról van szó, amely egy oligonukleotid hibridizációs próba mintát tartalmaz, mely a szekvencia természeténél fogva (nukleotid sorrend) egy ún. „hajtû” formát
mutat. A hajtû kanyarodó része a próba-szekvenciát tartalmazza, amely kiegészítôje a célmintának. A hajtû „nyele” azt a kiegészítô szekvenciát tartalmazza, amely a próba szekvencia mindkét oldalán található. Kovalensen a nyél egyik végéhez kötôdik a fluorofór (fluorofór az a molekula, vagy egy molekulának az a része, amely felelôs a fény kibocsátásáért),
míg a másik véghez egy kioltó (quencher) molekula kötôdik. A fluorofór és a kioltó közelsége miatt a molecular beacon nem fluoreszkál, ha szabadon van az oldatban. Amennyiben a molecular beacon egy DNS szállal hibridizál, amely tartalmazza a célszekvenciát,
úgy a fluorfór és kioltó eltávolodik egymástól, azaz a beacon olyan változáson megy
keresztül, ami fénykibocsátásra készteti.
A célszekvencia hiányában a próba sötét marad, mert ilyenkor a nyélhez kötôdô fluorofór
olyan közel van a kioltóhoz, hogy az elektroncserélôdés miatt képtelen a fényadásra. Ha
a próba kapcsolatba tud lépni a célmolekulával, úgy egy próba-cél hibrid képzôdik és ez
hosszabb és stabilabb, mint a nyél hibridje. A próba-cél hibrid erôssége és hossza megakadályozza a nyél-hibrid egyidejû fennállását, így a molecular beacon egy olyan változásba lép, amely a nyélhibridet diszociálásra készteti. Ezzel a fluoroszfór és a kioltó távolra
kerül egymástól és a fényjelenség detektálható lesz.(1. ábra) [24]
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1. ábra. A fluoreszcencia kialakulásának mechanizmusa [24]

A molecular beacon-t a PCR erôsítô – sokszorozó lépései elôtt már a vizsgálandó anyaghoz lehet keverni. Így a fluoreszcencia valós idôben detektálható. A vizsgálat mintát tartalmazó csövek zárva maradnak és a keletkezô struktúrák, nem keverednek a nem-tesztelt
mintákkal.
A molecular beaconokat úgy szintetizálják, hogy különbözô színû fluorofórokat hordozzanak. Ez lehetôvé teszi, hogy egyidejûleg különbözô cél mintákat lehet detektálni ugyanabban a reakcióban. Példának okért: a multiplex tesztek különbözô primer mintákat tartalmazhatnak és mindegyikük különbözô egyedi patogén génszekvenciák sokszorozódását
teszik lehetôvé. Megegyezô számú molecular beacon-ok jelenléte – amelyek különbözô
próbaszekvenciákat tartalmaznak – és az egyedi fluoroszfór-kötések alkalmazása pontosan beazonosíthatóvá teszi a mintában jelenlévô patogén ágenseket. Természetesen
a megfigyelhetô változáshoz a mintában jelenlévô szekvenciák számától függôen kevesebb, vagy több erôsítô-ciklus szükséges. Így kvantitatív adatokat kaphatunk a mintában
elôforduló ágensek számáról.
Különbözô retrovírális DNS-ek valós idejû detekciója multiplex módszerrel. [24]
A kutatók négy tesztet végeztek lezárt csövekben, mindegyikük 100.000 molekulát tartalmazott az adott DNS-ekbôl. Mindegyik reakció négy egyedi nukleotid szekvenciát tartalmazott (HIV-1, HIV-2, HTLV-I és HTLV-II) – valamint négy molecular beacon-t, amelyek különbözô színû fluoroszfórokkal voltak kötve. A HIV-1 – specifikus molecular beacon fluoreszcenciája pirossal jelölve, a HIV-2 specifikusé zölddel, a HTLV-I specifikusé kékkel, a
HTLV-II specifikus fluoreszcenciát sárgával jelölték. A HTLV-II teszt ábráján a kék színû
kitérés mellék-termékként értelmezhetô, ugyanis a specifikus molecular beaconhoz kötött
rhodamin fluoreszcenciáját részben a ciklizálódott tetramethyl-rhodamin adta. (2. ábra.)
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2. ábra. A patogén ágensek különbözô fluoreszcencia görbéi [24]

Öt multiplex módszerrel végzett teszt 100.000, 10.000, 1.000, 100, 10 molekulát tartalmazó HIV-2 DNS-el, valamint egy hatodik teszt olyan mintával, amely nem tartalmazott
patogén ágenst. (3. ábra)

3. ábra. Hôkezelési ciklusok száma [24]
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Inverz lineáris összefüggés a hôciklusok és a molekulák száma között, abban az értelemben, hogy szignifikánsan elegendô mennyiségû hibrid jöjjön létre ahhoz, hogy a fluoreszcenciát detektálni lehessen. Az eredmény azt mutatja, hogy módszer elegendôen érzékeny ahhoz, hogy akár 10 molekula retrovirális DNS-t is kimutasson. (4. ábra)

4. ábra. Molékulák száma [23]

A PCR-alapú technológia igen érzékeny. A kutatások alapján világos, hogy akár 10
molekulányi ágenst is képes kimutatni. A fenti ábrákból az is kiderül, hogy legalább 20-25
hôkezelési ciklus szükséges ahhoz, hogy az azonosítás lehetségessé váljon. A megbízható
– és a fals pozitív eredmények arányát minimumra csökkentô ideális hôkezelési ciklusszám akár 40-50 is lehet. Az egyetlen nehézség ezzel a technikával, hogy roppant idôigényes, drága berendezéseket feltételez, szakképzett személyzet szükségeltetik és a helyszínen nehezen menedzselhetô.
5. B-SEJT ALAPÚ SZENZOROK A GYORS AZONOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN – CANARY
A kimutatás és azonosítás egyik legfôbb hatékonyság-mérôszáma a sebesség. A legújabb
kutatások egy olyan szenzor kifejlesztését eredményezték, amely a B lymphocita sejtek felhasználásával nagyon hatékonyan és gyorsan képes azonosítani a patogén ágenseket.
A B sejteket génmanipulacios technologiákkal úgy módosították a kísérletek során, hogy
képesek legyenek két specifikus gén kifejezésére. Az egyik a membrán által megkötött
antitestek, amelyek a patogén ágensnek felelnek meg, a másik egy kalcium-szenzitív lumineszcens protein.
A nagy specifitasu B sejt alapu bioszenzor úgy történik, hogy az antitestek kötése akár
alacsony koncentrációjú patogén ágenssel az intracelluláris kalcium koncentráció növekedését okozza, ami a lumineszcens anyagot (cytostolic aequorin) fénykibocsátásra készteti.
A szenzort CANARY –nak nevezték el. (Cellular Analysis and Notification of Antigen Risks
and Yields) [25]
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Amennyiben a több szabadalommal is védett komponensek rendelkezésre állnak, a B sejtek elôkészítési protokollja nem sok idôt igényel: mindössze egy óra munkát kíván és két
nap alatt rendelkezésre áll a megfelelô számú sejt. Az elôkészített sejteket szobahômérsékleten 2 napig lehet tárolni, hûtôben, pedig 2 hétig megtartják aktivitásukat, lefagyasztva,
pedig meghatározhatatlan ideig felhasználhatók.
Az azonosítás ideje rendkívül gyors. A Yersinia pestis baktériumra specifikus B sejtek akár
50 kolónia-képezô egységnyi ágenst 3 perc alatt detektálnak. A detektálás valószínûségi
mutatója a következô spektrumot adja: 62% detektálási valószínûség 20 kolónia-egység
esetén – 99%-os valószínûség 200 egységnél. A hamis pozitív reakciók aránya kevesebb
volt, mint 0,4%. A CANARY szenzor képes akár 1000 egység orrüregbôl kinyert B.
anthracis spórát detektálni – amivel az anthrax – nak kitett emberek gyors szûrése
hatékonyan megvalósítható.
Más módszerekkel összehasonlítva a CANARY nagy elônye a helyszínen végezhetô gyors
elemzés. A PCR érzékenysége nagyobb, mivel akár 5 egységet is képes kimutatni, de a
folyamat ideje sokkal hosszabb: akár 20-30 percet is igénybe vehet.

5. ábra. B. anathgracis spórák száma [25]

Az ábrán látható, hogy a kimutatás maga 20 másodpercen belül értékelhetôvé válik.
A kontroll-minta görbéjének elkülönülése jól beazonosítható, még az 1000 egységnyi
tesztminta esetén is.
Bár a technológia teljesítôképessége és érzékenysége úgy baktériumokra, mind vírusokra
elsôrangú, az eljárás sejtbiológiai labort, drága mûszerezettséget és szakértô személyzetet
tételez fel.
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6. A VALÓSZÍNÛSÉG PROBLÉMAKÖRE
A kimutatás valószínûsége a valósidejû bioszenzorok fô jellemzôje. A modern bioszenzorok a különbözô ágenseket folyékony mintákban azonosítják – így a levegôbôl nyert részecskéket is elôbb folyadékban szükséges felvenni és koncentrálni (aerosol concentrator,
aeroszol gyujto) (Irving, 2002; Jantunen et al., 2002). A begyûjtési és koncentrálási lépések
elengedhetetlenek, azonban nagymértékben növelik az azonosításhoz szükséges idôt.
Ez az idôfaktor sok tényezôtôl függhet – pl. a levegôben lévô anyag koncentrációja, a mintavevô készülék felvevôképessége és magának a bioszenzornak a szenzitivitása.
A kézzelfogható eredmények mellett még mindig több kérdés nyitva áll. Milyen érzékenynek kell a szenzornak lennie? Mennyit tud egyáltalán érzékelni? Jelenleg a hivatalos követelmények szerint a jövôbeli eszközöknek elég széles spektrumot kell átfogniuk – 100tól 100.000 egység/liter dimenzióban. Kérdés, hogy ez milyen szintû fertôzési szintekkel
hozható egyenes arányba? Más szavakkal, hogyan feleltethetô meg a fertôzés valószínûsége az ágens azonosításának valószínûségével, amit egy és ugyanazon idôskálán ábrázolhatunk?
A kérdés megválaszolása segíthet abban, hogy milyen követelményeket szükséges állítanunk a gyûjtô és azonosító eszköz tekintetében. Ugyancsak tisztázza a képet, hogy optimálhassuk a szenzorok hálózatba rendezését és értékelhessük a kimutatás és azonosítás
megbízhatóságát a különbözô fertôzési kockázatok esetében. Javaslat egy valószínûségmodell felállítása, amely mennyiségi mutatókkal szolgál a beérkezô inputok függvényében
(fertôzési dózis, szenzorok paraméterei, stb.). A bioszenzor-modell nem más, mint egy
olyan eszköz, amely magában foglalja az aeroszol-gyûjtôt és az azonosító eszközt – bármely azonosítási technikáról is legyen szó. A bioszenzor-modellek – legyenek PCR- vagy
antitest/antigén- vagy tömegspektroszkópia technika alapján állók – csak szimulációra
alkalmasak. A különbözô egyedi/eseti változókat, mint az aeroszolok szél, vagy ventilláció,
vagy nedvesség és hômérséklet által okozott tér-idôbeli eloszlását a modell nem veszi
figyelembe.
7. RACIONÁLIS ÉRVEK ÉS AZ ELMÉLET [26]
Csak fertôzô biológiai ágensek – és nem toxinok esetében mûködik a modell. Elôször is
meg kell határozni néhány fontos elôfeltevést – amelybôl az elsô három általános természetû:
1. Létezik egy tér, ami aeroszol mikrobákat tartalmazza. A mikrobák az aeroszol részecskékben és az aeroszol részecskék a teljes térben a Poisson-féle eloszlást követik,
melynek mértéke egyenlô a koncentrációjuk átlagával.
2. Az aeroszolok aktív és nem-aktív mikrobákat tartalmazhatnak – de csak az aktívak fertôznek. Mindkét forma azonosítható.
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3. Minden olyan aktív organizmus, amelyet belélegzünk (mint aeroszolt) fertôzési folyamatot indít el a testben. Ennek valószínûsége P – amely független más organizmusoktól.
4. A modell-bioszezor tartalmaz egy aeroszol-gyûjtôt, egy azonosításhoz szükséges egységet – amely bármely ismert technológia alapján mûködhet.
5. A bioszenzorok hálózata m hasonló egyedi bioszenzorból áll, amelyek ugyanúgy mûködnek és azonos mennyiségû ágenssel dolgoznak.
6. A gyûjtô befogja a levegôt Ws áramlási sebességgel, és koncentrálja az aeroszol részecskéket Ke hatékonysággal egy folyadékgyûjtôbe, melynek mennyisége Vc
7. A mintavétel ideje és a belélegzés ideje egyenlô. Így a fertôzésnek kitett személy által
belélegzett organizmusok száma Di egyenlô a levegôben lévô ágensek koncentrációjának és a belégzési idônek szorzatával Wh-val, ez az feltételezés lehetôvé teszi, hogy
kizárjunk minden más idô- és koncentráció faktort. Más szóval, ha egy bizonyos Di –t
állítunk be (hogy különbözô fertôzési kockázattal számolhassunk) a gyûjtô által koncentrált organizmusok számát az áramlási jellemzôkbôl, Ws-bôl és Wh-ból lehet meghatározni.
8. n számú azonos mennyiséget Vs mintát veszünk az azonosításhoz.
9. Akkor és csak akkor azonosíthatunk egy egyedi mintából egy ágenst 100%-os valószínûséggel, ha a minta mennyisége nem kevesebb, mint a küszöbérték. Másként az
ágenst nem lehet azonosítani. Egyszerûbben: sem hamis negatív, sem hamis pozitív
eredmény nem engedhetô meg.
Ha az 1. és 3. feltevés érvényes, akkor a fertôzés valószínûsége P, kifejezhetô, mint:

P=1–exp(–DiDvl2/LD50)

(1)

ahol Di az aktív és nem aktív organizmusok számának átlag értéke abban a levegômennyiségben, amit az egyén a hatás ideje alatt belélegzett. A Dv az aktív részecskék mennyisége és az LD50 az a dózis, amely a kitett egyének 50%-ánál fertôzést okoz.
A 9. feltételezésbôl kiindulva és figyelembe véve az 1. feltevést, a fertôzôdés valószínûsége
Pis egy Vs mennyiségû mintában kifejezhetô a következôképp:

Pis=1–k=1,1–F(k)
(2)
ahol F(k) = (λVs)Ke–λVs/k! azt a valószínûséget jelzi, amivel pontosan k organizmust
találunk a mintában Vs térfogatában, és ahol, λ= (KeDiWs/WhVc) az aktív és nem aktív
organizmusok koncentrációjának középértékét jelzi a teljes és az egyes mintákban.
Az ágens beazonosításának valószínûsége egy készülékben Pid egyenlô a legalább egy
n egyéni mintából történô azonosítás valószínûségével – azaz:

Pid=1–(1–Pis)n

(3)
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Hasonlóképpen, az ágens azonosításának valószínûsége m számú készülék hálózatában
kifejezhetô:
Pim = 1–(1–Pid)m
(4)
A fenti elôfeltevések és egyenletek képezik a modellt. A modell paramétereit az alábbi
táblázatban mutatjuk be:
A modell paraméterei
Di: a belélegzett mikrobák száma összesen
Dv: az aktív organizmusok aránya a mintában (%)
Ws: áramlási sebesség (l/min)
Ke: a gyûjtô hatékonysági mutatója
(a koncentrált részecskék aránya a teljes részecskeszámhoz)
Vc: a gyûjtô folyadékmennyisége (ml)
Vs: az egyéni minta mennyisége amit azonosítani szükséges (ml)
n: egyéni minták száma (db)
I: az azonosítandó mikroorganizmusok számának minimuma (db)
m: készülékek száma (db)
Wh: belégzési ráta (l/min)
LD50: 50% fertôzési dózis (belégzett) mikrobákból

Értékek
0.055–10000
1, 10, 50, 90
4–1200
0.2–0.8
10
0.001–5.0
1–96
3–100
4
11
5, 100, 1000

8. A MODELL-SZENZOR SZIMULÁCIÓ EREDMÉNYEI
Több száz szimulációt végezve a kimutatás valószínûségét vizsgálva mindhárom modell
(PCR, antitest, tömegspektroszkópia) esetében a következô eredmények adódtak.
A modell egyrészt segít annak meghatározásában, hogy milyen hatékonysággal képesek
a szenzorok azonosítani a fertôzés kockázatát és másrészt annak eldöntésében, hogy
mely paramétereket szükséges megváltoztatnunk annak érdekében, hogy a kimutatási
képesség minél jobb legyen. Egy példával élve: az 1 liter levegôben jelenlévô 100 mikroba
minimális kimutatási szintje megegyezik az 1100 mikroba/min dózissal, amit egy személy
belélegez (Di = 1100). A modell elôre jelzi, hogy ez a dózis nagyon nagymértékû fertôzési
kockázatot jelent – függetlenül az ID50 szinttôl és az ágens aktivitásától. Például: 1000-bôl
317 személy a B. anthrax belégzésével megfertôzôdik az ágens 50%-os aktivitása esetén.
De 1000-bôl 782 fertôzôdik meg a variola vírus aeroszol belégzésével, ha az ágens aktivitása csak 1% is! Az eredmények azt mutatják, hogy tesztelt modell szenzorok ideális vizsgálati körülmények esetén a fenti eseteket – akár egyedi, akár hálózatos elrendezésben –
100%-os valószínûséggel megfogják.
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Azon ágensek esetében, amelyeknek nincs epidemológiai kockázata – pl. a B. anthrax
esetében – az azonosítás hatékonysága kielégítônek tûnik. Azonban a nagy kockázatú
ágensek esetében – variola vírus – sokkal kisebb mennyiségû ágens kimutatása szükséges és ebbôl a szempontból a vizsgált szenzorok egyike sem volt képes azonosítani az
5 mikrobánál kisebb inhalációs dózis – amit kritikus dózisnak hívunk – esetén az ágensek
mennyiségét.
Feltételezhetô, sôt evidens, hogy ezek a kis dózisok magából a terrorista cselekmények
sajátosságaiból eredôen fennállhatnak. Különösen akkor jelent ez problémát, amikor a
cselekmény bekövetkezését követôen az „eredeti felhô” szétoszlik és így az ágenseket
nem lehet detektálni. A biológiai anyagok egészen kis mennyisége akkor is jelen lehet,
amikor a helyszín fertôtlenítése már megtörtént. Nyilvánvaló, hogy a valósidejû szenzorokat ez esetben már nem alkalmazzák, hiszen a veszélyt megszûntnek nyilvánítják.
A kritikus dózis fogalma segít abban, hogy megfelelôképpen lehessen definiálni az
azonosításra alkalmazott valósidejû bioszenzorok megkívánt érzékenységét. Hangsúlyozni kell, hogy a valósidejû azonosítás – bármilyen gyors és érzékeny is – nem alkalmas a fertôzés megelôzésére. A következmények súlyának csökkentésében és a helyes katasztrófamenedzsment végrehajtásában viszont óriási szerepük van a bioszenzoroknak.
A leggyorsabb azonosítást lehetôvé tevô szenzorok csökkentik leginkább a következmények súlyát és kiterjedtségét. Ebbôl a szempontból a tömegspektroszkópián alapuló módszer áll az élen, mert akár percek alatt képes a meghatározásra. Az antitest szenzorok a
második sorban vannak és legvégén a PCR- alapú módszert említhetjük az idôskálán.
A kritikus dózis esetében az azonosítás eredményessége két módon növelhetô: vagy az
érzékelô érzékenységének, vagy az ágensek koncentrációjának a mintában való
növelésével. A jövôben mindenképp szükséges a PCR- és az antitest alapú bioszenzorok
érzékenységének javítása, bár kétségesnek tûnik, hogy valaha is elérik a megkívánt hatékonysági szintet. Nagy veszélyt jelenthet a hamis pozitív jelzések számának emelkedése is.
Egyelôre az a helyzet, hogy az aeroszol ágensek kis koncentrációja – ami szignifikáns
kockázatot jelenthet- nem mutatható ki megbízhatóan a jelenlegi valós idejû bioszenzorokkal. A technikai fejlôdéssel megvalósítás esetén a sikeres és idôbeni felderítés
érdekében a szenzorok által mért adatokat olyan helyen kell megjeleníteni ahol folyamatos(24 órás) szolgálat mûködik. A küldött adatok folyamatos figyelemmel kísérése és
értékelése biztosítja az azonnali reagálás lehetôségét a szükséges védelmi intézkedések
megtételét. Ezen ügyeleti szolgálata a már mûködô MoLaRi rendszerhez hasonlóan a
katasztrófavédelem szervezeti egységeinél és a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóságon
valósítható meg Ezen szolgálatok rendelkeznek a szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel a rendszer mûködtetéséhez. A biologiai szenzor végpontok telepítése esetén
nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelô kárelhárítási – beavatkozó-menedzsmentre, ame115
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lynek szerepe elsôrendû hisz a helyszínen nehezen menedzselhetô feladatot nem lehet
felelôtlenül rátelepíteni bármelyik szervezetre mert az azonosítás nem azonos a fertôzés
megelôzésével és megállításával erre a feladatra csak az arra kiképzett katasztrófamenedzsment alkalmas kiknek óriási szerepük lehet egy fertôzés megállításában. A jelenleg már mûködô Veszélyhelyzeti Felderítô Szolgálat és Csoportok némi továbbképzéssel
alkalmasak e feladatok helyszíni menedzslésére.
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DEMETER ISTVÁN

A KATASZTRÓFAVÉDELMI GYAKORLATOK
TERVEZÉSÉNEK, SZERVEZÉSÉNEK
ÉS LEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A két évvel ezelôtti lapszámban hasonló címmel megjelent írásomat is általános megállapításokkal vezettem be. Tekintettel arra, hogy még szakmai körökben is fogalmi kavarodásokat tapasztaltam, engedjenek meg a tisztelt olvasók egy rövid eszmefuttatást a „gyakorlás” és a „gyakorlat” közötti lényeges különbségekrôl. Ehhez segítséget és biztos támpontot nyújt a Hadtudományi Lexikon 416-417. oldalán olvasható meghatározás. Természetesen a fogalmi magyarázatba a polgári védelem, illetve katasztrófavédelmi terminológiát
használom.
A gyakorlás: a megértett ismereteknek, kialakult jártasságoknak és készségeknek az
elméleti és gyakorlati feladatokban való ismételt, céltudatos alkalmazása. Azért szükséges, mert az ismeretek megértése az automatizmusok kialakulása nem jelenti egyszersmind felhasználhatóvá válásukat; az alkalmazást éppen úgy tanítani kell, mint magukat az
ismereteket. Az ismeretek megkövetelt szintû elsajátítását csak megfelelô számú gyakorlással érhetjük el.
A leglényegesebb tehát az ismétlésen, a folyamatos tökéletesítésen alapuló tevékenységen ismeretek átadásán van. Ezáltal érhetô el, hogy a vezetô szervek (védelmi bizottságok, pv. parancsnokságok) az adott helyzetben a lehetô legkisebb kockázattal járó döntést
hozzanak, lerövidítsék a döntéshozatal idejét és csökkentsék a munka „szervezetlenségébôl” fakadó „holtidôt”.
A gyakorlás a pv. szervezetekbe beosztott állomány részére szervezett felkészítés egyik formája. Világosan meg kell fogalmazni részükre a célokat, követelményeket, hogy tisztában
legyenek a felkészítési folyamat végén mit és hogyan várunk el tôlük. Ehhez a feladatokat
fokozatosan növelni, nehezíteni kell törekedve az önállóságra, az egyéni motiváltságra.
A végrehajtást rendszeresen ellenôrizni és értékelni kell, majd pedig feltárni a hiányossá118
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gok okait és meghatározni a további elôrelépés tennivalóit. A szervezés során kiemelt
figyelmet kell fordítani arra, hogy a gyakorlás sterssz-mentes légkörben, a valóságot megközelítô helyzetben folyjék.
A felkészítés megkezdésekor az „alaphelyzet”-et néhány gondolatban célszerû ismertetni
az állománnyal, azaz a gyakorlás egy-egy mozzanata nem önmagáért kerül végrehajtásra,
összefügg más szervezetek által végzett tevékenységekkel és csak az együttesen, jó minôségben teljesített feladat végrehajtás hozhatja az elvárható eredményt. A funkcionális
gyakorlás arra hivatott, hogy a felkészítésben résztvevôk a beosztásaikból adódó feladataikat elsajátítsák, olyan szintû jártasságokra, képességekre tegyenek szert, amelyek birtokában az adott beosztással járó feladatokat bármely körülmények között képesek – akár önállóan is – végrehajtani.
A gyakorlat: a vezetô szervek (a KKB és szervei, a VÉB-ok), a pv. parancsnokságok és törzsek, valamint a katasztrófavédelmi szervek, szervezetek (beleértve a hivatásos, az önkéntes mentô, a karitatív szervezetek és civil szervezôdéseket is) felkészítésének alapvetô
módszere a felkészítés csúcspontja. Célja, hogy a résztvevôk a valós veszélyeztetettség forrásait felismerve, elsajátítsa a funkcionális feladatokat, az elméleti ismereteket a gyakorlatban is képesek legyenek alkalmazni. A vezetô szervek részére a gyakorlatok során külön
kell a célt meghatározni, mivel nekik a vezetést, a szervezést, az együttmûködés fenntartását, az alárendelt (végrehajtó) szervezetek ellátását kell gyakorolniuk.
A gyakorlatok kiterjedésüket, méretüket, a bevont erôket stb. illetôen több félék lehetnek,
természetesen mindegyiknek más-más a célja és a szerepe is a felkészítés rendszerében.
Kiemelendô, hogy a gyakorlaton nem lehetséges az ismétlés. Erre különösen az idô és
pénz hiány miatt nincs mód, de nem is célja ennek a formának. Az ellenôrzés és értékelés
szerves részét képezi a gyakorlatnak, törekedni kell a hasznosítható tapasztalatok folyamatos gyûjtésére és az általánosíthatók közreadására (ez a tanulmány az elmúlt évi területi
pv. szervezetek által végrehajtott gyakorlatok tapasztalatai felhasználásával íródott). Sokan
meglepôdnek, amikor a katasztrófavédelmi gyakorlatról szóló híradást látják az olvasók,
amelynek kapcsán több esetben 60-120 fô részvételérôl tájékoztatnak. Tudomásul kell
venni, hogy szerte a világon így hazánkban is lejárt a kora a nagykiterjedésû, több tízezer
fôs koalíciós gyakorlatoknak. A Magyar Honvédség is lényeges kisebb kötelékû gyakorlatokat szervez és vezet le a ma már hivatásosokból álló állományának. Ezek eredményeként
katonáink magas felkészültséggel és szakmai tudással végzik feladataikat itthon és külföldön akár a helyreállítás – árvíz elleni védekezést, akár a békefenntartást stb. említem.
Néhány fontosabb tényezôre kívánom ráirányítani a figyelmet:
• az MH gyakorlatait a Vezérkar vagy magasabb egység parancsnokságok szervezik és
vezetik. A katasztrófavédelmi gyakorlatokat a KKB és szervei részére a KKB Operatív
Törzs, az ágazati minisztériumokban létrehozott védekezési munkabizottságok, a terü119
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leti szervek részére a megyei védelmi bizottságok (helyi VÉB), illetve a települési polgármesterek tervezik és vezetik. Nyilvánvalóan segítik az ilyen tevékenységet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a felkészített polgármester segítôk és önkéntesek. Ez
nagyon lényeges különbség;
a katonai szervezeteknek hivatásos és szerzôdéses állománya a végrehajtó, ezek bizonyos funkciók ellátására kerültek létrehozásra és felkészítésre. A mi gyakorlatainkon
állampolgárok (a munkájuk mellett) vesznek részt a felkészítésen többségében még pv.
kötelezettség alapján, de egyre inkább az önkéntesség dominál. Az alá-fölé rendeltségi viszony, az intézkedési rend nem összevethetô, mégis hatékonyan mûködik;
az MH csapatai rendelkeznek mindazon technikai eszközökkel, felszereltséggel, amelyek alkalmasak bármely idôszakban a részükre meghatározott feladatok ellátására.
A pv. szervezetek felszerelésének döntô többsége az intézmények, gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok tulajdona a maga sokszínûségével, differenciált alkalmazhatóságával;
a felkészítés, ezen belül a gyakorlatok finanszírozása alapvetô különbözôségeket mutat. A katasztrófavédelmi gyakorlatokra a központi forrás elenyészô a tényleges bekerülési összegekhez képest. Egyre inkább a vállalatok, vállalkozások szponzorálják a
gyakorlatokat a saját és a közelükben élô lakosság biztonsága növelése érdekében.
Az elmúlt évben bevezetett pályázati rendszer beváltotta az elképzeléseket, jelentôsen
nôtt a kistelepülések bevonásával végrehajtott gyakorlatok száma;
a pv. szervezetek által végzett feladatok sajátos körülmények között valósulnak meg,
hiszen veszélyhelyzetben az emberek jelentôs részén eluralkodik a menekülési ösztön,
többen pánikba esnek és képtelenek részt venni a mentési munkálatokban. Kiemelt
szerepe van a mentést végzôk mellett a kártszenvedett lakosság pszichológiai
felkészítésének, amelyek szinte minden gyakorlat részét kell képezzék.

Az elmúlt évi katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezéséhez és végrehajtásához a Magyar Polgári védelmi Szövetség Országos Elnöksége ÚTMUTATÓT adott ki. Ennek az okmánynak az a jelentôsége, hogy egységes követelmény- és feladatrendszert fogalmaz meg
a tagszervezetek számára a sikeres pályázatok (támogatások) elnyeréséhez. Ezzel együtt
megjelöli a támogatás prioritásait, de nem zárja ki a helyi veszélyeztetettségbôl fakadó
megelôzési, védekezési, helyreállítási faladatok gyakoroltatását sem. Figyelembe véve,
hogy a honvédelmi felkészítés rendszerében a polgári védelmi feladatok is szerepelnek és
hosszú évek óta elôször a kormány pénzt is rendelt a végrehajtáshoz. Kijelölte a felhasználás stratégiai céljait és területeit, továbbá a felhasználási lehetôségeket és a pályázati
feltételeket, valamint az odaítélés szabályait is.
Az MPVSZ Alapszabályában kiemelt helyen szerepel a lakosság bevonása és felkészítése
a veszélyhelyzetek kezelésébe, a túlélés feltételeinek biztosítása, a halaszthatatlanul szükséges helyreállítási tevékenység szerevezett végzése érdekében, különös tekintettel katasztrófa helyzetek kialakulása esetén.
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Az országos elnökség pályázatot írt ki, amelyben megfogalmazta a résztvevô szervezetek
számára a stratégiai célokat, a felkészítés formáz és kereteit. Fontosnak ítélte meg a polgármesterek és segítôk felkészítését, illetve azok segítését.
Az elmúlt évben a felkészítés során kiemelten kezeltük:
• a helyi (települési) öntevékeny – nem kormányzati jellegû – szervezetek felkészítésével
és tevékenységük támogatásával hozzájárulni az önvédelmi képesség kialakításhoz;
• hozzájárulni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának növeléséhez, megismertetni ôket mindazon ismeretekkel, amelyek szükségesek saját biztonságuknak megteremtéséhez (a lehetôségek és módszerek bemutatásával);
• ösztönözni az állampolgárokat a védekezési tevékenységben való állampolgári kötelességbôl történô önkéntes részvételre;
• a tervezett gyakorlatok, gyakorlások során szélesebb körben kell bevonni a polgármestereket és az önkéntes lakosság felkészítôket (részükre a feladatok megkezdése elôtt
külön (speciális) felkészítést kell szervezni);
• segíteni kell a településeken az önkéntes alapon történô szervezôdéseket, tekintettel
arra, hogy saját településieken a védelem (megelôzés, elsôdleges helyreállítás) az ott
élôk feladata.
A HM Védelmi Hivatal jelentôs anyai támogatásával lehetôség nyílt a pv. szervezetek
hosszú évek óta elmaradt felkészítésére, gyakorlatok megszervezésére. Közismert, hogy
lassan két évtizede a tehetôsebb önkormányzatok kivételével nem lehetett pv. gyakorlatot
szervezni. Nme a szükségesség elvetése vagy a veszélyhelyzetek elnagyolt értékelése miatt,
hanem a rendkívül – szûkre szabott – anyagi lehetôségek miatt. A települési pv. szervezetek alkalmazhatóságának alapja a megfelelô rendszerû és gyakoriságú színvonalas felkészítés. Tekintettel arra, hogy az állomány folyamatosan cserélôdik és a gazdasági környezet is változik, újra termelôdô tevékenységgel kell számolni. Nehezíti a felkészítést, hogy a
részvevôk ismerete erôsen differenciált és a technikai feltételek is jelenôsen változhatnak.
A települési pv. szervezetek jelentôsége abban áll, hogy kellôen felkészítve képesek alapvetô kárelhárítási, kárenyhítési feladatokat ellátni, a káresemény után a halaszthatatlanul
szükséges helyreállítási tevékenységet a helyi lehetôségeket kihasználva megkezdeni.
Az elmúlt évek gyakorlatai egyértelmûen igazolják, hogy jól megválasztott -helyzetbeállítással – valós körülmények közepette „hasznos” munkát lehet elvégezni a gyakorlat során
(romos épület bontása, csatornák, átereszek tisztítása, veszélyes fák eltávolítása).
A gyakorlatokat megelôzôen hasznos az önkormányzatok honlapján tájékoztató anyagok
megjelenítése (felhívás, hirdetés, szórólap, füzetecske), amelyek hozzáadott értékként jelennek meg, hiszen valamilyen alapismerettel érkeznek a résztvevôk a gyakorlatra. Lényeges, hogy a lakosság ismerve a környezetében lévô veszélyeket (veszélyforrásokat), aktív
részese legyen a megelôzés-elhárítás feladatainak.
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Az MPVSZ határozata értelmében az ár- és belvizek, vegyi balesetek és a szélsôséges
idôjárás következményei felszámolására létrehozott szervezetek (az ôket irányító szervek)
felkészítésének támogatására helyezi a fô hangsúlyt.
A kistelepülések (50 ezer fô) nem rendelkeznek hivatásos kárelhárító szervezetekkel vagy
szakértôkkel (eszközökkel sem), illetve az igénybe vehetô erôk messze vannak a kárhelyszíntôl. Felméréseink szerint az ilyen „halmozottan hátrányos” helyzetû települések lakosságának, pv. parancsnokságának felkészítése 3-5 évet vesz igénybe (a felkészítôk
kapacitását, a lakosság létszámát, a körülményeket és egyéb lehetôségeket számítva).
A 2009-ben szervezett pv. gyakorlat célja: a kiképzés során elsajátított ismeretek elmélyítése,
a pv. szervezetek egymás közötti, valamint a mentésben résztvevô más szervekkel való együttmûködés fenntartása, az alkalmazási készenlét idôben történô elérése és ezek ellenôrzése.
A felkészítés idejének kiválasztása meghatározó jelentôségû:
• munkaidôben
• hétvégén (pihenô napon)
Az elônyök és hátrányok egybevetése után megállapítható, hogy a munkanapon szervezett
felkészítés célszerûbb (költségtakarékosabb is).
ÖSSZEGZETT TAPASZTALATOK
Az elmúlt évben mindösszesen 127 település 4836 állampolgára vett részt felkészítéseken
a gyakorlatok során. Ezen felül közel 2050 fô polgármester segítô kapott pv. ismereteket.
Az MPVSZ saját beszerzésbôl a gyakorlatokon résztvevô szervezeteket mintegy 2500 készlet mûszaki mentô hátizsákkal látta el.
A lakosság és a polgári védelmi szervezetek felkészítése a veszélyhelyzetekre állami feladat a védelem igazgatás rendszerén belül. A jogszabályok meghatározzák annak módját,
kereteit, tartalmát. A felgyorsult fejlôdés, a társadalmi-technikai változások kapcsán egyre
több információ zúdul a lakosságra, melyek között nehéz eligazodni, megtalálni a lényeget. Az MPVSZ tevékenységét az OKF szakmai irány mutatásainak figyelembe vételével
kívánja továbbra is végrehajtani.
a. Az ár és belvizek az ország elhelyezkedésébôl fakadóan évszázadok óta hazánk fô
veszélyforrásai közé tartozik. A múlt század 90-s évei közepétôl számos árvíz vonult le
a Tiszán, Dunán, Hernádon, Bodrogon, Körösökön, de még a Zala, vagy az Ipoly
folyókon is voltak áradások. Csak néhány ezek közül: 1996 Körösök, 1998, 2000, 2001,
2006 Tiszai, 2002. Dunai,. Belvizek:1998, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú
megyék, 1999. Medárd napi esôzések, Heves megye.
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b. Rendkívüli idôjárási viszonyok a globális felmelegedés hatására egyre gyakoribbak
a tornádószerûen hirtelen lecsapó, gyors lefolyású jelentôs csapadékkal járó szélviharok. Melyek szûk sávban nagy pusztítással járnak. Télen igen gyakori a hirtelen
nagy mennyiségû hó, mely napokra elzárja a kis, hegyi településeket, ellátási és egyéb
gondokat okozva.
c. Az utóbbi években Közép-európában megjelent állat- és humánjárványok, elôbb a madárinfluenza okozott gondot, majd a H1N1 (új influenza) és ismételten a TBC.
A Szövetség ezen veszélyhelyzetek kezelésének érdekében létrehozott szervezetek – mûszaki mentô, ABV, mentesítô- fertôtlenítô, egészségügyi, kitelepítési és befogadási, állat és
növényvédelmi szak alegységek és komplex csoportok és azok vezetô szervei – felkészítését végezte a kapott 50 MFt támogatásból.
Összegzett tapasztalatok:
• a gyakorlatok (felkészítési foglalkozások) eredményesek voltak, mivel a megalakított pv.
vezetô szervek és pv. szervezetek tagjai megfelelô jártasságot szereztek elsôsorban
a szélsôséges idôjárási viszonyok közötti (annak következményei felszámolásával járó)
munkákban;
• a megyei és helyi elöljáróságok részérôl tudatosult a veszélyhelyzetben végezendô
tevékenység (a riasztás vételétôl a helyreállítás feladatai megkezdéséig);
• a polgármesterek számára egyértelmûvé vált, hogy kizárólagosan ôk rendelkeznek
mindazon erô-eszköz állománnyal, amely felkészült az esetleges veszélyhelyzetek kezelésére (kitelepítés –befogadás, mentesítés, helyreállítás).
• A megalakított pv. szervezetek, az önkéntesek, a közmunkások, a karitatív szervezetek,
a civil szervezôdések hatékonyan tudnak együttmûködni a különbözô feladatok veszélyhelyzetben.
• A kapott állami támogatás jelentôsen hozzájárult a pv. (katasztrófavédelmi) láthatóvá
tételéhez, mivel a lakosság megismerhette a hivatásos és önkéntes pv. szervezetek
tevékenységét; megtapasztalhatták, hogy saját erôkkel, közremûködésükkel képesek
csökkenteni a veszélyek okozta károkat;
• a megalakított pv. szervezetek, az együttmûködök és az önkéntesek karitatív
szervezetek az adott helyszínen megismerhették egymást és beavatkozási képességeiket;
• a gyakorlatok haszna az alkalmazhatóság felmérésén túl a befektetett (ráfordított)
összeg többszöröse volt.
• a gyakorlatokon minisztériumi, országos fôhatósági szinten is részt vettek illetve ezek
mellett a megyei és Védelmi Bizottságok és polgármesterek is képviseltették magukat;
• az illetékes a pv. szövetségek együttmûködve a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal színvonalas tervezô-szervezô munkát végeztek, a veszélyhelyzetrôl szóló feljegyzések tartalmasak voltak;
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• az érintett lakosságot érdeklik az ôket veszélyeztetô tényezôk és az azokból fakadó
katasztrófavédelmi feladatok, ezért egyre nagyobb számban és fegyelmezetten vesznek részt a gyakorlatokon;
• általánosnak mondható, hogy nem csak a gyakorlatot végrehajtó települések polgármesterei, hanem még távoli települések vezetôi szakemberei (intézmények, gazdasági
társaságok, önkéntesek) is megtekintik a gyakorlati részeket (saját költségükön, tapasztalat szerzés céljából).
KIEMELENDÔK a gyakorlatok közül az alábbiak:
• Kaposvár – KOMÉTA – vegyi baleset miatt az ott dolgozók kimentése, lakosságvédelmi
intézkedések, elsôsegélynyújtás, mentés-mentesítés
• Komárom – Esztergom megyei Tát. árvízes gyakorlat (Szlovák pv. is képviseltette
magát)
• Monok – Szélvihar – 2009 gyakorlat
– újszerû a gyakorlat beállítása:
– értesítés módjai
– védett személy kimenekítése
– mûkincs mentés
– lelki segély szolgálat mûködtetése
Ezek a gyakorlatok egyértelmûen igazolják a Szövetség Elnöksége által megfogalmazott
célok és követelmények helyességét, a pályázati rendszeré s a központi támogatás fenntartásának szükségességét és a helyi kezdeményezések is.
Néhány megszívlelendô észrevétel:
• a felkészítés során az új ismeretek átadását célzó elméleti foglalkozásokat, a munka- és
környezetvédelmi oktatást összevontan az egész állomány részére a lehetô legrövidebb
idôtartamban javasolom tervezni és végrehajtani;
• egy-egy gyakorlati feladat megkezdése elôtt célszerû az adott helyzetben a valóságban
elôforduló körülményeket vázolni;
• a gyakorlást csak addig folytatni (ismételni), ameddig az indokolt, a hiányosságokra felhívni a figyelmet és javítani ha kell (ne legyen lazsálás, csellengés, céltalan várakozás);
• a helyi média képviselôit jól felkészült szakember vezesse, tájékoztassa, lehetôség szerint a gyakorlatról kapjanak írásos (képi) anyagot.
Az MPVSZ Országos Elnöksége a jövôben is támogatja szakszervezeti lakosságfelkészítô
tevékenységét – különösen a pv. gyakorlatok szervezését és levezetését -, emellett részt
vesz az ellenôrzésben, és értékelésben, valamint a védekezésben érintett szervezetek
mûszaki mentô felszerelésekkel történô ellátásában.
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OROVECZ ISTVÁN

AZ IFJÚSÁGI KATASZTRÓFAVÉDELMI,
POLGÁRI VÉDELMI VERSENYEK
HELYZETE, PROBLÉMÁI,
AZ ELÔRELÉPÉS LEHETÔSÉGEI
A cikk aktualitását az adja, hogy az ifjúság polgári, (katasztrófa) védelmi felkészítése, mint
a lakosság felkészítés szerves része, a kezdetektôl beépült, a légoltalmi- polgári védelmi
felkészítés rendszerébe, de valójában, különösen az ifjúság katasztrófa védelmi
tevékenységbe való bevonásával vált kiemelten fontossá. A cikk szerzôje, 27 éves polgári
védelmi szolgálata alatt, 1989 és 93 közötti idôszakban – mint a téma egyik fô felelôse,
vezette a PVOP Lakosság felkészítési Osztályát. Ilyen formán kezdeményezôje és szervezôje, majd, mint Országos Parancsnok alakítója volt a rendszerváltás utáni- máig is tartó
ún. felmenô- rendszerû országos ifjúsági versenyeknek. Így módomban áll, értékelni, netán bírálni, és mint a MPVSZ szakmai elnöke, javaslatokkal is élni a versenysorozat esetleges megújítását illetôen.
Elôzmények: Nem szeretnék túl mélyen belemenni a kérdés taglalásába, annyit azonban
érdemes megemlíteni, hogy az ifjúság felkészítése és versenyek, vetélkedôk rendszere,
már a 70-80 években is fontos részét képezték tevékenységünknek. Az akkori idôk ifjúsági szervezeteire, (úttörô, KISZ, mozgalom) valamint a hazafias és honvédelmi nevelés keretében megvalósuló iskola napokra támaszkodva végeztük. Ehhez megfelelô színvonalú oktatási segédanyagok álltak rendelkezésre és felkészített tanárok segítették tevékenységünket.
A rendszerváltást követô években, részben az ifjúsági szervezetek megszûnésével, illetve
átalakulásával, meg szûntek a közvetlen kapcsolatok is a fiatalokhoz, illetve nem igazán
találtuk meg a megfelelô formákat és módszereket. Az akkor a fejlettebb országokban már
bevált és mûködô módszerek pl. színes érdekes szóróanyagok, kabalafigurák és füzetek
egyrészt nem álltak rendelkezésre, másrészt, nem volt pénz ezek megfelelô számú elôállításra és erjesztésére. Ezen a téren is csak sötétben tapogatóztunk, botladoztunk, csak úgy
mint sok más téren. Politikai támogatottság híján alig haladtunk valamit elôre. Egyetlen
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kézzelfogható eredménye az erôfeszítéseinknek, a Fôvárosi PV parancsnokság által „kitalált” és majd „országosított” Mandi figura és az alsó tagozatosaknak készített mandi füzet
megjelenítése, valamint a Nemzetközi Polgári Védelmi Naphoz kapcsolódó rendezvények
(bemutatók, kiállítások) voltak.
1992 ben aztán megtört a jég. Az Európai Unió, az 1993-as évet, az EU Polgári Védelmi
évvé nyilvánította, melynek fô szlogenje, az „Ifjúsággal a polgári védelemért”- volt. Az ajánlásban ifjúsági versenyek, táborok, kiállítások, vetélkedôk megrendezése szerepelt. Ezt
megelôzôen, a televízióban Vágó István vezérletével, a BM Szakszervezetek kezdeményezésére, egy nagy sikerû ifjúsági vetélkedô került megrendezésre, melynek zsûriében
a PVOP- t, mint a Kiképzési és propaganda osztály vezetôje, én képviseltem.
A kiadott felhívás nyomán elkészítettük egy országos verseny tervét, amihez még meg kellett nyerni az Oktatási Minisztériumot, a Belügyminisztériumot, a társszerveket, a TOP-t, a
Magyar Vöröskeresztet, stb. Ki kellett adni a versenyfelhívást, valamiféle szabályrendszert
is kellett dolgozni, sok volt a megoldandó probléma, de a lelkesedés töretlen volt: végre
történik valami. Nem érdektelen megemlíteni a résztvevôket: Csatai István, Schieber
József, Gallai János, Zentai Ferenc és még sokan mások.
Az elsô Országos döntôre a Hajdúszoboszlói PV bázison került sor. Versenynek olyan nagy
sikere volt, hogy úgy döntöttünk, a következô évben szintén megrendezzük, mely azóta
napjainkig minden évben megrendezésre kerül.
A POLGÁRI (KATASZTRÓFA) VÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENYEK HELYE
A MEGELÔZÉS, FELKÉSZÍTÉS RENDSZERÉBEN:
Szemben sok szakemberrel, nekem kezdetektôl az volt a véleményem – és az ma is, hogy
az ifjúság felkészítése a lakosság felkészítésének sarkalatos kérdése. A nemzetközi tapasztalatok szintén ezt támasztják alá. Volt idôszak, és manapság sem idegen néhány helyen,
hogy felesleges idôpocsékolásnak tekintik a felkészítést és a versenyt, így aztán csak ímmelámmal végzik. A pv. kirendeltség ill. irodavezetôknek azonban ez éves, rendszeresen
visszatérô tevékenysége, melyet az éves lakosságfelkészítési terveikben is szerepeltetniük
kell. E szaktevékenységük teljesülésének hatékonyságát csak számon kellene kérni. Kétség
kívül vannak ennél látványosabb feladatok is, pláne a mai beavatkozás centrikus világban.
Az ifjúság felkészítésének helyét fontos meghatározni a polgári védelem, katasztrófavédelem általános rendszerében. Köztudott, hogy a katasztrófák elleni védekezésnek három fô területe van, melyet a megelôzés, a beavatkozás és a halaszthatatlanul szükséges
helyreállítási feladatok egymásra épültsége alkotja. A vizsgált témakör ezen feladatok közül a megelôzés (felkészítés) rendszerébe illeszkedik bele.
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A megelôzésrôl a nemzetközi szakirodalomban azt tartják, hogy a katasztrófák elleni védekezés meghatározó része. Anyagiakban kifejezve, a megelôzésre fordított összegek, négyszeresen, hatszorosan térülnek meg a bekövetkezett katasztrófák során végzett beavatkozás és helyreállítás költségeihez viszonyítva. Ezen idôszakban kiemelten fontossá válik a
megfelelô jogszabályok elkészítése, a reális és jól alkalmazható tervek és adattárak megalkotása, a végrehajtásban résztvevôk és az érintett lakosság felkészítése és gyakoroltatása.
Nos elérkeztünk a téma lényegét érintô kérdéshez, a felkészítéshez, ezen belül a lakosság
és az ifjúság felkészítéséhez. A lakosság felkészítése arra, a törvényben megfogalmazott
alkotmányos jogra alapul, hogy „….Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van
megismerni az ôt körülvevô veszélyhelyzeteket és az alkalmazható védekezés szabályait,
továbbá joga és kötelezettsége közremûködni a védekezésben…” Ahhoz, hogy az állampolgár élhessen e jogával, ill. teljesíthesse kötelezettségét, a veszélyhelyzetre és azok
kezeléséhez szükséges ismeretek elsajátítására, fel kell készíteni.
A felkészítés alapvetô kérdései: KIT, MIRE, HOL, KI és MI ALPJÁN. A továbbiakban ennek
a kérdéssornak a megválaszolása mentén célszerû vizsgálni az ifjúság felkészítésének
kérdéseit, szûkebb értelemben – mint a felkészítés szerves és meghatározó része – az
ifjúsági versenyek kérdését is.
E témában 2005.-ben kiadott „ A lakosság katasztrófavédelmi felkészítése” címû (Veresné
Hornyacsek Júlia által készített), az MPVSZ által kiadott dolgozat, az ifjúság felkészítését az
állampolgárok szélesebb körének felkészítési részeként vizsgálja. Ennek egyik jelentôs megállapítása, hogy az ifjúság, az érintett lakosság legveszélyeztetettebb csoportja. Fontos,
hogy veszélyhelyzetben tudják önmagukat, társaikat menteni, tudatosuljon bennük a felelôsség, hogy bizonyos cselekedetekkel maguk is elôidézôi lehetnek veszélyhelyzeteknek.
A felmérések alapján a gyerekek tartanak a katasztrófáktól, hiszen ha másképp nem, a
média útján nap, mint nap találkoznak a legkülönbözôbb veszélyhelyzetekkel. A veszélyhelyzeti helyes magatartási szabályokat, az ismereteket közvetítenünk kell feléjük, melynek
számos módja ismeretes. Csak emlékeztetôül: tanórai képzésben tantárgyakhoz kapcsolva, a tananyagban „elszórva”, vagy egy tömbben oktathatjuk. Tanórán kívüli foglalkozásokon, pl. szakkörökben, iskola nap keretében, nyári táborok szervezésével vagy különbözô szintû ifjúsági versenyekhez kapcsoltan.
A FELMENÔ RENDSZERÛ IFJÚSÁGI VERSENYEK HELYZETE
Mint már a korábbiakban érintettem, a versenyek 1993-tól folynak, váltakozó intenzitással.
A fô célkitûzés az, hogy minél több általános és középiskolás gyerek vegyen részt benne,
az iskolától a területi versenyeken át az országos döntôig. Célunk, hogy a szerzett élmény,
a siker kapcsán legalább ismerkedjen meg a minimálisan elvárható veszélyhelyzeti mag127
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atartási szabályokkal. Azt mondjuk, hogy évente 10-12 ezer tanuló vesz részt a versenyeken, ami csak részben igaz, hiszen általában a versenyeken résztvevô iskolákban tanulók összlétszámát vesszük alapul, ugyanakkor természetesen nem mindenki vesz részt
rajta, vagy ha igen, esetleg egy tesztlap kitöltése erejéig, tehát ez a szám csalóka.

A versenyek tervezése már tulajdonképpen az elôzô évi versenyek befejeztével kezdetét
veszi, hiszen a különbözô szintek elemzik, értékelik a verseny tapasztalatait, vagy legalább
is ezt kellene tenni. A legkézenfekvôbb az lenne – vagy kellene, hogy legyen, hogy az
országos verseny értékelése, – mely értelemszerûen a közel egy évig tartó munka során
felhalmozódott, és a területi ill. országos döntôkön szerzett tapasztalatokra alapul – részletes értékeléssel készüljön, melyre alapozva kell elvégezni a megyei és helyi számvetéseket. A tapasztalatok alapján kell intézkedéseket tenni a versenyek színvonalának emelése,
a verseny szabályok esetleges módosítása, a költségvetés tárgyában. Ezen tapasztalatok
feldolgozása az újabb –következô évi versenyek megfelelô színvonalú kiírása és kellô elôkészítése érdekében kell hogy megtörténjen. Itt érdemes összegezni olyan statisztikai adatokat, mint pl. hány iskola, hány tanulója és pedagógusa volt érintve, a versenyek megrendezésének költségei hogyan alakultak, a felkészítést segítô hivatásos és civil állomány hány
iskolában végzett tevékenységet, milyen hatásfokkal, mekkora volt költséghatékonyság?
Az értékelésnek, mint igen fontos tevékenységnek a végrehajtására, – a mai gyakorlat szerint alig 2-3 hónap áll rendelkezésre, – több módszer is lehetséges. Központilag lehet egy
írásos értékelést adni, ami a területi szerveken keresztül eljuthat az iskolákba is, de lehet
az értékelést a munkaigényesebb módszerrel kidolgozni, ahol az egyes szinteken (országos, megyei, kistérségi szinten) megvalósuló fél, egy napos foglalkozások keretében.
E fórumra meghívhatók az iskolaigazgatók, felkészítô tanárok az önkormányzatok oktatási
felelôsei. A fórum elônye, hogy az iskolák, a felkészítô tanárok egyrészt elmondhatják
javaslataikat, tapasztalataikat, másrészt érzik a tevékenységük elismertségét, hasznosságát és ez fontos, esetleg döntô lehet a következô évi versenyek megrendezése illetve
a részvételi hajlandóság tekintetében.

A szervezési kérdések tekinttében meghatározó a résztvevôk kor szerinti megoszlása. Jelenleg kötelezôen elôírt korosztályra vonatkozó elôírás nincs. Mivel az általános iskolában,
életkori sajátosságok tekintetében igen nagy a szóródás 7-14 éves kor között, célszerû
lenne két korcsoportot meghatározni. Az elsô 9-11 éves korig, akik részére inkább játékos,
ügyességi versenyeket érdemes rendezni, a második 12-14 éves korúak már komolyabb
szakmai feladatokat is végezhetnek és igénylik is. A középiskolás korcsoport 15-18 évesek
részére már komolyabb erôkifejtést, állóképességet igénylô feladatot is meg lehet határozni. Sôt ez lehet a célravezetô.
A másik meghatározó elem a létszám kérdése. A versenyek kezdetén a csapatok létszáma
6 fô volt. Ez késôbb anyagi okokra hivatkozva 4 fôre csökkent, így 25% -al kevesebben
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vesznek részt a szervezett versenyeken, amit nem tartok jónak. Sôt az a véleményem a létszámot inkább növelni kellene. Ausztriában, ahol rendszeresen vesznek részt magyar
csapatok is, osztályok versenyeznek. Egyik célravezetô megoldás lehetne a vegyes létszámú szervezés, ahol a helyi versenyen ill. az iskolai versenyeken egész osztálynak, ill. az
osztály nagyobbik részének kellene indulni, és csak késôbb alakulnának határozott létszámú csapatok, a térségi versenyekre. A cél mindenképpen az, hogy minél több gyermek
kerüljön kapcsolatba a katasztrófavédelmi ismeretekkel. A csapatok száma sem érdektelen. A jelenlegi rendszerben országos szinten 20 általános és 20 középiskolás csapat
versenyez. Szerintem ezen is lehetne változtatni. Optimálisabb lenne a 10-14 csapat a régiókból jutva a döntôben. Elismerem, hogy a jelenlegi helyzetben ez elég bizarrul hangzik,
de szerintem jelentôsen javítana a minôségen.
Szintén fontos a helyszín és annak berendezése, illetve az egyes állomások számának kérdése. A területi szintû versenyek megrendezéséhez ideális lehet egy városi sport centrum,
ahol minden korosztály számára lehet megfelelô helyszínt találni a kisebbeknek a tornacsarnokban, a nagyobbaknak a szabadban. Szükséges lenne továbbá 10-12 olyan állandó
állomás kidolgozása, amelyek közül úgy a területi, mint az országos döntôben 4-6 állomást
kötelezô jelleggel kiválasztani, szerepeltetni, a többit, pedig eseti jelleggel alkalmazni.
Ez részben egységesítené a gyakorlati feladatokat, részben meglepetés jelleggel lehetôséget adna az ügyesség, rátermettség szerinti differenciálásra is. A kötelezô állomásokat
a verseny elôtti technikai értekezleten sorsolással lehetne kiválasztani. Késôbb errôl még
részletesen írok.
Fontosnak, ill. megoldandó problémának tartom, hogy a versenyekhez nem megfelelô külsôségek társulnak. Sajnos a versenyek külsôségei nem ütik meg az elvárható minimális
mértéket sem. Nem csodálkozhatunk, hát azon, hogy a médiumok, nem kapkodnak a
versenyekért, azaz nem közvetítik azokat. Ausztriában több TV társaság folyamatos közvetítést ad a színes, mozgalmas eseményekrôl, melyen rendszeresen sok látogató fordul
meg. Ehhez képest, mi eldugjuk valamely bázisunkra, vagy Csillebércre, Zánkára. Nagyon
jónak tartom azt a kezdeményezést, amit a minap Békés megyében láttam, ahol a megyei
verseny döntôjére Békéscsaba központjában került sor, mindenki elôtt. Ez a követendô
módszer.
Az egyes állomások személyzetének kiválasztása a következô fontos kérdés. Az állomásvezetôk mellett tevékenykedôk jelenleg a katasztrófavédelem hívatásos állományából kerülnek kijelölésre, felkészítésre. A késôbbiekben lehetôséget kellene találni arra,
hogy pl. fôiskolai, egyetemi hallgatói állományból, vagy a szakmai szövetségek, ifjúsági szervezetek tagjaiból kerüljön ki az egyes állomások személyzete, illetve a csapatok mozgatásához és más szervezési kérdések megoldásához szükséges személyzet, döntnökök. Ezeket egyszínû trikóval érdemes ellátni, hogy jól elkülönüljenek a versenyzôktôl.
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Megint csak az osztrák példát szeretném felhozni, de már hallom is, az ellenvetéseket.
Nem lehet vállalkozókat találni, mi lesz a szakmaisággal, stb. Ezek szerintem mind megoldható problémák.

A versenyre történô felkészülés során jelentkezik a következô probléma: mi alapján, mibôl,
mire és ki?- kérdésekre adandó válaszok. Kezdjük azzal, hogy mibôl, vagy mi alapján.
Persze ez nem választható el attól, hogy mi az az alapszint, amit minden indulónak ismernie kell? Sajnos tudomásom szerint ilyen alap követelményrendszer nem létezik. Marad
tehát, hogy a kirendeltség-vezetô – a megyei felelôs – vagy felkészítô tanár igyekszik az
eddigi versenyek tapasztalatai alapján összeállítani egy elméleti kérdéscsokrot, illetve az
együttmûködôket – pl. elsôsegély-nyújtási, tûzoltó, vagy közlekedési ismeretek – felkérni.
Ezen túl azonban még mindig maradnak a gyakorlati fogások.
Ismeretesek korosztályonként megjelenô segédanyagok, füzetek. Emlékeztetôül felsorolok
néhányat: Kézikönyv, a pv és katasztrófavédelmi ismereteket oktató általános iskolai pedagógusok számára, a meglévô tûzvédelmi, továbbá a Biztonság birodalma 1-2, Mancs! Ments!
Veled is megtörténhet, munkafüzetek. Ezek általános iskolai segédanyagok, középiskolai felkészítô anyag szinte nincs is. Direkt a versenyekre való felkészítés céljára készült az un. „zöld”
könyv, szerették is a felkészítôk, melynek aktualizálása elmaradt, nem készült belôle utánnyomás.
Külön gondot jelent ezeknek a segédanyagoknak a beszerzése, hiszen a kereskedelemben nem kaphatók. Az iskoláknak egyébként sincs erre keretük, az önkormányzatok, pedig ritkán áldoznak erre.
A fentiekbôl aztán olyan problémák adódhatnak, és ez a tapasztalat, hogy a különbözô
szintû versenyekre érkezô csapatok között komoly tudásbeli különbségek adódnak, mivel
vannak csapatok, melyeknek nagyon erôsek, másoknak nagyon könnyûek a feladatok.
Ez fôként az országos döntôn domborodhat ki.
Azon is folyik a polémia már évek óta, hogy mi legyen a domináns? Az elmélet, vagy a gyakorlat, ill. hogy az egyes állomásokon szerzett pontok vagy az idôeredmény legyen a döntô.
Nekem személy szerint az a véleményem, hogy mind kettôt figyelembe kell venni, hiszen
az állomások egy részében az idôeredmény nem szükségszerûen fontos, ugyanakkor az
elméleti eredményt csak pontazonosság esetén a végsô sorrend eldöntésére kellene alkalmazni. Javítaná a verseny élménygazdagságát néhány feladat esetén a párbajszerûen tartott állomási feladat, ahol a jobb csapat plusz pontokat kaphat. Így nagyobb valószínûséggel kiküszöbölhetô a pontegyenlôség is.
Arra, hogy ki készítse fel a csapatokat, több lehetôség adódik. A tapasztalatokból egyértelmûnek látszik, hogy az iskolai, illetve a helyi versenyeken domináns a felkészítô tanár
szerepe, akit néhány esetben a pv. kirendeltség- irodavezetô, nyugállományú katasztrófa130
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védelmi-, vagy tûzoltó szakember, a szakmai szövetségek tagjai támogatnak, de már hallottam olyat is, hogy „apuka” segített a felkészítô tanárnak.
A megyei versenyekre egyértelmûen a kirendeltség, irodavezetô (legalább is ez lenne az
elvárható), hiszen itt a térség „becsülete” forog kockán, no meg a támogatóknak sem árt
bizonyítani, hogy a pénzüket jó helyre tették. Amennyiben a csapat feljut az országos döntôre, még nagyobb a tét.
A felkészítést és az eredményes verseny-lebonyolítást nagyban segítené, ha a kirendeltségek a helyi szintû versenyek szervezését nem a verseny elôtt egy-két hónappal, hanem
a tanév kezdetén már megkezdenék, hiszen a versenyre történô felkészítés egy hosszú
folyamat, melynek a végén, mint egy e tevékenységük megkoronázása kell, hogy álljon
a helyi verseny. Ezt támogatja az éves lakosságfelkészítési terv elkészítése is, melyben részletesen lehet tervezni az iskolákban folyó felkészítô munkáját a kirendeltségnek.

A versenyek lebonyolításának rendje. Jelenleg az a gyakorlat, hogy az országos verseny
meghirdetése után, a pv kirendeltségek, irodák elkészítik felhívásukat, melyet faxon, e-mailben, vagy levélben eljuttatnak az iskolákhoz. Itt jelentkezik az elsô probléma: Az igazgató
annak függvényében van e jelentkezô pedagógus, aki vállalja a felkészítéssel járó plusz
munkát, diákokat, csapatot verbuvál(tat). Az iskola ifjúsági verseny iránti fogékonyságát növelheti a polgármester „ráhatása”, ill. a pv. kirendeltség-, irodavezetô személyes ismertsége.
Ez alól kivételek lehetnek azok a „tradicionálisan” résztvevô iskolák, akik az elôzô versenyeken is indultak, jó eredményt értek el, vagy a felkészítô tanár is már hosszabb ideje és
szívesen foglalkozik a tanulókkal. Ismeretesek olyan iskolák, ahol pl., polgári védelmi
nyugállományú szakember segíti a felkészítést, vagy Szövetségünk egy-egy tagja végzi azt.
Megjegyezendô, természetesen a realitások talaján maradva, hogy a résztvevôk köre túlságosan nem bôvíthetô, legalábbis a jelenlegi rendszerben nem. Tekintettel arra, hogy
a részvételre az iskolákat semmi sem készteti (nincs ilyen kötelezettség, illetve elvárás,
nincs idô és költségkeret, stb. az iskola részérôl), továbbá a szervezési kapacitás is véges,
a helyi,- területi katasztrófavédelmi szervek sok esetben már most is nehezen birkóznak
meg a feladattal. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, a civil szervezetek lehetséges
kapacitásának kihasználását és annak elôremutató jellegét. Ennek ellenére a verseny sok
iskolában már beépült a iskola éves tanmenetébe.
A versenyek jelenlegi finanszírozása: a helyi és területi versenyekre az önkormányzatok és
szponzorok támogatásából valamint a MPVSZ által meghirdetett pályázaton nyert, valamint a megyénként különbözô mértékû támogatásokból-, míg az országos döntô megrendezésére az OKF saját költségvetésébôl áll rendelkezésre keret. A jelenlegi helyzetben az
OKF szervezte országos ifjúsági versenyeken a Szövetség is hatékonyan vesz részt.
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MPVSZ IFJÚSÁG-FELKÉSZÍTÉSI KONCEPCIÓJA
ÉS JAVASLATAI A KORSZERÛSÍTÉSRE
A rendszerváltás utáni átalakulási idôszakban, a lakosság polgári védelmi felkészítése és
benne az ifjúság ilyen irányú felkészítésének jelentôsége- évekig- háttérbe szorult. A polgári védelem alapvetô feladatrendszere változatlanul maradt, azonban a súlypont a békeidôszaki katasztrófák kezelése irányába tolódott el. Ebben a feladatban az EU országok
gyakorlatának megfelelôen a hívatásos szervek mellett a nem kormányzati szervezetekre
is jelentôs feladat hárult. Ahhoz, hogy a Szövetség ezt az önként vállalt feladatot képes
legyen ellátni – a megfelelô szakma-politikai támogatás, és igénytámasztás mellett – nélkülözhetetlen az ehhez szükséges képességek kifejlesztése. Erre azonban mind ez idáig
nem volt lehetôség. Az ifjúság-felkészítési tevékenység megújításához, korszerûsítéséhez,
a hívatásos katasztrófavédelmi szervek támogató akaratára és a megfelelô források biztosítására van szükség.
A MPVSZ megalakulástól elsôdleges feladatának tekinti a lakosság veszélyhelyzet,- ezen
belül az ifjúság polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítését, mint a megelôzés
meghatározó elemét. Ennek érdekében szorosan együttmûködik a megelôzésben
résztvevô kormányzati és nem kormányzati szervekkel, szervezetekkel, elsôsorban a védelmi igazgatás, ill. a katasztrófavédelmi hívatásos (OKF) szerveivel, a Magyar Tûzoltó Szövetséggel, az Országos Polgárôr Szövetséggel, a Magyar Vöröskereszttel és más karitatív
szervezetekkel. A fenti feladatok megfogalmazást nyertek MPVSZ Alapszabálya 5.§ (4)
bekezdésében, miszerint: „A Szövetség feladatai megvalósítása során megkülönböztetett
figyelmet fordít az ifjúság polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismereteinek a megalapozására és továbbfejlesztésére. Közremûködik az ifjúsági katasztrófavédelmi, illetve polgári védelmi versenyek szervezésében és lebonyolításában. 7§. –ban meghatározza ennek szervezetei kereteit is.
Az MPVSZ által végzett ifjúság felkészítési tevékenység jelenleg a lakosság veszélyhelyzeti
felkészítését célzó „lakosságfelkészítési piramis” keretén belül az ifjúság (Pedagógusok
Tanulóifjúság Ifjúsági szervezetek,) felkészítésében való közremûködéssel valósul meg.
Szó volt egy idôben, arról, hogy a versenyek megrendezését a Szövetség teljes egészében
vegye át, ez azonban jelenleg lekerült a napirendrôl.
A szövetség folyamatosan részt vállal az ifjúság nyári táboroztatásában, ezzel is elôsegítve
a gyermekek szabad idejének hasznos eltöltését. Az utóbbi években ennek sajátos formája az ún. túlélô táborok megrendezése, itthon és külföldön.
Megyei és térségi tagszervezetei ifjúsági polgári védelmi szakköröket, csoportokat, klubokat
szerveznek, melynek következtében a Szövetség csapatai rendre jól szerepelnek úgy a felmenô rendszerû katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken, mint a nemzetközi versenyeken.
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Új elemként jelent meg a felkészítésben a „Mancs” program. Az elért eredmények ellenére,
a Szövetségen belül nem intézményesült megfelelô módon az ifjúsági tevékenység, annak
ellenére, hogy a Lakosság felkészítési és ifjúsági munkabizottság tevékenysége az egyik
legösszefogottabb. Az Ifjúsági tagozat nem alakult meg. Az utóbbi években tett erôfeszítések következtében felgyorsult, intenzívebbé vált az ifjúság körében végzett tevékenységünk.
A kidolgozott Ifjúság-felkészítési koncepció olyan általános érvényû ajánlás kíván lenni,
mely a társadalmi igényekhez rugalmasan igazodva megteremti a lehetôségek, követelmények és módszerek összhangját, megfelelô irányt kíván felvázolni a tagszervezetek
számára a további tevékenység végzéséhez. A MPVSZ ifjúság- felkészítési koncepciója
(stratégiája) széleskörûen támaszkodik az eddig elért eredményekre, továbbá a „Polgári
védelmi mozgalom dinamizálása program” eredményeire. A Szövetség eddigi tevékenysége a lakosság a szakmai szervek irányába egyaránt bizonyította, elkötelezettségét, a
lakosság és az ifjúság felkészítése iránt.
A kidolgozás alapjául, az elmúlt több mint másfél évtized és ezen belül is az utóbbi évek
eredményei szolgáltak, mellyel Szövetségünk hatékonyan volt képes támogatni a hívatásos szervek tevékenységét. A koncepció megvalósítása során a Szövetség széleskörûen
támaszkodik azon tagjaira, akik az elmúlt évek, évtizedek során felhalmozott tapasztalatait
a megvalósítás szolgálatába tudják állítani.
A Koncepció kidolgozásának célja, egységes keretekbe foglalni és hosszútávra ajánlásként megfogalmazni a Szövetség ifjúsági tevékenyégének irányait (kivel, kit, hol, hogyan
elérni és bevonni a tevékenységbe) anélkül, hogy a tagszervezetek önállóságát, autonómiáját sértenénk. Megteremteni a Szövetségen belül az ifjúsági tevékenység összefogására alkalmas intézményrendszert. Meghatározni azokat a konkrét feladatokat, melyeket a
Szövetség képes, illetve hosszú távú célként meg kíván valósítani.
A tanulóifjúság veszélyhelyzeti felkészítési formái közül a fô figyelmet az Ifjúsági katasztrófavédelmi versenyekre, az Ifjúsági táborok, „Túlélô” táborok szervezésére az elemi önmentési ismeretek megszerzésére, a veszélyhelyzeti ismeretek tanrendbe történô beépítésére, a Biztonságos Iskola Project kialakítására, illetve a lakó környezetükre jellemzô
veszélyek és alkalmazott magatartási szabályok, közbiztonsági és környezetvédelmi
ismeretek elsajátítására kívánjuk fordítani, melynek legjobb módszereit a tagszervezeteknek kell kialakítani. Fokozottan kívánunk részt venni a veszélyhelyzeti oktatóközpontok (VOK) kialakításában és a pedagógus-képzés és továbbképzés végzésében.
A Koncepció kidolgozásához és az ifjúság-felkészítés korszerûsítéséhez megfelelô környezetet biztosít az, hogy a szakmai szerveztek elfogadják és igénylik a szövetség tevékenységét, szakmai tapasztalatait be kívánják építeni az ifjúság felé végzett munkájukba is,
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kiemelten a az ifjúsági versenyek megrendezésébe. A Szövetség csak akkor képes a jelenleginél hatékonyabb tevékenységet folytatni, e téren ha kellôképpen felkészül erre, kialakítja az ehhez szükséges személyi és szervezeti feltételeket, úgy országos, mint tagszervezeti
szinten és megteremti az ehhez szükséges anyagi feltételeket.
A Szövetség Országos Elnöksége ezen a téren is nagyfokú önállóságot biztosít a Tagszervezetek részére, úgy a szervezési, mint a szervezeti kereteket, módszereket illetôen.
A hazai és nemzetközi kapcsolatok terén a az ifjúsági tevékenységben a már meglévô
kapcsolatokra támaszkodva, folytatni és fejleszteni szándékozunk a kétoldalú és határ
menti együttmûködést, az ifjúsági versenyeken való kölcsönös részvételt. Szélesíteni az
ifjúsági táborok, elsôsorban a túlélô típusú táborok megrendezésének, illetve az ilyen jellegû hazai és nemzetközi táborokon való részvétel lehetôségeit.
A SZÖVETSÉG IFJÚSÁG-FELKÉSZÍTÉSI
TEVÉKENYSÉGÉNEK CÉLJA

Összhangban az állami és önkormányzati szervek lakosságfelkészítési céljaival, meg kell
ismertetni az ifjúsággal a különbözô veszélyforrások kialakulásának és azok hatásainak
formáit, kialakítani bennük a veszélyhelyzetekben alkalmazandó helyes magatartási
szabályokat, fejleszteni a veszélyek elkerülésével kapcsolatos képességeket, tudatos cselekvési formákat, be kell vonni ôket a környezetük biztonságosabbá tételével kapcsolatos
közösségi feladatokba.
A Koncepció, összhangban az Alapszabállyal meghatározza azokat az elveket és módszereket, amelyek mentén a Szövetség részt vesz az ifjúság felkészítésével összefüggô
feladatok végrehajtásában. Segítve és támogatva ezzel az állami és önkormányzati szervek, szervezetek ilyen irányú tevékenységét.
A Koncepció részét képezi a Szövetség Lakosságfelkészítési Stratégiájának, összhangban
van a katasztrófák elleni védekezésben résztvevô szervek, szervezetek felkészítési elveivel.
Egységes keretekbe foglalja és hosszútávra ajánlásként fogalmazza meg a Szövetség
ifjúsági tevékenyégének irányait (kivel, kit, hol, hogyan lehet elérni és bevonni a tevékenységbe). Megteremti a Szövetségen belül az ifjúsági tevékenység összefogására alkalmas
intézményrendszert.
Meghatározza azokat a konkrét feladatokat, melyeket a Szövetség képes, illetve hosszú
távú célként meg kíván valósítani.
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A Szövetség fenti feladatait vagy önállóan, vagy az alábbiakban felsorolt szervekkel és
szervezetekkel együttmûködésben hajtja végre:
1. Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság és területi, helyi szerveivel,
2. Más hivatásos, a katasztrófák elleni védekezésben résztvevô szervekkel, szervezetekkel,
3. Civil szervezetekkel,
4. A települések önkormányzataival,
5. Mûvelôdési, egészségügyi, oktatási intézményekkel.
A Szövetség Ifjúság- felkészítési koncepciója azokat a módszereket és lehetôségeket
igyekszik számba venni, melyekkel a Szövetség az eddigieknél még hatékonyabb módon
lesz képes részt venni az ifjúság katasztrófák elleni védekezésre történô felkészítésében és
ezen túlmenôen a hazafias és honvédelmi nevelésében.
A Szövetség továbbá nem mond le arról, hogy belátható idôn belül, folyamatosan kialakítva a szükséges szervezeti kereteket és anyagi feltételeket, teljes egészében képessé váljon
a felmenô rendszerû ifjúsági verseny sorozat önálló megrendezésére.
A tanulóifjúság veszélyhelyzeti felkészítési formái közül a fô figyelmet az Ifjúsági katasztrófavédelmi versenyekre, az Ifjúsági táborok, „Túlélô” táborok szervezésére az elemi önmentési
ismeretek megszerzésére, a veszélyhelyzeti ismeretek tanrendbe történô (Nemzeti Alap
Tanterv szerinti) beépítésére, a Biztonságos Iskola Project kialakítására, illetve a lakó környezetükre jellemzô veszélyek és alkalmazott magatartási szabályok, közbiztonsági és környezetvédelmi ismeretek elsajátítására kívánjuk fordítani, melynek legjobb módszereit a
tagszervezeteknek kell kialakítani. Fokozottan kívánunk részt venni a Veszélyhelyzeti Oktatóközpontok (VOK) kialakításában és a pedagógus-képzés és továbbképzés végzésében.
A Koncepció megvalósításához és az ifjúság-felkészítés korszerûsítéséhez megfelelô
környezetet biztosít, hogy a szakmai szervezetek elfogadják és igénylik a szövetség tevékenységét, szakmai tapasztalatait be kívánják építeni az ifjúság felé végzett munkájukba is,
kiemelten az ifjúsági versenyek megrendezésébe. A Szövetség csak akkor képes a jelenleginél hatékonyabb tevékenységet folytatni e téren, ha kellôképpen felkészül erre, kialakítja az ehhez szükséges személyi és szervezeti feltételeket, úgy országos, mint tagszervezeti
szinten és megteremti az ehhez szükséges anyagi feltételeket.
A Szövetség Országos Elnöksége nem kíván beleszólni a tagszervezetek ilyen irányú
tevékenységébe, azonban elvárja, hogy minden tagszervezet tegye meg a maximálisan
tôle telhetô legnagyobb erôfeszítést a koncepcióban elfogadott célok elérése érdekében.
Ez egyaránt igaz a személyi, szervezeti feltételek –kiemelten ifjúsági szervezetek (csoportok, szakkörök, klubok)- megvalósítása és az ehhez szükséges helyi anyagi lehetôségek
kiaknázása terén. Kihasználva a helyi együttmûködés lehetôségeit, más a védelmi felkészítést folytató szervezetekkel közösen végezni a polgári védelmi ismeretek oktatását is.
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A MPVSZ JAVASLATA A FELMENÔ RENDSZERÛ KATASZTRÓFAVÉDELMI
IFJÚSÁGI VERSENYEK EGYSÉGES SZABÁLYOK SZERINTI KORSZERÛSÍTÉSÉRE
A 10–18 éves korosztály, általános és közép iskolások versenye, három korcsoportban
9–11, 12–14, 14–18, éves csoportokban valósuljon meg.
Az ifjúsági versenyeken való részvétel, illetve a versenyek korszerûsítése érdekében a
MPVSZ Lakosságvédelmi és Ifjúsági Munkabizottsága a Szakmai Elnök vezetésével kidolgozta a versenyek egységes követelményrendszeréhez és szabályrendszeréhez igazodó
elképzeléseket, gyakorlati feladatokat, melyek megoldása ügyességet, rátermettséget
igényel. A versenyeken le kell csökkenti az elméleti feladatok számát, annak ismeretét a
gyakorlati feladatokba építi be.
Az elképzelés szerint a csapatok létszámát minimum 6 fôre kell növelni. Távlati cél – az
általános iskolások esetében a tanulócsoportok, osztályok szerinti behatárolás, pl. az V-VI.
osztályos korosztályt megcélozva, egész osztályokat bevonva a versenyzésbe. Szakítani
kell a minden áron való eredmény centrikussággal.
Egy változatban, az is elképzelhetô, hogy az általános iskola felsô tagozatos korosztályának az iskolai és vagy települési, területi (kistérségi illetve pv kirendeltségi versenyeken teljes osztályok, míg a megyei, esetleg regionális (késôbbi lehetôség), és országos döntô
versenyein már behatárolt hat fôs csapatok indulnának.
A középiskolások versenyében – meghagyva a 6 fôs csapatokat – , a korosztálynak megfelelô komolyságú feladatokkal (járôr verseny szerû erôpróbákkal, beiktatva akár éjszakai
túrát is) vagy triatlon jellegû feladatokkal, pl. kerékpár, úszás, futás, stb. ami izgalmasabbá
teszi számukra a versenyzést.
Egyre inkább a veszélyhelyzetekre való felkészülés komplex jellegét elôtérbe helyezve,
helyt kell adni a közlekedés biztonság, környezetbiztonság, élhetô környezet megteremtése, tûzmegelôzés, lakosság magatartási szabályai ismeretének és az önmentés képessége növelésének, a biztonság komplex értelmezésére fordítva a hangsúlyt.
Az ehhez szükséges a felkészítô anyagok ki és átdolgozása, újak elkészítése. Végsô cél
a versenyek önálló megrendezése, a verseny feltételeinek megteremtése.
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A változtatás szükségességének indoklása
A MPVSZ szakembereinek véleménye az, hogy a jelenlegi verseny rendszer, mely az 1993
óta folyó versenyek lebonyolításához képest csak minimális változásokon ment keresztül,
mára már túlontúl megszokottá, ez által kevéssé vonzóvá vált a fiatalok, az iskolák számára.
Talán érdemes lenne felmérést készíteni arról, hogy évente hogyan alakul a résztvevô tanintézetek és ifjúsági szervezetek száma.
Az esetek jelentôs részében a versenyeken a pv. kirendeltség- és irodavezetôk személyes
inspirálása, ráhatása érvényesül, ahelyett, hogy az 1993.- ban meghatározott eredeti cél –
miszerint a versenyek fokozatosan váljanak önkéntessé, ne pedig a szakmai ráhatás
érvényesüljön – nem valósult meg.
A versenyeztetés a polgári védelmi, késôbb katasztrófavédelmi hívatásos rendszer presztízs feladatává nôtt, kötelezô elemként – a lakosság felkészítési tevékenység részekén.
A lakosságfelkészítés keretei között jószerével csak e tárgyban mutatható fel konkrét
kézzelfogható eredmény, sok esetben a megfelelô eszközök hiánya miatt. Az okokról fentebb már szóltam.
Tehát önként adódik a feladat, hogy húsz évvel a rendszerváltás és tizenhét évvel a versenyek megkezdése után eljött jött annak az ideje, hogy áttekintsük az eddigi eredményeket és kialakítsunk egy újabb, korszerûbb, izgalmasabb rendszert.
Mint már utaltam rá, lehetôség szerint az esély egyenlôség szellemében, – mivel a területi
versenyeken úgy elméleti, mint gyakorlati felkészülés szempontjából jelentôs különbségek
tapasztalhatók – célszerû úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból részben egy minimum
szintet, részben a gyakorlati feladatok tekintetében egységes feladatrendszert kialakítani.
Ezáltal már a területi versenyektôl kezdôdôen azonos, vagy hasonló követelmények
alapján meghatározott – elvárható minimális ismeretszint mellett -feltételekkel, azonos
versenyszámokban versenyeznének a csapatok.
Lényegesnek tartjuk, hogy vissza kell szorítani a versenyeken, már megyei, de különösen
országos szinten az elméleti feladatok arányát és fôleg súlyát, ami az ezért adható pontszámokban nyilvánul meg. Ennek indoka, elvárható, hogy az alacsonyabb szintû versenyekre való felkészülés során a korosztálynak szükséges ismeretanyagot a résztvevôk
elsajátítsák. Jelenleg a magasabb szintû versenyeken, rendszeresen ismétlésekre kerül
sor, ami nem szerencsés. Az elméleti ismereteket ezen a szinten, már a gyakorlati feladatokba építve célszerû számon kérni.
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Konkrét javaslatok a kötelezôen elôírt gyakorlati feladatokra

1.) Témakör: Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás:
Elérendô cél: Elsajátítatni és gyakoroltatni a csapatokkal az ideiglenes védmû készítés
fogásait, a homokzsákok megtöltését, szakszerû elhelyezését, korosztálytól függôen.
Szükséges felmérni a különbözô ár-, és belvízvédekezésnél használandó védmû típusok
ismeretét, jellemzôit, használhatósági korlátait.
A gyakorlat során a korosztályi differenciálást a megtöltendô homokzsákok mennyisége,
az ideiglenes védmû távolsága és hossza, valamint az ehhez szükséges idô határozhatja meg.
Célszerû egy állomást létesíteni, korosztályoknak megfelelôen két munkahely kialakításával.
Állomások száma: egy
Mérhetô tevékenység:
• homokzsákok szakszerû megtöltése,
• homokzsákból szakszerû elhelyezéssel nyúlgát építés,
• az idôtényezô.

2.) Témakör: Elsôsegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, romok alól történô mentése
és szállítása:
Elérendô cél: a versenyzôk elsôsegély nyújtási ismereteinek, készségének felmérése.
Ennek során a korosztályi differenciálás a különbözô nehézségi fokú feladatok végzésével
érhetô el.
Javasolt a konkrét kidolgozásra felkérni az OMSZ szakembereit.
Állomások száma: egy
Mérhetô teljesítmény:
• baleset helyszínén való tevékenység, a sérült kezelés, a sérülés jellegének felismerése
az ellátáshoz való szakszerû elhelyezése,
• a sürgôsségi ellátók értesítése ( baleset esetén).
• a hordágyra helyezés, a sérültre légzôeszköz feladása, szállítása.
• különbözô kötözési módok gyakorlati végrehajtása,
• a sérült romok alól történô kimentése, elsôsegélynyújtás, mesterséges lélegeztetés.
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3.) Témakör: A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélô csomag összeállítása a lakás, porta
hátrahagyása:
Elérendô cél: A versenyzôk azon készségének felmérése, hogy melyek azok a legszükségesebb anyagok, amelyeket magukkal kell vinni, miként kell a portát hátrahagyni.
Állomások száma: egy.
Mérhetô teljesítmény:
• a kirakott tárgyakból túlélô csomag készítése,
• a porta (lakás) hátrahagyása.

4.)Témakör: Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység.
Elérendô cél: a versenyzôk ismereteinek felmérése a helyszín felismerése, az ottani tevékenység felmérése.
Állomások száma: egy
Mérhetô teljesítmény:
• alapvetô magatartási szabályok, tevékenységi formák tartalma,
• háztartásban elôforduló veszélyes anyagok felismerése, illetve egyes nem veszélyes
anyagok különbözô viszonyok közötti veszélyessé válásának lehetôségei, esetleges
hatása az élô szervezetre.
• A háztartásban fellelhetô veszélyes anyagok felismerése, kiválasztása, gyûjtése, (gyógyszerek is).
• Egyes veszélyes anyagok jelzései (általános, gépjármûvön,) felismerése táblák alapján.

5.) Témakör: Tûz megelôzés, tûzoltás.
Elérendô cél: A versenyzôk készségének felmérése, a a háztartásban, iskolában, szabadban, közlekedés során bekövetkezô tûzveszélyes helyzetek kezelésében.
Állomások száma: korosztálynak megfelelôen egy állomás, több munkahely is telepíthetô
Mérhetô teljesítmény:
• tûzveszélyességi fokozatok jellemzôi,
• tevékenység tüzek észlelésekor,
• egyes tüzeknél milyen oltóanyag lehet veszélyes,
• eljárás elektromos tüzek oltása során,
• kézi tûzoltó eszközök kezelése, kisebb tüzek megközelítése, eloltása.
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6.)Témakör: Komplex mentési ügyességi feladat(ok) I.:
Elérendô cél: Felmérni a versenyzôk gyakorlati készségét az akadályok felderítése, leküzdése, bajbajutottak mentése, segítségnyújtás terén.
Állomások száma: Egy állomás létesítendô korosztálynak megfelelô nehézségû állomások
berendezésével.
Mérhetô teljesítmény:
• riasztás, értesítés tájékoztatás jelei felismerése,
• akadály leküzdése lajhármászással, mocsárban járás,
• a segítségnyújtáshoz szükséges anyagok eszközök kiválasztása.

7.) Témakör: Mentési ügyességi feladatok II. tevékenység elzárkózás elrendelése esetén.
Elérendô cél: Felmérni a versenyzôk ismereteit és tevékenységét elzárkózási rendszabályok bevezetése esetén.
Állomások száma: egy
Mérhetô teljesítmény:
• a tevékenységek sorrendje elzárkózás esetén.
• kapcsolattartás, a külvilággal,
• kölcsönös segítségnyújtás,
• szükség védôeszköz készítéséhez szükséges anyagok kiválasztása, felhasználása.

8.) Témakör: Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás, korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban (sötétben, éjszaka áramszünet esetén).
Elérendô cél: Felmérni a versenyzôk készségét és ügyességét a korlátozott látási viszonyok
közötti tájékozódás, az ott lévô akadályok felismerése és leküzdése, esetleges sérültek
részére segítségnyújtás a menekülésben.
Állomások száma: Egy állomás létesítése, a korosztálynak megfelelô nehézségû akadályokkal és részfeladatokkal.
Mérhetô teljesítmény:
• a helyes útvonal kiválasztása, akadályok leküzdése,
• szakszerû segítségnyújtás, kölcsönös segítségnyújtás,
• labirintus feladatok megoldása,
• a menekülést segítô jelek jelzések felismerése
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9.) Témakör: Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt.
Elérendô célok: Felmérni a versenyzôk közlekedési (kerékpáron, segédmotoros , gyalogos
közlekedés) szabályok ismeretét, magatartás közlekedési balest észlelése estén.
Állomások száma: Egy állomás létesítése, korosztálynak megfelelô nehézségû feladatok
megoldása.
Mérhetô teljesítmény:
• szabályismeret,
• eljárás baleset helyszínén, baleset okozás, elszenvedés, szemlélôként.

10.) Témakör: Környezetvédelem, környezetbiztonság.
Elérendô célok: Felmérni a versenyzôk ismereteit és készségét a hulladékkezelés, háztartási veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban.
Állomások száma: egy
Mérhetô teljesítmény követelményeit környezetvédelmi szakemberek dolgozzák ki.

11.) Témakör: Lakosság riasztásának értesítésének ismerete.
Elérendô célok: Felmérni a versenyzôk ismereteit a lakossági riasztóeszközök, jelek,
jelzések és az alkalmazott magatartási szabályok terén.
Állomások száma: egy
Mérhetô teljesítmény:
• az egyes riasztási jelek felismerése, helyes kiválasztása,
• riasztás leadása szükségeszközökkel,
• alkalmazott magatartási szabályok ismerete.
A fenti feladatokon túl, helyi ötletek is megvalósíthatók. A témakörökhöz kapcsolódó ismeretanyagot, „ a kötelezôen” elsajátítandó ismeretanyaggal együtt egy felkészítési kiadványban kell elkészítni és hozzáférhetôvé tenni a résztvevôk számára.
Konkrétan kidolgozásra kerülnek az egyes témakörök szerinti állomások leírásai a javasolt
verseny eljárási szabályok, berendezési tárgyak, megfogalmazott feladatok, értékelési mu141
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tatók, idônormák adható pontszámok és az állomást kiszolgáló személyzet tennivalói.
Az elméleti kérdéseket és feladatokat továbbra is az OKF illetékes fôosztálya dolgozza ki,
adja közre.
Véleményünk szerint a fenti gyakorlati feladatokat egységesítve jelentôsen javítaná a szakmai színvonalat, és segítené úgy a felkészítôk, mint a felkészülôk tevékenységét.
Az a szándékunk, hogy a kidolgozói tevékenység után, pilot projekt jelleggel egy felkért
polgári védelmi kirendeltség, vagy a Szövetség által szervezett versenyen ki lehet próbálni
és tesztelni lehet a rendszert.
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OLEXANDR ALEXANDROV – NAGY RUDOLF

AZ UKRÁN-MAGYAR HATÁR MENTI
EGYÜTTMÛKÖDÉS
KATASZTÓFAVÉDELMI KÉRDÉSEI

A globalizáció által felerôsített civilizációs veszélyeken túl napjainkban megnövekedett a
nagyobb földrajzi térségeket érintô természeti csapások gyakorisága is. Ezen katasztrófák
sajátossága, hogy komplex módon jelentkeznek, és ha közvetlenül nem is, de áttevôdô
hatásaik révén az államhatárok túloldalán is közvetett károkat válthatnak ki.
A védekezés nemzeti rendszerének kialakítása minden állam saját feladata. Az ebbôl
következô feladatok és azok hatékonyságának növelése azonban összefogásra sarkallja a
nemzeteket a katasztrófavédelemben közremûködô szervek tevékenységének területén
is. Ennek a feladatnak gyakorlati szempontból meghatározó szegmense a határ mentén
jelentkezô veszélyek kivédésére való közös felkészülés és következményeik együttes
kezelése. A szerzôpáros jelen írása a katasztrófavédelmi együttmûködés ukrán-magyar
viszonylatban jelentkezô kérdéseit tárja az olvasók elé.
Kulcsszavak: katasztrófa, együttmûködés, segítségnyújtás, felkészülés, védekezés.
BEVEZETÔ
Csaknem egy évtizede lépett hatályba Magyarország és Ukrajna között a katasztrófák elleni védekezésben történô együttmûködésrôl szóló egyezmény, amely a biztonságot kölcsönösen veszélyeztetô katasztrófák1 lehetôségébôl kiindulva született.
2000. évi IX. Törvény [1] 2. §:
„figyelembe véve a katasztrófák és súlyos balesetek lehetôségét, amelyet a Felek saját erôbôl nem tudnak elhárítani,
és ezért szükség van a Felek összehangolt cselekvésére az ilyen veszélyhelyzetek megelôzése és következményeik
felszámolása érdekében,”
1
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A legnagyobb hatást ezen egyezmény létrejöttére minden bizonnyal az 1998-ban, 1999ben, illetve a 2001-ben a Tiszán bekövetkezô árvizek gyakorolták, amelyek egyaránt fenyegették mind a magyar területeket, mind pedig Kárpátalja lakosságát. Az 1998-as tiszai
árvíz biztonságpolitikai kérdéseit elemezve megállapítható, hogy a Kárpát-medence térségét a katasztrófák elleni védekezés tervezésével, szervezésével összefüggésben „országhatároktól független egységes régiónak” kell tekinteni. [2]
A 2005. január 18. és 22. között Japánban, Kobe-ban megtartott II. Katasztrófacsökkentési
Világkonferencia záródokumentuma kiemelt szerepet tulajdonít a nemzetközi összefogásnak. [3] A határokat nem ismerô katasztrófák közös megelôzésében és a reagálás elôsegítésében – nem figyelmen kívül hagyva, „hogy minden ország, állam maga felelôs a saját
fenntartható fejlôdésének biztosításáért és a katasztrófák csökkentésért” [4] – lehetôségként kínálkozik a már létezô nemzetközi együttmûködés kiszélesítése mellett a nemzeti
hatáskörben lévô, határ menti képességek integrálása, a kiépített monitoring rendszerek
kínálta erôforrások felhasználása a regionális biztonság fokozására.
Az együttmûködés kiszélesedését jelezve az utóbbi idôben hazánk felé is mind több felkérés érkezik a nemzetközi szervezetek felôl a katasztrófák következményeinek felszámolásában való részvételre. Azonban az operativitás és az egységes fellépés tekintetében továbbra is a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás határ menti feladatait tekinthetjük a legjelentôsebb szakmai kihívásnak. Az ukrán-magyar határszakasz által érintett területen illetékes szervek, és köztük is kiemelten a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai munkája e téren jelentôs tapasztalatokkal gazdagította ismereteinket, melyek különösen fontosak lehetnek egy olyan, több különbözô állammal határos
ország, mint Magyarország lakosságának biztonsága szempontjából.
1. AZ UKRÁN-MAGYAR HATÁR MENTI KATASZTRÓFAVÉDELMI
EGYÜTTMÛKÖDÉST ÖSSZETEVÔI
1. 1. A határ menti katasztrófavédelmi együttmûködést alapfelvetései
Az egymással határos és hasonló, illetôleg azonos veszélyeztetô tényezôk által fenyegetett
államok a katasztrófák elleni küzdelemben közösen végzendô feladataik kereteit
egyezményekben rögzítik. A magyar és ukrán kapcsolatokban a katasztrófák elleni, határ
menti együttes fellépés lehetséges területei a határokon átnyúló kihatásokkal bíró természeti, társadalmi és gazdasági környezeti tényezôkben azonosíthatóak, melyek között találjuk az energetikát, a humán, illetve növény- és állategészségügyet, a környezetvédelmet,
közlekedést, levegôszennyezést és a vízgazdálkodást.
Ezekben a kérdésekben a határ menti katasztrófavédelmi együttmûködés sikerét a két állam
ágazati szervei közötti eredményes szakmai munka alapozza meg, mint megelôzô tevékenység.
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A katasztrófavédelemben a kétoldalú viszony prevenciót illetô feladatai, jól behatárolható
általános tevékenységi köröket foglalnak magukban, úgymint: adminisztratív, és funkcionális feladatok.
Elôzô az együttmûködést akadályozó jogi, valamint mûszaki-technikai normák jelentette
nehézségek megoldását, míg utóbbi a kapcsolattartás és információ-áramlás folyamatosságát, a közös védekezést hivatott szolgálni a kijelölt ágazati területen. Magától értetôdôen
az itt jelentkezô feladatok megoldásához Ukrajna és Magyarország szakmai társszerveinek
szoros együttmûködése szükségeltetik, amelynek hivatalossá tétele a két ország jogalkotásért és a külkapcsolatokért felelôs közigazgatási szerveinek közremûködésével hatályosul.
A hatályos nemzetközi jogi aktusok alapján léphet a közös munka a következô fázisba, az
operatív kapcsolatok kiépítésének és mûködtetésének szakaszába, melynek elsôdleges
felelôsei Ukrajna és Magyarország határ menti közigazgatásának területi szakmai szervezetei. Jelenesetben Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye szakigazgatási szervei.
Kapcsolataik kereteit a már említett jogi aktusokban fektetik le. Az együttmûködés közvetlen teendôit együttmûködési megállapodások megkötésével teszik kézzelfoghatóvá.
Ez az operatív együttmûködés szakmai szinten továbbfolyik a határon átterjedô veszélyhelyzetek kialakulása esetén is. Ekkor azonban a két fél területi védelmi rendszerei mûködésének összehangolásáért felelôs professzionális katasztrófavédelmi szervek, így az
Ukrán Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának (a továbbiakban: RHM) Kárpátaljai Megyei
Fôigazgatóságának (a továbbiakban: KMF) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságának (a továbbiakban: MKI) együttmûködésére is szükség van,
melyek saját szervezeteik és rendszereik vonatkozásában is ki kell, hogy alakítsák az
együttmûködés lehetôségét. Annál is inkább igaz ez, mivel egyes speciális helyzetekben a
katasztrófa-reagálás nem nélkülözhetô eleme az összehangolt fellépés. Jól tükrözi ezt például, hogy egy esetleges a Tiszán, Vásárosnamény felett bekövetkezô töltésszakadáskor
például Lónya, Mátyus, Tiszakerecseny és Tiszaadony lakosságának kimenekítése a befogadó településekre csak az ukrán területen keresztül hajtható végre. A végrehajtás begyakorlása az idôrôl-idôre levezetett felkészülési feladatok meghatározó részét képezi.
A tapasztalatokra támaszkodva rögzíthetjük tehát, hogy a közös reagálás hatékonyságának elôfeltétele:
• az együttmûködési tervek kidolgozása;
• a határ menti beavatkozó szervek feladatainak egyeztetése;
• a bevonható erôk, eszközök, valamint adatbázisok rendszeres pontosítása;
• a technikai eszközök kompatibilitásának megteremtése;
• a közös szakmai képzések, továbbképzések, felkészítések, módszertani bemutatók, kiképzések, gyakorlatok megtartása;
• a katasztrófavédelmi, polgári védelmi versenyek megrendezése;
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a tudományos együttmûködés erôsítése;
a monitoring rendszerek közös fejlesztése;
a bekövetkezett veszélyhelyzetekrôl szóló értesítés és információk cseréje;
az informatikai és távközlési összeköttetés átjárhatóságának biztosítása;
a katasztrófavédelmi intézkedések összehangolása;
a segítségnyújtó csapatok határátlépésének és alkalmazási feltételeinek megteremtése.

Minthogy az ukrán-magyar határ menti katasztrófavédelmi együttmûködés területeinek
meghatározásában is a régió természeti, társadalmi és gazdasági sajátosságaiból indultunk ki, ezért nem meglepô, hogy az adekvát felkészülés és beavatkozás is csak ezen
területek sajátosságainak figyelembevételével valósítható meg.
1. 2. A terület általános jellemzése
Az érintett térség természet-földrajzilag meghatározó eleme a Kárpátok hegyvonulata,
amely e szempontból egy másik fontos ismertetôjegy a Felsô-Tisza vízgyûjtôterületének
határát is kijelöli. Napjainkban a mindinkább növekvô ipari beruházások és fokozódó erdôgazdálkodás, valamint a kevéssé hatékony környezetvédelmi intézkedések komoly veszélyt jelentenek az élôvilágra csakúgy, mint magára a régió lakosságára.
A Kárpátok-Eurorégió központjában fekvô terület a környezetbiztonság szemszögébôl nézve további jellegzetessége:
• az két ország határa egyben az Európai Unió külsô határa is;
• a nemzetközileg fontos tranzitszállítási útvonalak is itt húzódnak;
• az ipari és mezôgazdasági termelést nagyrészt még mindig a technológiai váltás szükségessége jellemzi;
• a környezetvédelmi politika érvényesülése nem kielégítô hatásfokú;
• az egyes rendkívüli helyzetek határokon áttevôdô hatásai, nemzetközi problémává
fejlôdhetnek;
• a határokon átnyúló katasztrófák következményeinek kezelése, felszámolása több
ország erôfeszítését igényli; [5]
• a veszélyhelyzetek megelôzésére és a védelmi felkészülésre fordított költségvetési források mértéke az érintett országok alacsony gazdasági teljesítôképességébôl eredôen
csekély, az esetlegesen megvalósuló védelmi célú központi beruházások is csak vontatottan folynak;
• a központi büdzsé inkább a katasztrófák bekövetkezésének elkerülhetôségében bízva
a védekezés kiadásainak finanszírozására rendezkedik be;
• a mûködô tôke számára vonzó feltételeket igyekezve kialakítani a járulékos, védelmi
követelményekre vonatozó elôírásokat a jogszabályalkotás folyamatában – egyes nemzetközileg elôírt, illetve az üzletmenet szempontjából a beruházó számára is fontos
területeket leszámítva – nagyrészt eltörölték.
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Látható tehát, hogy az elemzés önálló megközelítést indokló tényezôjeként értékelt természet--földrajzi viszonyok, párosulva a felsorolt, a régión belül közel azonosnak tekinthetô
társadalmi, gazdasági sajátosságokkal, joggal vetik fel a katasztrófák jelentette kihívásokra
adott válaszok összehangolásának szükségességét.
2. A HATÁR MENTI RÉGIÓ TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ÁLTALI
VESZÉLYEZTETETTSÉGE
2. 1. A terület földrajzi fekvése, klimatikus viszonyai
A Keleti-Kárpátok ukrajnai hegyvidéki területének nagyrészt erdôségekkel borított tájait a
Kárpát-medence irányába ereszkedve elôbb Kárpátalja, majd a közép-dunai síkság északkeleti részén fekvô Beregi-síkság váltja fel. Az erdôségek területe együttesen közel
700.000 hektárra tehetô. A hegyvidék, melynek abszolút magasság 700–2000 méter, az
átvezetô utak kivételével hozzáférhetetlen a jármûvek számára. Kárpátalja mintegy 80 %-a
erdôk által borított, 20 %-a pedig síkság. A 100-150 méter tengerszint feletti átlagos magasságú síkvidéki területet természetes felszíni vízfolyások és lecsapoló csatornák hálózata szövi át. A régió legnagyobb folyója a Tisza. Az itt található folyók jelentôs akadályt képezhetnek a jármûvek és a mûszaki gépek számára rendkívüli helyzet kialakulása esetén.
A térség klímája mérsékelt-kontinentális, amelyet enyhítenek az atlanti és a földközi-tengeri
felôl érkezô nedves légtömegek. A tél folyamán, a síkságon az enyhe, gyenge fagyok
jellemzôek. Néha azonban a levegô hômérséklete akár mínusz 25 fokra is csökkenhet.
A tél beköszönte után a hegyekben gyakoriak a mínusz 10 – 15 fokos, mérsékelten hideg
fagyok. Egyes esetekben azonban a hômérô higanyszála akár mínusz 30-35 fok alá is szállhat.
A síkságon a hótakaró jellemzôn nem tartós, általában 20-25 napig marad meg. A leesett
hó vastagsága többnyire 10 cm, amely csapadékosabb években a 30-40 cm-t is elérheti.
A magasan fekvô területeken a hótakaró egész télen át megmarad, átlagos vastagsága,
pedig 25-35 cm-re tehetô. Az olykor jelentôs havazások emelte torlaszok is komoly nehézséget jelenthetnek a járhatóságot illetôen a veszélyhelyzeti beavatkozó erôk munkája során.
A határ menti területen, magyar oldalon 500-600 mm az éves átlagos csapadékmennyiség,
amely az utóbbi idôkben emelkedô tendenciát mutat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyébe
belépô folyók külföldi vízgyûjtôjén 1200-1300 mm csapadék hullik évente átlagosan.
2.2. Közigazgatás
A határ két oldalán található fô közigazgatási egységeket az ukrán részen Kárpátalja, míg
magyar területen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék képezik. Együttes területük 18,7 ezer
km2. A térség népsûrûség átlagban 100 fô/négyzetkilométer.
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Kárpátalja Megye 12.800 km2-nyi területe 13 járási közigazgatási egységre van felosztva.
A 609 település közül 10 város, 20 nagyközség és 579 községi rangú. A megyei jelentôségû városok sorába tartoznak: Ungvár, Munkács, Huszt, Beregszász és Csap települések.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 5.936 km2-es területe ukrán szomszédjának közel felét
teszi ki. A megye lakossága 588.000 fô, a megye településhálózatát 204 község és 25
város alkotja, melyeket 12 kistérségbe2 soroltak. A megye három országhoz, Ukrajnához
115, Szlovákiához 5,5, míg Romániához 93 km-es határszakaszon csatlakozik. A megye
fôbb települései: Nyíregyháza, Mátészalka, Kisvárda, Tiszavasvári és Záhony.
2.3. A terület árvízi veszélyeztetettsége
A határ mindkét oldalán jelentkezô természeti katasztrófák esetében nyilvánvalóan nagy
szerepe van annak, hogy ez a terület a környezeti elemeken keresztül egymáshoz szorosan
kapcsolódó földrajzi egység alkotta tájegységek. Ebbôl eredôen az egyik vagy másik
környezeti tényezô veszélyes mértékû változása bizonyosan befolyással lesz a vele kapcsolatban álló területek biztonságára. Ennek egyik legszemléletesebb példája a már említett
árvizek rendszeres kialakulása.
A Tisza vízgyûjtôének hegyvidéki területein az egyre fokozódó fakitermelés a csapadék,
illetve olvadék vizek visszatartásában kiemelt fontos növénytakaró megritkítása fokozott
talajerózióval és a felszíni vizek vízhozamának áradásokat eredményezô hírtelen növekedésével is együtt jár. Ezt a jelenséget továbbfokozhatja egy-egy váratlan hóolvadás vagy
különösen intenzív esôzés víztöbblete, amely a síkvidéki folyószakaszokra nagyon gyorsan
megérkezô árhullámokat kelthet. A Felsô-Tiszán az áradó folyók okozta árvízi veszélyhelyzet évek óta vissza-visszatérô jelenség. Ezért a régió veszélyeztetettségét fôként ez
a határokon átnyúló tényezô határozza meg (a kár nagyságát, az érintett személyek és
a halálos áldozatok számát tekintve).
A Tisza tokaji szelvényéhez 35870 km2 vízgyûjtô tartozik, melynek túlnyomó része
Románia (22 ezer km2) és Ukrajna (8 ezer km2) területén található. Az árvizek a térség
folyóin évente körülbelül 3-8 alkalommal ismétlôdnek meg. Az 1946. – 2001. közötti
idôszakban 150 árvizet regisztráltak. A Tisza vízgyûjtôjén az elmúlt évtizedekben számos
komoly árvíz pusztított, melyek során ezrek maradtak fedél nélkül és a térség infrastruktúrája is jelentôsen sérült.
2004. évi CVII. Törvény [6] melléklet:
Baktalórántházai, Csengeri, Fehérgyarmati, Ibrány-Nagyhalászi, Kisvárdai, Mátészalkai, Nagykállói, Nyírbátori,
Nyíregyházai, Tiszavasvári, Vásárosnaményi, Záhonyi kistérségek;
3
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Veszélyességük miatt külön említést kell tenni a jeges árvizekrôl. Ha az enyhülés a folyók
felsô szakaszán hamarabb érezteti hatását, mint ahogy az alsó szakaszon a zajlás megindulna, akkor a felülrôl meginduló árhullám a folyó alsóbb szakaszán álló jeget találva
igen veszélyes, jégtorlódásos árvizet okozhat. Ugyanez a helyzet, ha a folyókanyarulatokban, mederszûkületekben vagy mûtárgyaknál lelassult sodrás miatt torlódik össze a
zajló jég.
Jelentôs károkat a Beregben a jeges árvíz 1948. január 01-én okozott. Legutóbb 1985.
januárja és márciusa között Dombrád térségében keletkezett veszélyes jégtorlasz (hozzávetôlegesen 23,5 km hosszon), amelyet 50 nap alatt sikerült felszámolni. 2003. februárjában a Tiszalöki Erômûnél 20 km hosszú jégtorlasz alakult ki.
A védekezésre történô felkészülés gyors megszervezésében nem kis szerep jut a korai
elôrejelzô rendszereknek. Ennek eredményességét jól példázza határon túli mérôállomásokkal is rendelkezô, a Felsô-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által
üzemeltetett távmérôhálózat, melynek segítségével a 2008-as árhullám levonulásakor centiméterre pontosan sikerült elôre jelezni az áradó Tisza várható szintjét az országhatáron,
Tiszabecsnél. A védekezés eredményességét fokozandó mindkét ország illetékes szervei
a fejlesztés kiemelt irányaként jelölték meg a monitoring és figyelmeztetô rendszerek
kiépítését. Ennek köszönhetôen 2009. márciustól Kárpátalján megkezdte mûködését a
Tisza-völgyi Automatizált Árvízi Elôrejelzô Rendszer. Az elôrejelzô rendszer kiépítésébe
befektetett összegnek a hétszerese takarítható meg az árvízkárok megelôzése révén.4
Az ilyen és ehhez hasonló a védekezés feltételeit javító beruházások jelentôsége abban rejlik, hogy az igen sûrûn elhelyezkedô települések és a kiterjedt infrastruktúra az elemzések
szerint növekvô veszélynek vannak kitéve mind az árhullámok magassága, jelentkezésük
gyakorisága, mind pedig levonulásuk gyorsasága tekintetében.
A Kárpátok nyugati lejtôin az árhullámok rendkívül gyorsan alakulnak ki, és nagy sebességgel érkeznek magyar területre. A hegyvidéken és a határszelvényben a vízállások tetôzései gyorsan követik egymást. Ez az idôintervallum a Tiszán Técsô és Tiszabecs között, akárcsak a Túron Túrterebes és Garbolc viszonylatában mintegy 16 órát, a Krasznán Alsószopor és Ágerdô között 24 órát, míg a Szamoson Dés és Csenger között 32 órát
tesz ki.

4

Mihajlo Jacuk az Ukrán Vízgazdálkodási Állami Bizottság elnökhelyettese [7];
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1. számú táblázat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye felszíni vízfolyásain mért legnagyobb vízállások 5
Vízfolyás
Tisza
Túr
Kraszna
Szamos
Lónyay fôcsatorna

Vízmérce
Tivadar
Tokaj
Garbolc
Sonkád
Kocsord
Tunyogmatolcs
Kótaj

LNV [cm]
1014
928
646
629
702
1040
899

Ennek a gyors vízjárásnak köszönhetôen a csapadék kihullását követôen 1-2 napon belül
az áradás a 8-10 métert is elérheti. Ez a 2001. márciusi árvíz esetében a tivadari közúti híd
szerkezetét is veszélyeztette. Az ekkor levonuló minden addigi mértéket meghaladó árhullám Tivadarnál a valaha volt legnagyobb vízállás, ahogyan azt az 1. számú táblázat is mutatja 1014 cm-es tetôzés mellett okozott gátszakadást. [9]
A vízhozam-mérések alapján megállapították, hogy 2001. 03. 06.-át követô két hétben,
a Tiszán Záhonynál 2,2 milliárd m3 víztömeg folyt át, itt március 8.-án az 1 nap alatt lefolyt
legnagyobb vízmennyiség 320 millió m3/nap volt.
A települések árvíztôl való megvédése céljából kiterjedt védmûrendszert hoztak létre.
Az árvízvédelemben a védmûvek fenntartása jelentôs anyagi ráfordítást kíván. 2004-re
a gátak a Szamos teljes szakaszán, illetve a Tisza Tiszabecs – Vásárosnamény szakaszán
az elôírt védelmi szintre kiépültek. Tiszadob térségében a 6 km hosszú önkormányzati gát,
fôvédvonallá lett fejlesztve.
Az egyre nagyobb árhullámok elleni védekezést szolgálja a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló árvízi vésztározók rendszere. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében három ilyen
létesül, összesen mintegy 210 millió m3 kapacitással:
• Szamos-Kraszna közi tározó: 100 millió m3
• Beregi árapasztó tározó: 102 millió m3
• Túrközi tározó: 9,5 millió m3

5

Forrás: 10/1997. (VII. 17.) KHVM r. [8] 1. számú melléklet;
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2.4. Belvíz
A tavaszi hóolvadás komoly belvízi veszélyeztetettséget jelent Felsô-Szabolcsban
(Demecser és Nagyhalász környéke), a Tisza-Szamos közben (Fehérgyarmat környéke), az
Ecsedi-láp körzetében, (Nagyecsed és Kocsord környéke), Nagy-láp körzetében (Csenger
és Porcsalma környéke) valamint a Bereg térségében.
A belvízzel elöntött települések lakosságának védelme érdekében számolni kell az ideiglenes elhelyezés és ellátás megteremtésének, a lakóépületek bevédésének és a belterületi
vízkárelhárítás szükségességével, a vízelvezetô rendszer túltelítôdésével is.
2.5. Földcsuszamlások, földrengések
A Kárpátok hegyvonulatai északnyugatról délkeletre húzódik közel 200 kilométer
hosszúságban, Kárpátalja határain belül az átlagszélessége 40 km. Az Ukrajna Geológiai
Bizottsága vizsgálatainak eredményei szerint (az 1998. évi katasztrofális árvizet megelôzôen). Kárpátalján 1250 földcsuszamlási szempontokból veszélyes területet regisztráltak. Az érintett földtömeg körülbelüli össztérfogatát 680 millió m3-re, összterületét 46,3
km2-re teszik.
A csuszamlásoktól veszélyeztetett övezetben 1377 épület áll. Továbbá 117 kilométer
közút, 12 országos és nemzetközi jelentôségû híd, villamossági vezetékek, energia-elosztó
alállomások, telekommunikációk és távközlési kábelek, ezen belül a nemzetközi távközlés
vezetékei, a Tereblja-Rika-i Vízi Erômû víztározója, támasztó gátja és számos egyéb létesítmény is ki van téve ennek a veszélyeztetettségnek. A csuszamlások a Terebljai víztározó
övezetében jelentenek különös nagy veszélyt.
A talajmozgásból eredô veszélyeket jelentôsen felerôsíti az erózió a hegyi folyók völgyében. A völgyek ugyanis tulajdonképpen egy új, a felszín aktív átépítésével (megújulásával)
kapcsolatos geomorfológiai ciklus kezdetén vannak.
A régióban évente átlagosan 10-20 földrengést regisztrálnak, amelyek fészke a földkéreg
felsô rétegeiben találhatóak, 2-10 kilométer mélységben. A jelenleg rendelkezésre álló
szeizmikus térkép szerint két szeizmikus szempontból veszélyes övezet határozható meg:
a munkácsi és a técsôi, amelyek határain belül 7-es intenzitású rengések is történtek már.
A szeizmikus szempontokból veszélyesebb munkácsi övezetben 8-as intenzitású
rengések is elôfordulhatnak, amelyek ismétlôdésének periódusa kb. 160 év. Legutóbb
1908. január 5-én jegyeztek fel 7-es erôsségû földrengést itt. 6-os erôsségû rengés 1965.
október 24-én volt Beregszászon. A técsôi szeizmikus övezetre a gyakoribb, ám kisebb
rengések a jellemzôk.
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Az utóbbi 40 év legaktívabb periódusának az 1979-tôl 1980-ig terjedô idôszak számít,
amikor is aktivizálódott a técsôi övezet. 1979-ben ebben az övezetben 25, míg 1980-ban
62 földrengést regisztráltak. Az 1999. június 29. és augusztus 16. közötti idôszakban 30
gyenge rengés volt tapasztalható. A szeizmikus folyamatok tendenciáiból arra következtethetünk, hogy a técsôi övezetben várható a szeizmikus aktivitás növekedése.
2.6. Rendkívüli téli idôjárás
Ez a veszélyeztetô tényezô inkább a magashegyi területeken az ôszi-téli idôszakban jellemzô, közvetlen határokon áttevôdô hatása kevéssé jelentékeny, amennyiben az nem érinti a
régió közúti és vasúti közlekedési hálózatának nemzetközi jelentôségû szakaszait.
Ennek a meteorológiai jelenségnek másik talán számottevôbb, közvetett, határon átnyúló
hatása lehet a Tisza vízgyûjtôjén lehulló hó hírtelen olvadásának áradást elôidézô, korábbiakban elemzett következménye.
2.7. Egyéb természeti veszélyeztetô tényezôk
Az utóbbi években egyre gyakrabban okoznak gondot az úgynevezett nagy csapadékkal
járó rendkívüli esôzések, melyek száma évrôl évre növekszik. A 2007.-es és a 2008.-as
évekre a különösen nagy intenzitású meteorológiai események voltak jellemezhetôek.
A viharos szélekkel kísért zivatarok több települését érintve, okoztak fennakadást az
áramellátásban, és tartós gondokat a lakosság lakhatási feltételeiben.
3. KÁRPÁTALJA ÉS A FELSÔ-TISZA VIDÉKÉNEK CIVILIZÁCIÓS
KATASZTRÓFÁK ÁLTALI VESZÉLYEZTETETTSÉGE
A Felsô-Tisza medencéjének katasztrófa-veszélyeztetettségét alapvetôen meghatározzák a
térség természeti adottságai. Ez a civilizációs veszélyforrások tekintetében sincs másként.
A geológiai jellemzôk döntôen befolyásolják a terület gazdasági és ezzel szoros összefüggésben infrastrukturális viszonyait.
3.1. Létfontosságú infrastruktúrák
A Kárpátokon túli területekre irányuló tranzitszállítmányok lebonyolítására e térségen keresztül nyílnak a legkedvezôbb lehetôségek. Bizonyítja ezt, hogy itt vezet át nem egy
Ukrajna és Magyarország, sôt akár Európa viszonylatában stratégiai jelentôségûnek nevezhetô szállítási útvonal is.
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Ukrajna más megyéivel Kárpátalját 5 hágó köti össze: az Uzsoki (852 m), a Latorcai –
Vereckei (839 m), a Volóci vagy a Beszkidi (974 m), a Viski (930 m) és a Jablonci vagy
Jaszinyai (921 m). Az Uzsoki hágón át vezet az Ungvár – Lemberg vasút és autópálya.
Vereckén vezet keresztül a Csap – Kijev autópálya. A Volóci hágón a Munkácsról
Lembergbe irányuló vasúti forgalom zajlik. A Jablonca-nál szeli át a Kárpátokat a Rahó –
Ivano – Frankivszk vasútvonal és autópálya. Ezek a hágók egész évben járhatóak.
A két megye közötti szállítási útvonalak közúton Derenkovec – Harangláb, Zápszony, Újlak,
Ungvár, Beregszász részben pedig Záhony – Csap határátkelôhelyeken vezetnek át. A
nemzetközi vasúti forgalom a Záhony – Csap kiemelt fontosságú határátkelôn és Pavlovo n keresztül bonyolódik.
Ukrajna és Magyarország fô vasúti vonalainak találkozásánál Csop-Záhony vasúti átrakó
körzetben nagy mennyiségû veszélyes anyagot szállító szerelvények haladnak át folyamatosan. Ez a térség a vegyi anyag átfejtésbôl eredô kockázatot is hordozz magában.
Az 2. számú táblázatban szereplô adatok a záhonyi telepen átfejtett és átrakott anyagok
mennyiségének két egymást követô évben történt változását mutatják be kivonatosan.

2. számú táblázat
A záhonyi vasúti átrakó telepen átfejtett egyes anyagok mennyisége 2006–2007. évben6
Vegyi anyag
Megnevezése
Mennyisége [t]
2006.
2007.
Etanol
22 250
8 413
Etil-acetát
880
523
Gázolaj
26 120
33 211
Hexán
50
247
Sztirol
10 000
7 783
Toluol
1 000
3 241
Vegyipari benzin
33 500
64 758
Összesen:
93 800
118 176

6

Forrás: Szakmai Tájékoztató, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság [10];
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A térségen áthaladó fôcsôvezetékek nagyrészt elöregedett, amely potenciális környezeti
veszélyforrást jelentenek. A gáz-, a kôolaj- és az egyéb csôvezetékek mellett a vezetékrendszer magában foglalja a kompresszorállomásokat az átemelô szivattyútelepekkel.
A termékvezetékeken esetlegesen bekövetkezô balesetek súlyosan károsíthatják a Kárpátok--Eurorégió ukrán határ menti területeit, ahogyan az 2003-ban egy sérülés következtében történt. A kôolajvezetékbôl 110 tonna olaj ömlött a Vereckei-hágónál a Latorca folyóba. [11] Csak a mentô erôk gyors reagálásának köszönhetôen sikerült elkerülni a katasztrófát. Az esemény felszámolását a NAFTOGÁZ és az RHM mentô alakulatai szorosan
együttmûködve végezték.
A Kárpátok-Eurorégió országainak energia ellátását illetôen szintén különösen fontos helyet foglalnak el az elektromos távvezeték hálózat tranzit elemei. A rendkívüli idôjárás, a nagy
intenzitású, heves viharok és a hirtelen lehulló nagy mennyiségû csapadék kihatással lehet
a rendelkezésre állásra és akár a nemzeti rendszerirányítás zavarát is eredményezhetik.
3.2. A térség egyéb objektumainak biztonságára gyakorolt hatásai
A területen több potenciálisan veszélyes objektum folytat termelôi tevékenységet, köztûk
találunk robbanásveszélyes, tûzveszélyes és vegyi üzemet egyaránt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területén 25 veszélyes anyagot gyártó és feldolgozó
létesítmény található. A kemikáliákkal folytatott tevékenység a megye területének 0,8 %-t,
lakosságának mintegy 3,9 %-t érinti veszélyeztetô tényezôként. [9]
Kiemelt infrastrukturális elem az ukrán oldalon a 27 MW teljesítményû Tereblja-Rika-i Vízi
Erômû. A duzzasztógát átszakadása esetén kis idô leforgása alatt részben vagy egészében
megsemmisülhetnek az elárasztás övezetében lévô települések, mezôgazdasági kultúrák,
ipari létesítmények, vasutak, közutak és hidak. Az elárasztott településeken a víz apadásának ideje 3-4 napra tehetô.
A Beregszászi járásbeli Gát községben található rakéta-tüzérségi lôszerraktárak rendkívüli
helyzet kialakulása esetén a lakosság közvetlen veszélyeztetésén kívül számolni lehet:
• a nagyfeszültségû távvezetékek megrongálódásával;
• a közúti forgalom veszélyeztetésével;
• a közelben húzódó „Szojuz” gázvezeték és a „Barátság” kôolajvezeték esetleges sérülésével.
A régióban a nukleárisbaleset-elhárítás szempontjából a nukleáris fûtôanyag-szállítás lehet
említésre méltó. Emellett több vállalat és szervezet, zömében egészségügyi tudományos
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intézmények használnak fel tevékenységük során ionizáló sugárzási forrásokat. Továbbá
az Ungvár környéki területen újrahasznosítást igénylô, ionizáló sugárforrásokat is raktároznak mintegy 10 t tömegben.
A katasztrófák elleni védelem szempontjából az itt élôk biztonságára komoly hatást gyakorol, hogy a természeti kincsek kiaknázása igen nagymérvû veszélyes bányászati technológia telepítését is magával hozta. Ez a régió sajátos, olykor igen heves áradásokat eredményezô felszíni lefolyási viszonyaival kölcsönhatásban, nem egy esetben idézett elô több
országot fenyegetô ökológiai veszélyhelyzetet. Ennek legeklatánsabb példája a 2000-ben
bekövetkezett tiszai ciánszennyezés. A Romániában történt baleset Ukrajnát és Magyarországot egyaránt érintette.
4. A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELEM HATÁR MENTI
TERÜLETI SZERVEINEK BEMUTATÁSA
4.1. A KMF és fôbb feladatai
A KMF a RHM-nak területi irányítási jogkörrel felruházott, rendvédelmi szerve, amely a
Megyei Tûzoltó-, és Polgári Védelmi Parancsnokságok jogutódja. 2003-ban az Ukrán RHM
átszervezésének eredményéként a fent nevezett parancsnokságok, valamint polgári védelmi alegységek és más egyéb mentô szervezetek összevonásának eredményeként
alakult meg.
A RHM Minisztere gyakorolja a munkáltatói jogkört a KMF vezetôje felett, aki tagja a
Kárpátalja Megyei Rendkívüli Helyzetek Bizottságának (a továbbiakban: KMRHB), illetve
irányítja az KMRHB-nak Operatív Törzsét.
A KMF tevékenysége a nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú objektumok és
az államigazgatási szervek zavartalan mûködésének biztosítására, valamint a lakosság
védelmét szolgáló feltételek megteremtésére, illetve minôsített helyzetben a szükséges
intézkedések végrehajtására irányul. E feladatait az Ukrán Fegyveres Erôk, belügyi szervek
és biztonsági szolgálatok szervezeteivel és egységeivel együttmûködve végzi.
A KMF saját hatáskörében eljárva, illetve alárendelt szervezetei útján szervezi, ellenôrzi a
tûzvédelem és a lakosságvédelem szabályainak betartását, melyre alapozva tervezi, szervezi, végzi és irányítja:
• a civilizációs és természeti katasztrófák következményeinek kezelését;
• a kutatás-mentés, valamint a halaszthatatlan helyreállítási feladatok végrehajtását;
• a civilizációs és a természeti katasztrófák, illetve veszélyhelyzetek kockázatának
meghatározását, továbbá azok megelôzésé, csökkentését;
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a veszélyes létesítmények nyilvántartását;
a tûzvédelmi követelmények, megelôzô tûzvédelmi intézkedések betartatását;
a mentô-tûzvédelem egységei készenlétének fenntartását;
a hagyományos fegyverek okozta, nagy kiterjedésû tüzek oltását;
a lakosság minôsített idôszaki védelmét;
az állami szervek béke és minôsített idôszaki mûködése feltételeinek kialakítását;
a megalakítandó polgári védelmi szervezetek felállítását;
a megalakított területi rendeltetésû polgári védelmi vezetô szervek tevékenységének
összehangolását.
az irányító és végrehajtó szervek állományának felkészítését, kiképzését és továbbképzését;
a lakosság felkészítését;
a háborús cselekményeket követôen hazai területen visszamaradt robbanótestek tûzszerészeti mentesítését;
a terrorizmus elleni küzdelem feladataiban történô közremûködést;
a diverziós cselekmények következményeinek felszámolását.

A KMF felsorolt feladataiból kiolvasható, hogy fô feladataként jelentkezik a lakosság életés vagyonbiztonságának, illetve a környezetnek a civilizációs és természeti katasztrófáktól
történô megóvása, továbbá fegyveres összeütközések következményeitôl való oltalmazása, valamint a tûz elleni védekezés.
4.2. KMF szervezeti felépítése
Az elôzôekben taglalt feladatok ismeretében és a RHM KMF szervezeti felépítésének
(1. számú melléklet szerint) összevetése kapcsán elmondható, hogy az a rendelkezésére
álló szervezetszerû mentô alakulatok, a megerôsítésként számba vehetô, a minisztérium
közvetlen alárendeltségébe tartozó központi beavatkozó egységek támogatásával képes
az illetékességi területén jelentkezô rendkívüli események következményeinek felszámolására. A szervezeti ábrán bemutatottakon kívül a határ menti beavatkozások légi támogatásában elsôdleges szerepet kaphat a polgári védelem Ungváron diszlokáló önálló mûveleti mentô egysége.
A nagy kiterjedésû tüzek megfékezésére a KMF tûzvédelmi szolgálata 3 rövid készenléti
idejû komplex egység hozott létre. Ezek bázisa Ungváron, Munkácson, illetve Huszton van.
A KMF kötelekébe tartozik továbbá 49, különbözô állami és gazdálkodó szervezeteknél
eltérô szervezési elvek alapján felállított egység is.
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4.3. A MKI és szerepe a katasztrófák
elleni védekezésben
A MKI a hatáskörébe tartozó katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáért felelôs országos
hatáskörû központi szerv, az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság (a továbbiakban: OKF) területi szerve, melynek szervezeti felépítését a 2. számú melléklet szemlélteti.
Rendvédelmi szervként közvetlenül irányítja a polgári védelmi kirendeltségek tevékenységét. Ugyanakkor a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és létesítményi tûzoltóságok felett szakmai felügyeletet gyakorol. Az MKI felelôs ugyanakkor a más katasztrófavédelemben érintett szervezetek bevonásával felállításra kerülô területi Operatív Törzs
megalakításáért, mûködtetéséért, melynek vezetôje a MKI Igazgatója. Az MKI Igazgatója
az OKF Fôigazgatójának közvetlen beosztottja, egyúttal tagja a Megyei Védelmi
Bizottságnak. Az MKI saját elsôdleges beavatkozó szervezetét a Veszélyhelyzeti Felderítô
Csoport képezi, ami a vonuló tûzoltó erôk mellett a helyzet függvényében egyedileg kerül
kirendelésre a kárhelyre. Az általa végzett felderítés eredménye alapján tesznek javaslatot
az illetékes vezetônek az állomány és a lakosság védelmét szolgáló intézkedések bevezetésére.
A megye lakosságának oltalmazása és anyagi javainak védelme érdekében a MKI feladata:
• a katasztrófa-elhárítás megyén belüli operatív irányítása;
• a megye területét veszélyeztetô hatások folyamatos elemzése, értékelése, és ennek alapján a megelôzési, tervezési, felkészülési és veszélyhelyzet-kezelési feladatok végrehajtása;
• az önkormányzati és közigazgatási vezetôk, a lakosság természeti és civilizációs veszélyek megelôzésére, hatásuk csökkentésére történô felkészítése;
• az alárendelt polgári védelmi kirendeltségek irányítása és ellenôrzése, valamint a tûzoltóságok szakmai tevékenységének felügyelete;
• az igazgatóság és az alárendelt szervezeti egységek minôsített idôszaki tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenôrzése;
• az illetékességi területen folytatott szakképzések szakmai felügyelete,
• az együttmûködés és a kölcsönös segítségnyújtás szervezése a határon túli társszervvel;
• a polgári védelmi kötelezettség alapján a területi rendeltetésû szervezetek megalakításának, készenlétbe helyezésének megszervezése;
• a Területi Katasztrófa-elhárítási Információs Központot mûködtetése;
• a szakmai szövetségekkel, karitatív és civil mentôszervezetekkel az együttmûködés
megszervezése;
• fegyveres összeütközések során a megyei szintû polgári védelmi feladatok koordinálása a honvédelmi igazgatás keretében.
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A bemutatottakból kitûnik, hogy a MKI felelôssége elsôdlegességgel a megelôzés, felkészülés feladatai szervezésének összehangolásában, valamint az operatív teendôk koordinációjában jelentkezik.
5. A HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK
5.1. A közelmúlt jelentôsebb rendkívüli helyzetei
2005. május 18-án a régió több megyéjét érintô viharos széllel és helyenként jégesôvel
kísért szélsôséges idôjárás idézett elô rendkívüli helyzetet a határ mindkét oldalán. A kiadós esôzések és az erôs szél következtében a Beregszász, a Munkácsi, az Ungvári járásban, illetve Ungvár, Munkács, Beregszász és Csap városokban a víz 596 családi otthont,
2 iskolát, 622 lakóházat árasztott el. Sok helyen a kidôlt fák eltorlaszolták az utakat. 733
település teljes egészében és 35 részben maradt áramellátás nélkül, amelynek következtében 149 településen megszûnt a távközlési szolgáltatás. A rövid idô alatt lezúduló
csapadék miatt 23 ezer 800 hektár termôföld került víz alá.
Ugyanez a meteorológiai esemény Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 27 településen
okozott károkat. 573 lakóház, 37 önkormányzati épület, 34 egyéb melléképület és 5 db
egyházi ingatlan tetô-, illetve falszerkezete károsodott. A viharos idôjárás következtében
fennakadások voltak a közúti és vasúti közlekedésben is. A lakóingatlanokban és önkormányzati épületekben keletkezett károk becsült összege közel fél milliárd Ft-ra rúgtak.
42 fô ideiglenes elhelyezésérôl kellett gondoskodni.
Az elektromos hálózat sérülése miatt szünetelt az áram szolgáltatás több településen.
Az áramkimaradásokból eredôen sokhelyütt ivóvíz ellátási gondok is keletkeztek. Az érintett településeken hozzávetôlegesen 45 ezer fô maradt idôlegesen ellátatlan. A gondok
enyhítésére ideiglenes ivóvízellátást kellett szervezni. A viharos idôjárás komoly károk okozott a mezôgazdasági kultúrákban is.
2006-ban a Tisza folyóinak vízgyûjtô területén felhalmozódott hómennyiség, és a folyamatos esôzések a régióra kiterjedô jelentôs belvízi elöntésekhez, valamint ezzel összefüggésben a Tiszán rendkívüli árhullám kialakulásához vezetett. A Kárpát-medence folyóin szinte

7
8
9

Monitoring Information Centre (MIC);
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA);
Ország I. [12] 67. o.: Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC);

158

F

Ó

R

U

M

egyidôben levonuló áradások magyar területen a közelmúlt legnagyobb árvízi védekezésének megszervezését tették szükségessé. Az árvízi védekezés nemzetközi vonatkozásaként
a szomszédos országok mindvégig folyamatos volt az együttmûködés. A nemzetközi szervezeteken keresztül (EU Polgári Védelmi Mechanizmus, Monitoring és Információs Központjába7, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala8 és a NATO Euroatlanti
Katasztrófavédelmi Válaszreagálási Központja9 – EADRCC) több nemzetközi humanitárius
és katasztrófa segítségnyújtási akcióra került sor.
2008. november 23-án 8 óra15 perckor földrengés történt az ukrán-magyar határ közelében, Kárpátalján. A rengés magnitúdója a Richter-skála szerinti 4,5 erôsségû volt,
melynek hatásait Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 89 településen észlelték. A földrengést
következtében 9 településen esett magántulajdonban kár.
Mindezekbôl is megállapítható, hogy a határ menti régióban kialakult veszélyhelyzetek
többsége természeti eredetûek. Ezek közül is kiemelkedô fontosságú árvíz és a rendkívüli
idôjárás.
Továbbra sem szabad azonban a veszélyes anyagokkal folytatott tevékenység jelentette
kihívásokat figyelmen kívül hagyni. Ennek egyik kirívó példája a tiszai ciánszennyezés,
amely jól bizonyította a rendkívüli helyzetekben történô együttmûködés fontosságát.
5.2. Együttmûködés a 2001-es árvíz
elleni védekezés kapcsán
Az 1998 novemberében a tartós esôzések következtében kialakuló áradás az okozott károk tekintetében felülmúlta az összes korábbit. A katasztrofális kárpátaljai áradás kialakulásához vezetô okokat vizsgáló tanulmány szerint a természeti tényezôk
kedvezôtlen egybeesése 1998 novemberében elmaradt az elképzelhetô legsúlyosabbtól. Ezt a Felsô-Tisza medencéjében bekövetkezô 2001-es katasztrofális méretû árvíz
igazolta is. Ennek ellenére az 1998-as árvíz tapasztalataiból levont tanúságoknak és
az azok alapján nemzetközi segítséggel megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetôen a
2001-ben hatékonyabb reagálás valósulhatott meg, melyet a 3. számú táblázat adatai
igazolnak.
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3. számú táblázat
Az 1998. és a 2001. évi katasztrofális árvizek Ukrajna aspektusában

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Mutató
Elárasztott település
Elárasztott lakóház
Lerombolt lakóház
Kitelepített ember
Elhunytak

1998
2001
269
255
40 793
33 539
2 984
1 955
24 340
13 768
17
9
Megyei vízügyi igazgatás
Lerombolt és megrongált töltés
6,67
8,003
Közútkezelés
Lerombolt/megrongált híd
48/12
6/17
Lerombolt és megrongált közút
96,2
52,7
Áramszolgáltató Vállalat
Áramellátás nélkül maradt település
162
98
Távközlési Vállalat területi igazgatósága
Távközlés nélkül maradt település
169
65
Lekapcsolt távközlési központ
187
76
Területi gázszolgáltató
Gázellátás nélkül maradt település
42
10
A vasúti szállítás ungvári vonalfônöksége
Lerombolt és megrongált vasútszakasz
2
5
Lerombolt és megrongált sín
0,65
0,58
Lerombolt és megrongált vasúti híd
0
1
Bevont erôk
Létszám
8 470
25 003
Technika
650
1054

[db]
[db]
[db]
[fô]
[fô]
[km]
[db]
[km]
[db]
[db]
[db]
[db]
[db]
[km]
[db]
[fô]
[db]
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Az 1998. évi katasztrofális árvíz után az ukrán RHM a NATO-tól kért segítséget a Kárpáti
régió árvízvédelmének fejlesztéséhez. A NATO megértéssel fogadta a kérelmet. A Partnerség a Békéért11 Program keretében szakértôi csoportot létrehozták, amelynek fô célja
volt a további munkát megalapozó értékelô jelentés elkészítése. A szakértôi csoport munkájában tíz ország képviselôi vettek részt. A dokumentum kidolgozásában a vezetô szerepet Belgium kapta, rajta kívül a projektben további NATO-tagállamok és az árvíz következményeit elszenvedô országok kaptak helyet (Magyarország, Cseh Köztársaság, Németország, Románia, Svájc, Szlovákia, Ukrajna és az USA). A fentebb említett beszámoló,
útmutatásával Magyarország és Ukrajna, Románia, Szlovákia kormányai létrehozták az
állandó vízügyi fôrumot, amelynek tagjai között ott vannak ezen államok miniszterei és
nemzeti koordinátorai.
Az RHM a katasztrófák, köztük az árvizek során jelentkezô lakosságvédelmi kérdésekben
a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának, ma az Önkományzati Minisztérium alárendeltségében lévô OKF-el az 1998. október 27-én Budapesten aláírt és 1999. december
25-tôl hatályos Kormányközi egyezményben lefektetettek szerint mûködik együtt. E megállapodás alapján a megyei vízügyi szerv, valamit a RHM operatív-ügyeleti szolgálata az
árvízveszélyes idôszakban naponta megosztják operatív információikat partnereikkel.
Ez a tevékenység nagy hangsúlyt kapott a 2001. márciusi árvíz következôkben részletezett
védekezési munkálatai és következményeinek felszámolása során.
A 2001. a március eleji esôzések és a kárpátaljai hóolvadás nyomán, a Felsô Tiszán az azt
megelôzô évek egyik legnagyobb áradása vonult le, a vízszint elérte az addig mért legmagasabb vízszintet. Már az elsôdleges elemzések is azt valószínûsítették, hogy a 2001.
évben fejlesztésre kijelölt töltésszakaszokon kritikus helyzetek alakulhatnak ki.
Március 05-én 0300-tól a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban (a továbbiakban:
KvVM) az Országos Mûszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: OMIT) megkezdte munkáját.
Riasztásra került az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet (a továbbiakban:
ÁBKSZ) regionális védelmi osztaga, ezzel egyidejûleg mozgósították a nyíregyházi központú vízügyi szervet is. A védekezés segítésére a fôvárosból megerôsítô erôket vezényelték a helyszínre.
A Katasztrófavédelmi Törvény rendelkezései alapján március 5-én aktivizálásra kerültek a
Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) Veszélyhelyzeti Központjának
(a továbbiakban: VK) mûveletirányító, nemzetközi, informatikai, tájékoztatási és logisztikai
munkacsoportjai. Összekötôk kerültek kijelölésre a tárcaközi kapcsolattartás biztosítására. Rendkívüli jelentési rend került bevezetésre. Az önkéntes speciális mentôcsoportok
tevékenységének támogatására és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok vízi mentô
eszközei készenlétbe helyezésére intézkedést adott ki az OKF Fôigazgatója.
11
12

Tálas P. [13] 398. o.: Partnership for Peace (PfP);
2000. évi IX. Törvény [1];
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Az Ungvári Polgári Védelmi Parancsnokság tájékoztatta a MKI-t Kárpátalja árvízvédelmi
helyzetérôl. A kapott információk komoly veszélyhelyzet kialakulásáról tanúskodtak. A tiszabökényi, tiszaújlaki gátszakadást követô elöntés 55 lakott települést érintett, 1775 lakóház
állt víz alatt, 1701 lakost kellett kitelepíteni. Huszt város áramellátás nélkül maradt. A városban 5 lakóház összeomlott, további 4 településsel semmilyen összeköttetés nem volt.
Az ukrajnai területen történt gátszakadás elôrevetítette annak lehetôségét, hogy az akkor
még nem kellôen megerôsített Tarpa-Lónya közötti töltésszakaszon nehéz helyzet állhat
elô. A kedvezôtlen meteorológiai elôrejelzések is ezt vetítették elôre.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a március 05-én további polgári védelmi szervezetek
részére rendeltek el magasabb alkalmazási készenlétet. Pontosították az árvízi kimenekítési és befogadási terveket, megerôsítették a MKI ügyeletét és az MKI bázisán megalakult az Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVÉB) Operatív Törzse. Az érintett
27 település polgári védelmi parancsnokának szerepét betöltô polgármesterek aktivizálták a települési polgári védelmi törzseiket.
Az OKF Helyszíni Operatív Csoportot rendelt ki a helyszínre, amelyen felül a Magyar
Speciális Mentôk is bekapcsolódtak a feladatok végrehajtásába. Munkájuk eredményeként 11 fôt sikerült kimenteni a megáradt folyó fogságából. A bajbajutottaknak az épületek
tetején, illetve a fák koronájában kellett a segítséget kivárniuk.
A március 5-érôl 6-ára virradó éjszaka legfontosabb feladata a kitelepítés megszervezése
volt. A legnagyobb gondot a kitelepítésben érintett településeken élô 154 fô fekvôbeteg
biztonságos elhelyezése, valamint a nagyszámú állatállomány elszállítása jelentette.
Magyar területen a védekezést összesen 9237 fô, 214 technikai eszközzel kezdte meg,
melybôl 1890 fôt tett ki a polgári védelmi erô, míg a lakosság 5000, a katonai és határôr
egységek 100, illetve 52 fôvel kapcsolódtak be a munkálatokba. Ez egészítette ki további
2000 fô a vízügyi szakállományból.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyét sújtó helyzet nagyságrendje, a gátszakadás következtében kiáramló és áttörô hatalmas vízmennyiség, az elöntések és az elöntéssel fenyegetô
helyzetek elleni védekezések megszervezése szükségessé tette, hogy a megyei katasztrófavédelmi szervek tevékenysége egy magasabb irányítási szint által direkt módon vezetett
legyen, illetve az igazgatóság egyben kiegészítô állománnyal megerôsítést is nyerjen. [14]
Az elôzôekbôl kiindulva március 6-án a KKB javaslatára a Magyar Kormány árvízvédekezési veszélyhelyzetet hirdetett ki és ezzel egyidejûleg az akkori Belügyminiszter az OKF
Veszélyhelyzet-kezelési fôigazgató-helyettesének vezetésével az Országos Operatív Iránytó
Törzs (a továbbiakban: OOIT) kirendelésre intézkedett, melynek feladatául szabta a térségben mûködô erôk, eszközök, alkalmazásának összehangolását, a lakosság kitelepítésé162
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nek végrehajtatását, a befogadás feltételeinek, a kitelepítettek ellátásának biztosítását,
valamint a hátrahagyott települések és javak védelmének megszervezését.
A MVÉB elrendelte az érintett települések Polgári Védelmi Parancsnokságai és 9 területi
rendeltetésû polgári védelmi Árvízvédelmi Komplex Csoport készenlétbe helyezését.
Az Ukrán Nagykövetség kéréssel fordult a Magyar Köztársaság Belügyminiszteréhez, a
mentéshez szükséges helikopter, valamint homokzsákok biztosítására. A kérésben foglaltak teljesítésére az OKF Fôigazgatója lett kijelölve, aki az érintettekkel történt soronkívüli
egyeztetéseket követôen a segítségnyújtást koordinálta.
A megfeszített munka ellenére március 06-án 13.30-kor Tarpánál 5 méteres szakaszon
átszakadt a Tisza jobb parti gátja, amelyet nem sokkal késôbb 14.20-kor ugyanebben
a térségben újabb töltésszakadás követett. A 3. számú mellékletben vázolt területen Tarpa,
Gulács, Hetefejércse, Tákos, Csaroda, Márokpapi, Tivadar, Jánd települések lakosságát,
összesen 8035 fôt veszélyeztetett az ár.
A közvetlenül fenyegetett települések kimenekítésével párhuzamosan megkezdôdött
további mintegy 17000 fô kitelepítésének az elôkészítése. A MKI 600 fô Ukrajnából érkezô
menekült befogadására készült fel. Mindeközben nagy erôket vontak be a sérült gát
kijavításába és az újabb töltéskárosodás megakadályozásának munkálataiba.
A védekezésben résztvevôk létszáma ezen a napon érte el maximumát, a 17.604 fôt, 739 db
technikai eszközzel, Ugyanez ukránoldalon 1054 technikát és 25.003 fôt tett ki, mint az
a 3. számú táblázatból is kiolvasható.
Március 8.-ára a földekre zúduló 100 millió m3 víz csak magyar területen több mint 240 km2
területet öntött el. A teljes kár mértéke meghaladta a 30 milliárd forintot.
A közvélemény minél hitelesebb és gyors tájékoztatása céljából az OOIT mellett Kormányzati Kommunikációs Központot létesítettek Nyíregyházán.
A kitelepített települések megközelíthetôségét kritikussá tette a Gergelyiugornya és Tiszaszalka közötti út teljes elöntése. Több útszakaszon sebességkorlátozásokat kellett bevezetni, négy útvonalszakaszt teljesen lezártak. A szabályozott vízlevezetés érdekében a 41.
számú fôutat átvágták. A Közútkezelô a Honvédséggel közösen oldotta meg ezt a feladatot.
A gátszakadások helyreállítása szádfalazással és légi úton szállított homokzsákokkal folyt.
A kitelepítések elrendelését immár 20 településre terjesztették ki. A befogadott- és a
visszamaradt lakosság, a védekezôk alapellátásába a karitatív szervezetek is bekapcsolódtak. Az ivóvízellátás érdekében víztisztító berendezést telepítettek Vásárosnaményba.
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A védekezéshez szükséges anyagokat, eszközöket a térségben létrehozott Logisztikai
Bázisoknak kellett folyamatosan biztosítaniuk.
A kitelepítési feladatokhoz Vásárosnamény és Fehérgyarmat térségében a távolsági személyszállítás gépjármûparkjából 20 állandó készenlétû autóbuszt állomásoztattak.
Az elöntött területeken a saját felelôsségére visszamaradt lakosság élelmiszer és ivóvíz
ellátása egyre nagyobb erôket kötött le és több esetben csak légi vagy vízi úton volt lehetséges, melyben önkéntes vöröskeresztes vizimentôk is bekapcsolódtak.
A határátkelôhelyeken egyszerûsített és gyorsított eljárással folytatták az Ukrajnába induló
segélyszállítmányok ellenôrzését és átléptetését. Összesen 24 segélyszállítmány került
kiléptetésre. Nagyhódosnál továbbra is biztosították az államhatár átlépését az árvíz elôl
menekülô vagy otthonukba visszatérni kívánó ukrán állampolgárok részére. A veszteségek
feldolgozásában pszichológus csoport volt a lakosság segítésére.
A befogadó helyeken végzett orvosi ellenôrzés és ellátás eredményeként fertôzô megbetegedés sehol sem fordult elô. Az egészségügyi ellátás keretében a védekezésben
résztvevôk védôoltásokat kaptak.
Az elhullott állattetemek és az ár által kimosott szennyezô anyagok fertôtlenítésében és
mentesítésében 39 gépkocsi és 80 fô vett részt.
Március 15.-ére az ideiglenes mûszaki mûvek létesítése befejezôdött.
Március 17.-re az egészségügyi hatóság engedélyével a kitelepített lakosság megkezdhette a visszatelepülést. A tartósan üzemelô befogadó helyeken a közegészségügyi, járványügyi helyzet a folyamatos igénybevétel miatt fokozatosan romlott.
A nemzetközi segítségnyújtás keretében újabb jelentôs – állami tartalékokból és külföldi
felajánlásokból feltöltött segélyszállítmányok indultak Kárpátaljára, elsôsorban a Vöröskereszt, és más karitatív szervezet közremûködésével. Mindösszesen az elvégzett munkával együtt a segítségnyújtás volumene mintegy 150-170 millió Ft-ra becsülhetô.
Az OKF a Magyar Köztársaság és Ukrajna kormányai között a katasztrófák megelôzése és
következményei felszámolásában történô együttmûködésrôl szóló egyezményeknek és a
határ menti, illetve karitatív és egyházi szervezetek felé történt megkereséseknek
megfelelôen Magyarország az alábbiakban nyújtott segítséget:
1. március 5-én egy 20 fô speciális mentôcsoport a kárpátaljai árvíz sújtotta területen, 3
helikopterrel vett részt a helyi lakosság légi mentésében;
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2. március 6-án elôkészítésre került Mátészalkán egy befogadó hely 600 fô ukrán menekült részére;
3. március 14 és 26 között a Központi Különleges Mentôszolgálat a beregszászi járási
vezetô kérésére 6 fô búvár-vízimentôvel, 2 db terepjáró gépkocsival, 1 db teherautóval,
2 db Honda szivattyúval, 1 db aggregátorral, 2 db motoros hajóval és a szükséges
búvár, világító, híradástechnikai, vizimentô felszerelésekkel, 10 db szivattyúval segítettek a helyi erônek;
4. március 16-án az ungvári fôkonzul kérésének megfelelôen elôbb 8 db, majd ezt követôen újabb két kisteljesítményû szivattyút szállítottak ki és adtak át;
5. március 19-én az ungvári fôkonzul kérésére 19 db kisteljesítményû szivattyú kiszállításáról kellett gondoskodni.
A vízügyi szervek összesen 400.000 db homokzsákot, 6000 db fáklyát, 6000 m fóliát
adtak át a közös védekezésben érintett területen. Ukrajnában a víz levonulásában érintett
községek mentesítésére magyar segítségként a beregszászi és ungvári járásokban összesen 30 db szivattyút üzemeltettek. A nagy teljesítményû szivattyúk 46 fô kezelôvel, javító
mûhelykonténerrel, üzemanyag-tartálykocsival vettek részt a vízkárelhárításban.
Az Egészségügyi Minisztérium szervezésében az ukrán nemzetközi segélykérésre
reagálva március 15-én az Állami Egészségügyi Tartalékból gyógyszerféleségek, orvostechnikai eszközök és mûszerek kerültek kiszállításra. Az egészségügyi hatóság saját készletébôl 7.600 ml gamma-globulin oltóanyagot biztosított.
Az OKF koordinálásával eljuttatott segélyszállítmányokon túl a hazai karitatív és társadalmi
szervezetek több mint száz segélyszállítmányt indítottak útba az ukrajnai katasztrófa sújtotta területre, illetve a helyszínen vásárolt élelmiszert, tisztítószert, ivóvizet, kenyeret, stb.
juttattak a károsultaknak.
A Magyar Vöröskereszt március 22-ig összesen 300.000 Ft értékben (3 tonna) szállított
élelmiszert, tisztítószert, takarót, illetve ruhanemût.
A Magyar Karitász segélyszervezet 9.625.000 Ft értékben 129.000 l vizet, valamint 604
pár gumicsizmát, 20 tonna lisztet és 40 tonna vegyes tisztító-fertôtlenítôszert küldtek a
térségbe. A Kárpátalján vásárolt élelmiszercsomagok és 5000 db takaró kiosztásáról a
Karitász técsôi, huszti, beregszászi, nagyszôllôsi képviselôi gondoskodtak, ami 43 millió Ft
értékû, napi 1000 db élelmiszercsomag szétosztását jelentette a Caritas Internationalis
Nemzetközi Segélyalapból.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat március 22-ig négy szállítmányban 370 matracot, 300
hálózsákot, élelmiszert, valamint vegyi árut szállított ki a károsultakhoz mindösszesen
7,780.000 Ft értékben.
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A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálattól március 21-ig összesen a 14 segélyakcióban
(szállítmány, illetve helyi beszerzésbôl) mindösszesen 9630 kg élelmiszert juttatott el a rászorulóknak, illetve 20 diák étkeztetését finanszírozták Beregszászon az 1. sz. iskolában 1
hétig. Ezen felül kiszállításra került még fertôtlenítôszer 1000 l, takaró 225 db, védôcsizma
300, hálózsák 15, lepedô 50, meleg ruha 1400 db, ivóvíz 2000 db, gyertya 300 db, szappan 100 db. A 46,5 t-nyi segély közel 15 millió Ft-t értéket képviselt.
A segélyszállítmányok nagybani összesítését tükrözik a következôk:
1. homokzsák
2. fólia
3. fáklya
4. hordozható szivattyúk
5. élelmiszer
6. ivóvíz
7. fektetôanyag, takaró
8. ruhanemû, lábbeli
9. fertôtlenítô, tisztítószer
stb..

600.000
6.000
6.000
29
68
64.227
7.081
7.378
59

[db]
[fm]
[db]
[db]
[t]
[l]
[db]
[kg]
[t]

A segélyezésen és a lakosságvédelmi intézkedéseken felül a közös védekezés, kárenyhítés fô feladatai voltak:
• a tiszaszalkai osztómû lezárása;
• a Csaronda jobb partján nyúlgát építése az ukrán területre való vízátfolyás megakadályozására;
• a tiszakerecsenyi hídnál útárok áttöltse a Csarondába való vízbefolyást megszüntetve;
• Tiszaadonyban a szivattyúzás leállítása, az útátvágást áttöltése;
• a szakértôk folyamatos mozgásának és rendszeres találkozásának biztosítása földön,
vízen, levegôben elôzetes bejelentés után a határövezetben (a zöldhatáron is) a magyar
és ukrán határôrizeti és vámszervek bevonásával.
A mentés és kárfelszámolásban részt vett segélycsapatok között volt egy 2 egységbôl,
speciális légi, vízi, búvár komponenseket felvonultató mentôcsoport 26 fônyi személyzettel, 8 db technikával, és egy 46 fôt és 30 db nagyteljesítményû szivattyút számláló szivattyús munkacsoport.
Március 20-án kelt levelében a magyar fél részérôl kapott segítségért és a gyors és hatékony intézkedésekért a Kárpátaljai Közigazgatás vezetôje Viktor Baloga úr köszönetét
fejezte ki. [15]
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6. TÁVLATOK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN
6.1. Levont következtetések
Az ukrán-magyar határ menti veszélyhelyzetek, katasztrófák elemzése azt mutatja, hogy e
soknemzetiségû régió lakossága még hosszú ideig szembesülni lesz kénytelen a biztonságot fenyegetô rendkívüli eseményekkel.
A katasztrófák elleni védekezésre rendelt szervezetek aktív szerepvállalásával együttmûködésben az állami intézményrendszerrel és a civil szférával képesek hatékonyan reagálni a
kihívásokra.
Figyelembe véve azonban a szûkös költségvetés adta kereteket, különösen pedig a pénzügyi-gazdasági válság körülményei közepette erôsíteni kell a határ menti együttmûködést
és ki kell aknázni az abban rejlô további lehetôségeket.
Minden mentési mûvelet sikerének lényege a folyamatos vezetésben, az együttmûködôk tevékenységének összehangolásában és a beavatkozás átfogó logisztikai biztosításában rejlik.
Ennek fényében elemezve a határ menti katasztrófavédelmi együttmûködésben érintett
szervezetek képességeit felvázolhatjuk a közös munka eredményességét nehezítô tényezôket, melyek alapján már könnyen kijelölhetôk az intézményi, szervezeti és technikai fejlesztések prioritásai.
Az együttmûködés szervezésében az elsô problémát a nyelvi kommunikáció jelenti. A kárpátaljai KMF helyettes vezetôjének tájékoztatása szerint a személyi állomány mindössze
4 tagja beszéli a magyar és 3 tagja az angol nyelvet. Ez a létszám lényegében biztosítja az
ukrán és a magyar mentôk együttes munkájának megszervezését, de csak szükségszerûen. Tervszerû és elôrelátó humánstratégiába beágyazva kell fejleszteni az állomány idegen
nyelvû kommunikációs késségét úgy a törzsek, mint a beavatkozók esetében. Felmerül a
kérdés: mi lehetne a munkanyelv a válasz egyértelmû – az angol. Az elsôdleges kommunikációs nyelvi eszköz mellet szükségesnek tûnik támogatni, de akár ösztönözni a kollégák partner fél nyelvének elsajátítására való törekvését. Az ukrán és magyar nyelvtanfolyamok felkészítô programjainak összeállításában célszerû az összhangra törekedni.
Másik lényeges terület az együttmûködôk infokommunikációs rendszerei és adatbázisai
közötti átjárás biztosítása, melynek hatékony alkalmazását nagyban segítené egy határ
menti adathálózat kiépítése.
Jelenleg is problémás kérdés a szükséges rádiófrekvenciák kiutalása a magyar fél számára
az ukrán területen végzett segítségnyújtás távközlési feltételeinek megteremtésében. Ebben
elôre leegyeztetett frekvencia-kiosztással haladás érhetô el.
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Az együttmûködés megszervezésében nem utolsó sorban figyelmet kell fordítani a közös
felkészítések, gyakorlatok levezénylésére. Ezekbe a célszerûség szempontjait figyelembe
véve szükséges lenne bevonni a veszélyeztetett települések polgármestereit, közigazgatási vezetôit, valamint a szakigazgatási szervek képviselôit is.
A fentebb elmondottakon kívül egy egész sor megoldásra váró probléma is felvethetô:
• az egyszerûsített határátkelés szabályozása rendje (útlevél- és vámkezelés);
• a mûszaki technikai szabványok eltérései;
• a berendezések és gépek üzemeltetésének környezetvédelmi elôírásai (például üzemés kenôanyagok);
• a távközlési eszközök üzemi frekvenciasávjainak átjárhatósága;
• az alkalmazott oltó és mentesítôszerek szabványainak különbözôsége;
• a személyi állomány társadalombiztosítási ellátása a külföldi ország területén végzett
munkálatok idejére;
• a külföldön végzett feladatok logisztikai kiszolgálásának megszervezése.

6.2. Az együttmûködés fejlesztésének javasolt irányai
A nemzetközi határok jelölte négy ország között megoszló régiót több eltérô nyelvet beszélô népesség lakja. A más-más intézményi és mûszaki sajátosságok nehézséget jelentenek a veszélyhelyzeti beavatkozásokban, melyek hatékonyságának javításához támpontot adhatnak a következô javaslatok:
• megfelelô, mindkét fél operatív központjaiban valósidejû adatszolgáltatást megvalósító
monitoring rendszerek közös felállításával célszerû növelni a kétoldalú információáramlás gyorsaságát;
• a veszélyhelyzetekre történô reagálás irányító szervei között állandó kommunikációs
kapcsolatot kell létesíteni;
• gondot kell fordítani a kommunikációs, technikai és intézményi fejlesztések
összhangjának megteremtésére;
• közös munkanyelvet kell meghatározni, amely a humánpolitikai koncepciókba beépítve
területi szinten prioritásként kezelendô;
• a résztvevô szervezetek között az együttmûködést ki kell terjeszteni a pályázati tevékenység területére is;
• a nemzeti szinten elkülönülô komponensekbôl a veszélyeztetett térségek közelében
diszlokáló, jól mobilizálható, komplex védelmi szervezeteket kell felállítani;
• gondoskodni kell a veszélyelhárítási tervek összhangjáról;
• a technikai fejlesztések során a csereszabatos mûszaki megoldásokat kell elônyben
részesíteni;
• a logisztikai rendszer képességeit a közös igényekhez kell igazítani;
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• a személyi állomány felkészültségét, együttmûködési készségét rendszeres kiképzéssel, gyakorlatokkal kell fejleszteni, bevonva ezekbe az érintett terület közigazgatási
vezetôit, szakembereit;
• a civil és karitatív szervek részvételének elôsegítése a veszélyhelyzetek és katasztrófák
következményeinek kezelésébe;
• nemzetközi együttmûködés fejlesztése közös képességmodulok felállításával;
• a szakértôi állomány nemzetközi felkészítésének összehangolása.
Az ukrán-magyar szervezeti rendszerek együttmûködésének hatékonyságát a már meglévô kezdeményezésekre építve, ezen tényezôkön keresztül javíthatjuk.
ZÁRSZÓ
A katasztrófák elleni védelem, egy a kihívások változásából eredôen, folyton megújulni
kényszerülô feladatrendszer. Más szóval a katasztrófák során jelentkezô feladatok sikeres
megoldása sehol sem csupán egyetlen egy szervezet hatáskörében megvalósuló tevékenység. Eredményes mûködéségének biztosítéka a különbözô erôforrások képességeivel kiegészülô komplex rendszer kialakítása. A rendszer létrehozása, pedig csakúgy, mint
mûködtetése együttmûködést igényel.
Még inkább igaz ez határ menti térségben, ahol a veszélyek elhárításához a feladatok
végrehajtásának erôteljesebb koordinációjára van szükség. A válaszok sem lehetnek tehát
megfelelôek határokon átívelô összefogás és elôkészítés nélkül. Erre hívják fel az egyre
nagyobb károkkal és emberáldozattal járó természeti csapások és civilizációs katasztrófák
a következmények kezelésére való felkészülésért felelôs döntéshozók, illetve szakemberek
figyelmet.
Ukrajna és Magyarország külpolitikai törekvéseivel összhangban a katasztrófák elleni
védekezés szakmai szervezetei is kiemelten kezelik az együttmûködés kérdését, amelynek
jelentôsége a lakosság biztonságának szavatolásában nem csak nemzetközi szintéren, de
regionális tényezôként is kifejezésre jut a határ menti térségekben.
A két állam határ menti zónájának földrajzi fekvése fôként az árvizek alkalmával eddig is
nélkülözhetetlenné tette a határon átívelô összefogást. Az utóbbi évek fejlesztései során
mind több közös projekt realizálódik fôként a veszélyhelyzetek kezelése és a monitoring
rendszerek kiépülése terén.
Azonban kevéssé kaptak figyelmet az együttmûködés egyéb fontos vetületei, amelyek a
közös veszélyekkel szembeni fellépés gyakorlati feladataiban megkerülhetetlenek. Vannak
ugyan itt is elôremutató kezdeményezések, melynek egyik gyümölcse a többnemzetiségû
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mûszaki zászlóalj megalakítása, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetésével megvalósítás alatt álló, a veszélyhelyzetek kezelésének technikai hátterét fejleszteni hivatott regionális EU-s projekt. Mégis sok tekintetben az ukránmagyar határ menti katasztrófavédelmi együttmûködés további kiaknázatlan lehetôségeket kínál. Ezeket feltárva és beépítve a szakmai munkába hozzájárulhatunk a térséget
érintô veszélyhelyzetek kezelésének eredményesebbé tételéhez.
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DR. PATAKY IVÁN

QUO VADIS
MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM
GONDOLATOK A POLGÁRI VÉDELEM
75 ÉVES TÖRTÉNELME KAPCSÁN
II. RÉSZ
A TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREKKEL
VÍVOTT HÁBORÚ IDÔSZAKÁNAK POLGÁRI VÉDELME
1950-1990.

„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövôhöz”
Vörösmarty

A POLGÁRI VÉDELEM ÚJJÁSZERVEZÉSE
1944-1945 határkô a magyar történelemben. Az ezeréves Magyarország korszaka bukott
sírba. A régi Magyarország romjain lehetôség nyílt volna egy demokratikus új ország
fölépítésére, de a történelem a másik partra sodort minket, egy másik nagyhatalom, a
Szovjetunió érdekszférájába, és 1990-ig ez határozta meg az ország mozgásterét. De
1944-45 más szempontból is határkô. A németek elsônek alkalmaztak hátországi célok
elleni támadásra rakétafegyvert a V2-ôt, és 1945. augusztus 6-án, majd 9-én az amerikai
repülôgépek atombombát vetettek Hirosimára, Nagaszakira. A hadügy ezt követô új, sokak
által másodiknak nevezett forradalma átírta a hadászatot és a katonai doktrínákat.
És a politikát sem hagyhatjuk ki, mivel a nukleáris fegyverek és hordozóeszközeik hadi172
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technikai fejlôdése alapvetôen befolyásolta az elmúlt 65 esztendôben a világpolitika céljait, lehetôségeit is. Ennek bizonyítására elég arra hivatkoznom, hogy 1944. augusztus elsô
dekádjában mindössze két, mai szemmel nézve két”kis” atombombát robbantottak fel,
ezzel szemben 2010. januári adatok szerint a mûködôképes stratégiai nukleáris robbanófejek becsült száma: Oroszország 2600, USA 2126. Franciaország 300, Kína 180,
Egyesült Királyság 160, Izrael 80, Pakisztán 70, India 60, Észak-Korea 10 (1). És az idén
áprilisban, Prágában aláírt START-III szerzôdés, azaz a hadászati nukleáris támadás korlátozásáról szóló új egyezmény is csupán Oroszország és USA számára határozza meg,
hogy hadászati robbanófejeinek számát 7 év alatt kölcsönösen 1500-1500-ra kell
csökkenteni (2). A nukleáris fenyegetettség tehát továbbra is létezô tény.
A második világháború befejezésekor hazánk romokban hevert és szinte mindent a nulláról kellett megindítani. A légoltalom felszerelése, óvóhelyeinek nagy része elpusztult,
tönkrement, vagy egyszerûen széthordták. Újjászervezésre, csak 1949-ben, két évvel
a párizsi békeszerzôdés aláírása után került sor. 1947 február10-én Párizsban aláírt békeszerzôdést követôen nyílt lehetôség. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy bár formailag a békeszerzôdés nyomán hazánk formailag újra szuverén országgá vált azzal, hogy
1945-ben, Jaltában, és Potsdamban hallgatólagosan szovjet érdekzónává vált, gyakorlatilag minden jelentôs politikai lépésünket végsô soron Moszkva határozta meg. Bár a hidegháború kialakulását 1946-tól, Churchill fultoni beszédétôl számítják, a magyarországi hadsereg és légoltalom fejlesztés közvetlen oka mégsem a „nyugat – keleti” viszály, hanem az
idôközben kirobbant szovjet-jugoszláv ellentét váltotta ki. És azonnal leszögezhetjük, semmilyen magyar érdeket nem szolgált, hanem szovjet igényt elégített kik. Az ellenségkép
Tito vezette Jugoszlávia lett. Magyarországnak, melynek 618 km hosszú Jugoszláviával
közös határa volt, kiváló felvonulási területe volt a szovjet haderônek. Jugoszlávia nem rendelkezett hadászati bombázó kötelékekkel. Elsôsorban szovjet gyártmányú gépekkel felszerelt harcászati légi kötelékekkel rendelkezett. Legfeljebb 250-500 kg. tömegû, hagyományos bombák célba juttatására alkalmas csata-repülôgépekkel és bombázókkal rendelkezett.. Egy-egy támadás során legfeljebb század nagyságú köteléket tudtak volna
bevetni. Nagyvárosaink közül viszont képesek voltak 5-10 percen belül elérni és veszélyeztetni Szegedet, Pécset.
E tényezôk határozták meg a magyar légoltalom újjászervezése hadászati hátterét. Így
alakult ki az a helyzet, hogy miközben az európai „fôirányban” javában folyt az atomháború
elleni védekezésre való felkészülés, az elvek és a módszerek kidolgozása, a magyar légoltalmat még megközelítôen a második világháború éveiben kialakított és bevált elveknek
és módszereknek megfelelôen, a lokális védelem elveinek megfelelôen szervezték újjá. Ez
bizonyos mértékig összhangban volt a korabeli szovjet légoltalmi elvekkel is, mivel a német
légierô a második világháború során egyetlen olyan, a szövetséges légierô hatalmas erejû
támadásaihoz hasonló (pl. Hamburg 1943., Drezda 1945.) légi hadmûveletet nem hajtott
végre szovjet városok ellen, amelyek hatása túl nôtt volna város határain és védelmi lehe173
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tôségein és megkövetelte, volna a területi védelem megszervezését. Gyakorlatilag a szovjet elvek is még a „városokat, gyárakat” tekintették a légoltalom gerincének. Bár 1950-ben
mindenütt megalakultak a kis létszámú megyei törzsek is, gyakorlati szerepük mindössze
az országos és a helyi vezetés közötti transzmissziós feladatokra korlátozódott.
A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Politikai Bizottsága 1949. október 18-án hozott határozatot a légoltalom ujjászervezésére, szovjet mintára, a belügyminiszter irányítása alatt. 1950.
április 26-án rendeletben szabályozta az MDP Központi Vezetôség titkársága 1950. április
r6-án hozott döntést magyar légoltalom feladatairól, rendszerérôl, szervezeti felépítésérôl.
Az újjászervezés során a mûszaki feladatokat azonban még teljesen a magyar óvóhely
építési elôírások szerint valósították meg (3). Ezt az idôközben hazánkba küldött szovjet
légoltalmi „tanácsadó” is tudomásul vette (4). Az egész ország életét befolyásoló, uralkodóvá vált „szovjet modell” másolása elsôsorban, a magyar társadalom egészében bekövetkezett hatalmas méretû átalakulással – az élet minden szegmensére kiterjedô pártállami diktatúrával, az állam és a közigazgatás, gazdaságirányítás, gazdaságszerkezet, a
tulajdonviszonyokban jelentkezô teljes fordulattal – közvetetten befolyásolta a légoltalom
újjáépítését. Valamint a légoltalom vezetésének militarizálásával. A magyar légoltalom mindenütt a megyei, járási és városi tanácsok keretén belül mûködött. A vezetô, irányító állomány zömét – a néphadsereg által is elfogadott – tisztek alkották. A parancsnok azonban
mindenütt a tanácselnök, vagy az üzem igazgatója, vezetôje volt. Tevékenységüket a területi és helyi párbizottságok felügyelték. A gyárak, vállalatok, üzemek stb. légoltalmi feladatainak irányítását a tulajdonviszonyuktól függôen a szakminisztériumok, illetve a helyi,
területi tanácsok fogták össze. A légoltalmi szervezetek állományát – a honvédelemrôl
szóló 1939. évi II. törvényben foglaltak szerint – a vállalatok, illetve a lakosság soraiból
töltötték fel. A változások lényege abban summázható, hogy az 1935-45 közötti régi légoltalom gyakorlati tapasztalataira, védelmi létesítményeire alapozva, építették újjá, a szigorúan centralizált szovjet állami, közigazgatási és gazdaságirányítási rendszer követelményeinek megfelelôen a légoltalmat. A „béke” irányítási rendszerben a korábbi szubszidiarítást fölváltotta a szigorúan központosított pártirányítás megkövetelte szubordináció.
Ugyanakkor a lokális védelmi elvekre épülô „háborús” feladatok megmaradtak a helyi
keretek között. Megalakultak a légoltalom hívatásos és tartalékos katonai ezredei, zászlóaljai. Ennek keretében a légoltalom vette át a néphadseregtôl az ország lôszermentesítését. És végül teljesen új elemként a légoltalom feladata lett, szükség esetén közremûködni a természeti és ipari katasztrófák elleni védekezésben. Összegezve megállapítható, hogy a vázolt változások nem zavarták meg az újjászervezés hatékonyságát. A területi védelmi elv megjelenése, a megyei törzsek szerepének fokozatos kiterebélyesedése,
mivel összhangban volt a nukleáris fegyverek elleni védekezés ekkor világszerte kialakuló
elveivel, kifejezetten erôsítette a légoltalom helyét és szerepét az ország honvédelmi rendszerében. Teljes mértékben negatív, a lakosságfelkészítô munka korábbi eredményeit
leromboló tényezôként kell azonban értékelnünk azt az akkor kifejezetten politikai bizalmatlanságra épülô pártállami felfogást, amely fölszámolta az összes társadalmi, egyéni
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kezdeményezést, szervezetet. Köztük a Légoltalmi Ligát, Tûzoltó Szövetséget, a különbözô ifjúsági szövetségeket stb.. 1948-49-et követôen mindössze néhány szigorúan központosított, pártellenôrzés alatt álló és mûködô szervezet – mint pl. a Szabadságharcos
Szövetség, Magyar Nôk Demokratikus Szövetsége (MNDSZ), Magyar Demokratikus
Ifjúsági Szövetség (MADISZ) stb. valamint üdítô kivételnek az Úttörô Szövetség és a
Magyar Vöröskereszt maradt talpon. E szervezetekre – az utolsó kettôt leszámítva – nem
lehetett a lakosság légoltalmi felkészítését építeni. E vázolt felfogás utóhatásai a mai napig
tapasztalhatók. Néhány állami vezetô szervezet munkatársai nem mernek civil szervezeteknek átadni olyan lakosságfelkészítési, védelmi stb. felkészítési feladatokat átadni, melyeket
azok rugalmasabb voltuk miatt hatékonyabban, költség kímélôbben tudnának megoldani.
1953-54-re újjáépült és felzárkózott az európai színvonalhoz a magyar légoltalom. A szervezeteket megalakították, fölszerelték és kiképezték. Elônyt jelentett, az a tény, hogy a polgári életbôl bevontak – legyen szó, akár szakszolgálati, akár önvédelmi szervezetekben
beosztottakról – jelentôs része már rendelkezett elôzetes légoltalmi, katonai kiképzéssel,
háborús tapasztalattal. Volt tehát egy, a hagyományos fegyverek elleni védelemre fölkészített légoltalom, amelyet „csupán” a lakosság igénybe nem vett része nem ismert, mivel
– ismét politikai okokból – „titkos” szervezetnek minôsítették. A történelem azonban idôközben bizonyos mértékig túllépett rajta. Sztálin halálát követôen 1953-54-re a jugoszlávszovjet ellentétek megszûntek, és mind erôteljesebb hangsúlyt kapott világszerte az atomfegyverek elleni védelemre való felkészülés.
LÉGOLTALOMBÓL POLGÁRI VÉDELEM
Churchill már említett 1946, március 5-én elmondott fultoni beszéde – melyben elôször
említette a „vasfüggönyt” – óta eltelt nyolc év alatt, csak képletesen is, de kettészakadt a
világ és kezdetét vette a „hidegháború” korszakának nevezett több mint négy évtized.
Emlékeztetôül néhány sarokpont. 1949. április 4. Washingtonban megalakult a NATO.
Augusztus 25-én a Szovjetunió felrobbantotta elsô atombombáját és szeptember 25.
bejelentette, hogy atombombával rendelkezik. Október 1. Kikiáltották a Kínai Népköztársaságot. Október 7. Megalakult a Német Demokratikus Köztársaság (NDK). 1950. Június 25. Kirobbant a koreai háború. 1952. november 1-jén az USA, majd 1953. augusztus
20-án a Szovjetunió felrobbantotta elsô hidrogénbombáját. 1955. május 11-15. Létrejött a Varsói Szerzôdés (VSZ). Létrejött a bipoláris világrendszer. És Jugoszlávia helyébe új ellenségkép lépett. az „imperialista államok”, a NATO. Ezen belül is kiemelten az USA
és a Német Szövetségi Köztársaság.
Mind a Szovjetunió, mind az USA és Nagy-Britannia, Franciaország arzenáljában, gyors
ütemben nôtt az atomfegyverek (atom-, hidrogénbombák, tüzérségi lôszerek, aknák…)
mennyisége, nagyteljesítményû hadászati bombázó gépek épültek és mindkét fél arzenál175
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jában megjelentek az elsô, nukleáris fegyverek szállítására is alkalmas rakéták. Magyarországnak – a Jugoszlávia „kiátkozása” miatt négy év késébe került – lépni kellett, mind a
haderô, mind a légoltalom felkészítése terén. 1955-ôszén a parancsnoki továbbképzések
keretében elhangzottak az elsô elôadások az atomfegyverekrôl, a Légoltalom Országos
Parancsnoksága tudományos könyvtárába jártak a nyugati és a szovjet szakfolyóiratok, így
az önálló felkészülés útjai nyitottak voltak, és sokan élet a lehetôséggel. Kiadták az elsô
szakfordításokat és a légoltalom tudományos kutatási témái között kiemelt szerepet, kaptak a nukleáris fegyverek elleni védelem kérdéseivel foglalkozók. 1955-56-ban a Haditechnikai Intézettel együttmûködve lezajlottak az elsô gyakorlati kísérletek is a várpalotai
kísérleti objektumokon, illetve a fôvárosban. 1955. december 29–1956. március 1-je
között az Országos Honvédelmi Bizottság döntése alapján egy magyar szakbizottság tanulmányozta Szovjetunióban az atomfegyverek elleni védekezés kérdéseit. Tapasztalataik
felhasználásával tervezték az 1956-57-es kiképzési évben a gyakorlati felkészítést, kiképzést is beindítani. A történelem vihara azonban 1956 ôszén, a forradalommal, elsodorta
a terveket. A harcok során és a harcokat követô hónapokban a légoltalom feladata a megsérült közmûvek, a városi közlekedés helyreállítása, illetve a szétlôtt épületek, lakóházak
bontása, helyreállítása, a fel nem robban lôszerek fölszámolása volt. A rendszer korszerûsítését ezért csak a „konszolidációt” követôen lehetett napirendre tûzni. Az ötvenes évek
végén világszerte már javában folyt a helyi védelemre alapozott légoltalom átszervezése,
átalakítása az egész országot átfogó egységes rendszerré. Polgári védelemmé. Pontosan
rögzíti a helyzetet J. F. Kennedy elnök 1961. május 25-én a „Sürgôs Nemzeti Szükségletek”
(Urgent National Needs) c. kongresszusi üzenezében: „A nemzet biztonságának egyik legfontosabb eleme, amelynek megoldásával ez a nemzet sohasem nézett kellôen szembe –
a polgári védelem. Ez a probléma… a nemzeti aktivitás hiányára vezethetô vissza, arra a
tétlenségre, amelyben mindnyájan hibásak vagyunk. Az elmúlt évtizedben a programok
egész sorát fontolgattuk, azonban nem követtünk, nem fogadtunk el következetes politikát.(5).” A cél mindenütt azonos volt: hatékony és átfogó polgári védelem létrehozása a
nukleáris fegyverek pusztító hatásai ellen. Ez akkor még reális célnak tûnt. Gyakorlatok
során modellezték a harmadik világháború lefolyását. Sokmilliós veszteségeket prognosztizálták, de nem tekintették lehetetlennek a háború megnyerését. A védekezés fôszereplôje a polgári védelem lett. Tökéletesített módszereivel a számítások szerint képes lett volna
jelentôsen csökkenteni a veszteségeket. Ez a felfogás élt mind az USA-ban és a NATO-ban,
mind a Szovjetunióban és a VSZ – ben.
A feszült nemzetközi helyzet nem tûrt halasztást a magyar légoltalom gyökeres átalakítása
terén sem. Az elfogadott amerikai – illetve NATO – hadászati elgondolás alapja a „tömeges megtorlás” elvének elfogadása volt. Lényegét 1954. január 12-én a Külügyi Kapcsolatok Tanácsa elôtti beszédében John Foster Dulles amerikai külügyminiszter fogalmazta meg. „A helyi védelmi rendszabályokat a továbbiakban a tömeges megtorlás erôivel
kell kiegészíteni… hogy amennyiben bárhol a világon fegyveres konfliktusra kerülne sor,
az Egyesült Államok, beveti az atomfegyverrel ellátott hadászati bombázóit, hogy tömeges
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megtorló csapást mérjen az ellenségre”(6). Félreérthetetlenül mindkét koalíció a közöttük
kirobbanható háború egyetlen lehetséges formájának, a nukleáris fegyverek tömeges
alkalmazásával megindított általános háborút tartották.
Az MSZMP Politikai Bizottsága (PB) 1958 október 14-én hozott határozata döntött a légoltalom polgári védelem rendszerévé fejlesztésérôl, három fô feladatot határozva meg:
• megszervezni a lakosság védelmét és megteremteni a túlélés feltételeit nukleáris háború esetére (7),
• megvalósítani a népgazdasági, ipari, mezôgazdasági, kommunális, infrastrukturális
intézmények, létesítmények, és a termelés, ellátás védelmével kapcsolatos feladatokat,
az anyagi javak védelmét,
• a tömegpusztító, és a hagyományos fegyverek csapásai által sújtott körzetekben megszervezni, végrehajtani a mentô, mentesítô és halaszthatatlan helyreállító munkákat (8).
A polgári védelmi rendszerré történô átszervezés követendô mintájául a szovjet példa szolgált. Ezt a VSZ egységesítési követelményei mellett két vitathatatlan tényezô is megerôsítette. l. A VSZ tagállamok közül egyedül Szovjetunió rendelkezett nukleáris fegyverrobbantási tapasztalatokkal. 2. Az ötvenes, évek közepén hadrendbe állította mindkét fél
az elsô interkontinentális ballisztikus hadászati rakétáit, ezzel a Föld – hazánk – minden
pontja támadhatóvá vált. A polgári védelmet az ország teljes területére ki kellett építeni és
a még egyes lakosságvédelmi elemeiben élô szubszidiarítás elve helyébe az egységes
területi védelmi elv lépett. Az átalakuló polgári védelem „szervezeti felépítése, alá- és
fölérendeltsége most már szigorúan igazodott az ország államigazgatási, népgazdasági
irányítási rendszeréhez (9).” A polgári védelem A korábbi, honvédelmi feladatokat is megvalósító légoltalom ezzel az ország honvédelmének részéve, nélkülözhetetlen szerves
alkotó elemévé vált. Bár a „névváltás” csak 1964-ben tett pontot a folyamat végére (10) az
egyszerûség és az egységes értelmezés kedvéért e tanulmányban, a továbbiakban a „polgári védelem” kifejezést használom. Vezetôje a honvédelmi miniszter lett, aki az átszervezés fôbb szakaszai befejeztével, 19963. január 1.-jével mint a polgári védelem országos parancsnoka átvette rendszer irányítását. Feladatát a Polgári Védelem Országos
Parancsnoksága útján látta el. Létrejöttek A minisztériumoknál, országos fôhatóságoknál
létrejöttek a szakszolgálatokat irányító országos szakszolgálat parancsnokságok. A megyei polgári védelmi parancsnokságok megkapták a megyék egész területén lévô polgári
védelem irányításához szükséges jogosítványokat, és természetesen az ehhez szükséges
létszámú törzseket. Kiépültek a megyei, városi szakszolgálat parancsnokságok. Összegezve: a polgári védelem az ország állam és népgazdaság irányítási rendszerének elemévé,
szerves alkotó elemévé vált. Az eddig hatályos 1939. évi II. honvédelmi törvényt a haditechnikai forradalom, a hadászat túllépte. Az új követelményeket az Országgyûlés 1960ban elfogadott IV. honvédelmi teremtette meg a jogalapot ahhoz, hogy létrejöjjön egy olyan
egységes rendszer, amelyben minden magyar állampolgárnak egészen a köztársasági
elnökig, minden közigazgatási és gazdasági egységnek, hivatalnak, civil szervezetnek
177

F

Ó

R

U

M

meg volt a helye, szerepe és felelôssége a polgári védelemben. Ez a rendszer bevált,
lehetôvé tette, hogy a polgári védelem a korabeli politikai, honvédelmi követelmények diktálta feladatait megvalósítsa a lehetôségek – itt elsôsorban költségvetésiekre utalok –
határain belül.
A POLGÁRI VÉDELEM HADÁSZATI TÉNYEZÔVÉ VÁLT
A hadászati támadó (rakéták, nagy teljesítményû bombázók, atom-tengeralattjárók stb.)
gyors fejlôdése, elterjedése hatására Szovjetunió és a VSZ tagállamok politikája által elfogadott stratégiai koncepciója, katonai doktrínája is megközelítôen az amerikai és NATO
koncepcióval azonos következtetésekre jutott, és ez határozta meg mind a háborúról, hadviselésrôl vallott nézeteiket, mind a haderôk és a polgári vedelem fejlesztéssel kapcsolatos
terveiket. Röviden a következôkben lehet ezeket összefoglalni (11):

„Egy esetleges világháború – a fegyveres harc eszközeit tekintve – rakéta-atomháború
lesz. A háborúban minden egyes haderônem tömegesen fog atomtöltetû rakétákat alkalmazni, elsôsorban a hadászati rakétacsapatok… számolni kell azzal is, hogy… az atomfegyverek mellett vegyi és biológiai harceszközöket is alkalmaznak.”
„A harcoló felek a hadviselés legdöntôbb módjaival és feltétlenül a tömegpusztító eszközök tömeges alkalmazásával vívják meg a háborút, hogy az ellenséget a lehetô legrövidebb idô alatt megsemmisítsék, vagy megadásra kényszerítsék”.
„Az ellenség fegyveres erôinek megsemmisítése, a hátország objektumainak rombolása
és annak szétzüllesztése szervesen hozzátartozik a háború egységes folyamatához.”
„A fegyveres harc súlya ilyen körülmények között – a múlttól eltérôen – a felek harcérintkezésének területérôl az ellenség mélységébe helyezôdik át,..”
„A polgári védelem hadászati jelentôsége különösen azért növekedet, mert hatásos
megszervezésétôl és mûködésétôl nagymértékben függ nemcsak a hátország védelme,
hanem…a fegyveres erôk mozgósítása is. A polgári védelem fô feladata, hogy háború
esetén biztosítsa az ország valamennyi vezetési szervének normális tevékenységéhez és a
népgazdaság háborús mûködéséhez szükséges feltételeket. Ez a lakosság tömegpusztító
harceszközök elleni maximális védelmével… és az ellenséges atomcsapások következményeinek gyors felszámolásával érhetô el.”
A vázolt követelmények alkották meg a magyar katonai doktrína alapját, és természetesen
a polgári védelem fejlesztésének céljait, feladatait is. A „A Magyar Néphadsereg Vezérkara
hadászati és hadmûveleti követelményeinek érvényesítésével, a népgazdaság lehetôsé178
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geivel összehangoltan” (12) alulról fölfelé építkezve, az üzemek, városok, járások, megyék,
majd a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága (PVOP) országos szinteken összesítették és kidolgozták a polgári védelmi hadmûveleti terveket, amelyeket aztán folyamatosan
pontosítva, naprakész állapotban tartottak. A tervek kidolgozásakor újrasorolták a városokat. Új kategóriaként a nukleáris csapások által fenyegetett városok szerepeltek, nevezetesen: Budapest, Gyôr, Székesfehérvár, Pécs, Dunaújváros, Szeged, Szolnok, Debrecen,
Miskolc. E városok lakosságvédelmi terveiben fôszerepet kapott és a 60-as évek közepére
elkészült kitelepítési tervek. A hadmûveleti tervek megkövetelték a polgári védelmi szakszolgálatok és önvédelmi szervezetek jelentôs mértékû átszervezését és a katonai alakulatok – 6 pv. mûszaki ezred (ebbôl egy, az MN.301. ezred sorállományú, a többi tartalékos),
19. pv. mûszaki zászlóalj, – szervezetének, létszámának az új követelményekhez való
igazítását is. Új alakulatként pedig egy, a polgári védelmi katonai alapkiképzést követôen
népgazdasági feladatokat ellátó sorállományú építô dandárt szerveztek. Mindent összevetve a hatvanas években a magyar polgári védelem összlétszáma meghaladta a 700 000
fôt, az ország lakosságának közel 7%-át közülük hívatásos, sor és tartalékos katona
mindössze mintegy 25 000 volt, A többi hivatali, munkaköri beosztásával együtt járó, vagy
állampolgárként, polgári védelmi kötelezettségeként vett részt a kiképzésben, gyakorlatokon, szolgálatban. Ez utóbbira fôleg a természeti és ipari katasztrófák esetén vették ôket
igénybe. Néha huzamosabb ideig, dolgoztak, tiszteletet érdemlô becsülettel.
A hatvanas évtized évei a hidegháború legfeszítettebb idôszakának számítottak. 1963.
augusztus 13-án a „berlini fal” felépítésekor, valamint 1962 október 22-november 20-a
közötti hetekben a szovjet hadászati kubai telepítésével, kapcsolatos válság, napjaiban, a
két katonai tömb valóban a harmadik világháború kirobbanása lehetôségének határán táncolt. A magyar polgári védelem vezetô szervei, katonai alakulatai is teljes készenlétben
voltak. Ezt követe az évtized második felében a vietnámi háború és a VSZ államok – köztük
Magyarország – Csehszlovákia elleni agressziója. A magyar polgári védelem teljes erejével
az atomháborúra készült. A tervek szerint két irányból a mediterrán térség délnyugati,
déli szakaszáról, valamint az NSZK déli tartományainak területérôl számoltak nukleáris
támadással. Ezt tükrözte az a tény is, hogy A Földközi-tengeren állomásozó amerikai
flotta atom-tengeralattjáróiról 5-7 „Poláris A-1, A-2, A-3”, majd „Poseidon C-3” tipusú rakétával kilôtt 2-500 kilótonnás robbanófejek feltételezett célpontjai: Budapest illetve a jelentôs
ipari, közlekedési centrumok voltak, az említett sorolt városok mellett Csap-Záhony és
körzete voltak. E rakéták tervezett elôrejelzési ideje 15-20 perc volt. Az ÉszakOlaszországból és az NSZK területérôl kilôtt harcászati, hadmûveleti rakéták (Pershing IA,
Lance), valamint az ottani repülôterekrôl fölszállt harcászati bombázók, vadászbombázók
feltételezett célja a Szovjetunió és a VSZ tagállamok területén lévô haderôk elôrevonásának, felvonulásának megakadályozása volt. Nukleáris tölteteik 1, 10, 50, 60, 200, 400KT
voltak (13). Elôrejelzési idejük a Dunántúl területén 10-15, a Dunától K-re 15-20, a repülôgépeké NY-K-i irányba 15-45 perc volt. A polgári védelem fejlesztésére, felszerelésére,
kiképzésére a kormányzat lehetôségeihez mérten nagy költségfedezetet biztosított.
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„Csúcsidôben” 1961-65 között a nemzeti jövedelem 0,23%-át, 1965-70 között 0.15%-t,
1970-75 között 0,14%-t, 1975-85 között pedig 0,12-0,23%-t fordították polgári védelmi
célokra (14).
Az átszervezett polgári védelem legfontosabb feladata a szervezetek – elsôsorban a parancsnoki, törzsi állomány és a polgári védelem gerincét alkotó polgári szakszolgálati és
önvédelmi szervezetek felszerelése, fölkészítése kiképzése, a lakosságvédelem feladatainak megvalósítása és az anyagi javak védelmének megszervezése volt. Ezzel párhuzamosan a kormány a polgári védelemre bízta a kormányszervek, az államigazgatási, és gazdaságirányítási vezetô szervek, a területi és helyi védelmi bizottságok vezetési rendszerének,
feltételeinek kiépítését és üzemeltetését. A kiképzés eredményességét az elemi csapások,
ipari balesetek, katasztrófák elleni védekezésben való sikeres, eredményes közremûködés
bizonyította. A folyamata az egyes beosztottak kiképzésével indult. Ezt követték az alegység az üzem a város, község gyakorlatok, végül a négy megyében, Borsod-AbaújZemplénben, 1967-ben 17 000, Fejérben, 1968-ban 25 000, Bács-Kiskun megyében szintén 1968-ba 38 000, és végül 1969-ben, Hajdú-Bihar megyében 80 000 állampolgár
bevonásával. Alig egy év múlva a polgári védelemnek már az ország méreteihez viszonyítva hatalmas területeken, „éles helyzetben” kellett bizonyítani magas szintû felkészültségét.
Az 1970. esztendô öthétig elhúzódó tiszai árvizekor, 23270 fô – közülük „csak” 4550-en
voltak hivatásos, sor illetve mozgósított tartalékos katonák – bevetésével dolgozott, a veszélyeztetett lakosság kitelepítésén, befogadásának megszervezésén, ellátásának biztosításán, a fertôzött terepszakaszok megtisztításán, a károk felszámolásán és a helyreállításán. Munkájuk eredményességét az Országgyûlés is elismerte. Egy évvel késôbb 1971-72
telén pedig több mint két hónapon keresztül sikeresen mûködött közre és szerzett kiemelkedô megbecsülést, valamint tapasztalatokat a hat megyére kiterjedô száj és körömfájás
járvány felszámolásakor. A katasztrófák felszámolásában való közremûködés tapasztalatai bebizonyították, hogy a hagyományos és tömegpusztító fegyverekkel vívott háborúra való hatékony kiképzéssel, felkészítjük a szervezetek állományát az elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák elleni eredményes védekezésre is.
A helyi, a regionális és az országos jelentôségû katasztrófák elleni védekezésben való
közremûködés eredményessége, és fôleg azok helyi valamint legmagasabb színtû nyilvános elismerése helyreállította a polgári védelem megbecsültségét, melyet az 1961-66-os
esztendôkben a politikai vezetés szovjet mintákat erôltetô gyakorlata által megvalósított
elôkészítetlen és kötelezô lakosságfelkészítés alaposan megtépázott. A lakosságfelkészítés 75 éves tapasztalatait külön tanulmányban tervezem foglalkozni. Elöljáróban csak
ennyit jegyzek meg, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatok azt bizonyították,
hogy akkor bizonyult igazán hatékonynak a polgári védelmi felkészítés, amikor a kormányzat, az állami, honvédelmi vezetés épített az állampolgárok öntevékenységére,
önkéntes közremûködésére és társadalmi szervezeteket is – mint Magyarországon
1937-45 között a Légoltalmi Ligát – bevonta a felkészítésbe.
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A POLGÁRI VÉDELEM ÖSSZTÁRSADALMI ÉRDEK
A hatalmas felhalmozott nukleáris robbanófej készletek bizonyos mértékig megkérdôjelezték az általános rakéta-atom világháború elkerülhetetlen voltát. Már 1960-ban Maxxwell
D Taylor tábornok – Kennedy katonai tanácsadója – „A bizonytalan harsonaszó” címû
könyvében írja „A rugalmas reagálás fogalma arra utal, hogy készen kell állni bármilyen
lehetséges ellenséges kihívás esetén, az általános nukleáris háborútól a legalacsonyabb
színtû fegyveres összeütközésig, megfelelô módon válaszolni és sikeresen mûködni. (15).
A rugalmas reagálás elvét, mint a közös katonai doktrína alapját a NATO 1967 decemberében fogadta és egészen 1991. évi római csúcsig érvényben maradt. Bár a Szovjetunió
– és természetesen a VSZ – nem módosította katonai doktrínáját, a „párt katonapolitikája”
is fokozatosan rákényszerült –elsôsorban belsô feszítô gazdasági problémái miatt – hogy
figyelembe vette, a világpolitikai változásokat. Ugyanazok a tényezôk hatottak mindkét „táborra”. A polgári védelem munkájával kapcsolatos katonapolitikai nézetek is bizonyos mértékig változtak. A polgári védelem feladatából adódóan mindég a legrosszabbra – a nukleáris háborúra – készült fel. A változást az jelezte, hogy a korábbi „elkerülhetetlen” helyébe,
a lehetséges, de már nem feltétlenül elkerülhetetlenre, való fölkészülés határozta meg.
A világpolitikai „enyhülés” lehetôvé tette néhány területen a szovjet modelltôl való eltérést,
egyes magyar sajátosságok megvalósítását. Az elsô: az MSZMP PB 1970. november 20-i
határozatában elôírta, hogy a hátországi katonai csapatok összefogására, vezetésére l973-ig
létre kellett hozni a Hátországvédelmi Alakulatok Parancsnokságát (HÁVP). A HÁVP 1972.
márciusa és októbere között átvette az országos, és a fôvárosi, megyei polgári védelmi parancsnokságok törzskiszolgáló, tartalékos állományán kívül, a polgári védelem összes katonai alakulatát. A polgári védelem – ahogy akkor nevezték „profiltisztítást” – hajtva végre,
1972 végétôl a törzsek – említett néhányszáz fôs katona állománya kivételével – csak polgári szolgálatokkal, szakszolgálati és önvédelmi szervezetekkel, alakulatokkal rendelkezett.
Az MSZMP PB 1972. november 21-i határozata, majd nyomában az 1973. évi 3489/MT.
számú – a 3000-es szám nem nyilvános, titkos határozatot jelez – kormányhatározat szabályozta a polgári védelem helyzetét, feladatait 15 éves perspektívában a 80-as évek végéig.
E túlzás nélkül polgári védelmi stratégiának is mondható szabályozás lényege röviden:
• a polgári védelemnek, mint feladatrendszernek és szervezetnek rövid idô alatt be kellett épülnie az államigazgatás és gazdaságirányítás rendszerébe, és rugalmasan igazodni minden változáshoz.
• A lakosságvédelmet egységesen a várható veszélyhelyzetnek megfelelôen differenciálva kell megvalósítani. Kettôscélú óvóhelyeket kell építeni két ütemben. Elôször 1985-ig
az elsôsorban veszélyeztetett 9 városban, figyelembe véve a kitelepítést, a legnagyobb
dolgozó váltás elhelyezésre alkalmas mennyiségben (Összesen mintegy félmillió ember elhelyezésére). Ezt követôen a II kategóriába sorolt városok védelme kerül kiépítésre. Az ország egész területén pedig még békeidôben meg kell teremteni a radioaktív
kiszóródás elleni védelem kiépítésének feltételeit. Építés: közvetlen veszély esetén.
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• Felül kell vizsgálni a kitelepítés rendszerét, módszereit és építeni a lakosság spontán
mozgására, mivel jelentôsen megnôtt, és folyamatosan nô a lakosság birtokában lévô
gépjármûvek száma.
• A lakosság egyéni védôeszköz-ellátását is differenciáltan kell megszervezni, és 1976-tól
megkezdeni. Meghatározták a központi – pl. a gyermekek ellátás 14 éves korig állami
feladat -, üzemi, szövetkezeti stb. ellátásban részesülôk körét és elôírták, hogy meg kell
teremteni a feltételeit, hogy az ellátásban nem részesülôk megvásárolhassák a védôeszközöket.
• Összehangolt, egységes és az emberi aktivitásra, önkéntességre épülô kiképzési és
lakosságvédelmi felkészítési rendszert kell létrehozni. A lakosság felkészítésébe be kell
vonni a tömegtájékoztatás teljes körét. Ma úgy mondanánk „szép magyar” kifejezéssel:
a médiát.
• És végül felül kellett vizsgálni a polgári védelmi szervezetek egész rendszerét. Az összlétszámot a korábbi 700 000 fôt meghaladóról 500 000 alá kellett csökkenteni.
Jelentôsen módosultak a hadmûveleti, szakharcászati, tervezési elvek, módszerek is. A korábbi, a helyi védelem és a területi védelem elvének kombinációját fölváltotta a „kívülrôl
való mentés” elve. Lényege: a hadmûveleti alkalmazási terveket mind a hagyományos,
mind a nukleáris fegyverek elleni védekezésre ki kellett dolgozni. Ellenséges csapáskor,
adott helyzetben a csapásterületeken kívül lévô erôkkel kell számolni. Az erôk zömét erôcsoportokba kell összevonni, úgy, hogy komplex feladatmegoldásra is alkalmasak legyenek. A szervezés jellegzetesen magyar koncepciójaként pedig, a korábbi nagyrészt szovjet mintát követô lakóterület szerinti beosztás helyébe a szakmai lépett. Az állampolgárokat szakmájuk szerint osztották be mind a szakszolgálati, mind az önvédelmi szervezetekbe. Ennek elônye. Nem kellett a szakfeladataikra kiépezni a bevont embereket, hanem
a szakmájuk rendkívüli körülmények közötti végzésére. Ezzel lényegesen lecsökkent a
kiképzési idô és mód nyílt a „vég nélküli kiképzés” befejezésére. Az alapképzést követôen
csak „szinten tartó” felkészítésre és gyakorlatokra kellett a továbbiakban igénybe venni
az állományt.
Az 1973-as esztendôvel, teljes erôvel megkezdôdött és a határozatoknak megfelelô ütemben folyt a polgári védelem fejlesztése. Középpontjában az óvóhelyépítés, egyéni védôeszköz ellátás és a vázolt többi feladat idôarányos megvalósítása mellett, a polgári védelmi szervezetek kiképzése és a lakosság felkészítése hatékony megvalósítása állt. Kiépült a kiképzési bázisok hálózata (Pécel, Ferihegy, Hajdúszoboszló, Noszvaj, Kishomok,
Balatonföldvár…). Az alapkiképzés eredményességét az 1975. évi országos jubileumi
versenysorozat bebizonyította. Az évtized második felében következtek az üzemi, városi,
járási gyakorlatok, Végül 1978-ban Tolna, 1979-ben Szolnok, és 1982-ben – VSZ
nemzetközi bemutató gyakorlatként – Békés megye, sok tízezer állampolgárt igénybevevô
megyei gyakorlatot hajtott végre. Ezek mellett több, a VSZ országokkal együttmûködve
Csehszlovákia (Pozsony térsége) és Szovjetunió (Kárpátalja) területén is gyakorlatozva ki182
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emelkedô felkészültségrôl tettek tanúbizonyságot a magyar pv. erôcsoportok. Sikeresnek
bizonyult a lakosság újszerû, tömegkommunikációs eszközök fölhasználásával történt fölkészítése is.
A nyolcvanas évek elején világszerte egyre erôteljesebb hangsúlyt kapott az a nézet, hogy
a két világrendszer közötti rakéta-atom világháborút nem lehet megnyerni, megvívni értelmetlenség. Ezt húzta alá az 1986. április-május havi csernobili atomerômû katasztrófa is. A radioaktív felhôk nem ismertek országhatárokat. A magyar polgári védelem elismerésre méltó hatékonysággal dolgozott, védekezett, állt helyt. Ennek tapasztalatait részletesen feldolgoztuk.
Csernobil egyúttal a korábbi – és elôzôekben vázolt – katonai doktrínákat is megkérdôjelezte. E válságból a kiutat elsônek A NATO dolgozta ki és fogadta el azt új Stratégiai koncepcióját 1991-ben, Rómában. A koncepció elveti a tömeges és váratlan támadásra
épülô nukleáris világháború valószínûségét, de nem zárja ki a hagyományos, illetve tömegpusztító fegyverekkel megvívásra kerülô háborúk lehetôségét. Ezért szükségesnek tartja
a stratégiai egyensúly fenntartását. A Szovjetunió és az úgynevezett „szocialista világrendszer” agóniájának, széthullásának eseményei közismertek. Keményen kihatottak a magyar
polgári védelemre is. Országunk politikai, és fôleg honvédelmi vezetése, nem véve figyelembe a polgári védelem eredményeit a katasztrófák elleni küzdelemben, többek között
Csernobil esetében is, érzékelhetôen nem tudott mit kezdeni a polgári védelemmel.
A rendszerváltást megelôzô egy két évben úgy tûnik behódolt annak a nézetnek, hogy a
polgári védelem a „rakéta-atom világháború” kiszolgálója. Polgári védelmünk „mélyrepülésbe” kezdett. Elôször összevonták a hátországvédelmi szervezetekkel, létrehozva a Hátországvédelmi és Polgári Védelmi Parancsnokságot. Alig másfél évnyi mûködés után
a kormány 1990. július 1-jével a polgári védelmi rendszert és igazgatást a honvédelmi tárcától átadta a belügyinek. E hónapokban zajlott le a rendszerváltás is. Bár, az azóta eltelt
húsz esztendô története még nincs érdemben feldolgozva, meggyôzôdésem, hogy nem
tévedek nagyot. A magyar polgári védelem létjogosultságát, szükségességét ismét egy
a nemzetközi – beleértve a NATO-t is – és a magyar politikai vezetés által nem várt háború,
a déli határaink mellett zajló és részben hatásaival Magyarországot is érintô jugoszláviai
belháború ránk háruló halaszthatatlan védelmi feladatai bizonyították be.
A polgári védelem 1935-1990 közötti évtizedeit a háborúra való felkészülés határozta meg.
Azóta – a jugoszláv belháború eseményeinek idôszakát leszámítva – a „természeti és civilizációs” katasztrófák elleni küzdelem. De egyetlen percig sem szabad arról megfeledkezni, hogy mind a légoltalom, mind a polgári védelem két lábon állt. Ezt rögzíti az 1996.
évi XXXVII. Törvény a polgári védelemrôl is: „a polgári védelem a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat és intézkedési rendszer, amelynek célja a fegyveres
összeütközés, a katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében”.
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13. David Miller: Modern tengeralattjárók. Debrecen, 1993. Hajja Co. Fiai Kiadó. 68-71. o. Valamint:
Katonai almanach. Zrínyi Katonai Kiadó. Bp. 1987. 323-335. o.
14. Kókai György nyá. mk. alezredes adatai alapján (kézirat).
15. Lásd: Hadtudományi Lexikon, 1207.o.
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RÖVID TARTALMI KIVONAT
A MEGJELENT ÍRÁSOKBÓL
FÓKUSZBAN
Dr. Tatár Attila tü. altábornagy: A „Velünk élô légoltalom, polgári védelem” tudományos
konferencia megnyitó elôadása.
Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgató megnyitó elôadásában röviden áttekintette
a magyar polgári védelem 75 éves történelmének legfontosabb szakaszait, eseményeit.
Fölvázolta a légoltalom, polgári védelem jogi alapjainak, feladatrendszerének módosulásait a háromnegyed évszázad történelmi változásainak hatására. Kiemelte, hogy a jelenlegi
integrált katasztrófavédelmi szervezet létrehozásában jelentôs szerepe volt hazánk NATO,
majd EU tagságának. A polgári védelemnek olyan körülmények között kell korunk kihívásainak eleget tenni, hogy a háborús veszélyeztetettség csökkenésével párhuzamosan folyamatosan erôsödnek a civilizációs és természeti veszélyhelyzetek, okozta új típusú kihívások.
Dr. Endrôdi István nyá. pv. ezredes: A lakosság mint megvédendô cél és feladat,
egyben végrehajtó szereplô, a társadalmi szervezetek bekapcsolódása és jelentôsége
a légoltalomban – polgári védelemben.
Kezdetektôl fogva a hadviselés egyik célja az ellenség hátországa lakossága ellenállásának megtörése volt. Bizonyítják ezt a különbözô „biológiai fegyverek”, járványok felhasználása évezredek várostromai során. A légi támadóeszközök – a repülôgépek, léghajók,
rakéták – megjelenése adta végül a döntô fegyvert a politika és hadvezetés kezébe.
Az I. világháborút követôen jelent meg az elsô elméleti mû G. Douhet olasz repülôtábornok
kezébôl, amely egyrészt kimondta, hogy a légi hadviselés képes megtörni a lakosság erkölcsi állóképességet, másrészt leszögezte, hogy létre kell hozni a légoltalmat. A hatósági,
katonai légoltalommal párhuzamosan világszerte megjelentek a légoltalom önkéntes civil
szervezetei is, amelynek feladata a lakosság erkölcsi és szakfelkészítése a légitámadások
elleni védekezésre. Magyarországon, több évi felkészülés után 1937-ben alakult meg a
Légoltalmi Liga. Önkéntes szervezetként vállalta az ország lakossága felkészítését. Változatos módszerekkel, kiváló szervezettséggel mindenkihez eljutva jelentôs mértékben járultak hozzá, az országunk elleni légitámadások pusztító hatásainak csökkentéséhez. A Liga
szorosan együttmûködött a többi civil szervezettel, a Vöröskereszttel, a Tûzoltó szövetséggel, Cserkészszövetséggel stb.
Az 1950-ben újjászervezett magyar légoltalom, majd polgári védelem a kor szigorúan centralizált vezetési rendszere következtében a lakosság felkészítését állami feladatként –
melyen az állampolgároknak kötelezô jelleggel vettek részt – volt köteles megoldani, bár
hiányoztak a megfelelô szervezeti feltételei. Így esetenként nem érte el a kívánt hatást a fel185
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készítés. A helyzet 1972 után változott meg gyökeresen. bár ekkor sem alakult önkéntes
civil szervezet, de a kötelezô jellegû felkészítés helyébe a tömegtájékoztatási módszerek,
eszközök, léptek. A média a felkészítés fôszereplôje volt. A rendszerváltást követôen 1991-ben
megalakult, a Légoltalmi Liga jogutódaként, önkéntes civil szervezetként a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség, az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság stratégiai partnereként.
Dr. Muhoray Árpád pv. vezérôrnagy: A polgári védelem helye és szerepe, feladatai
a XXI. Század elsô évtizedében.
Az új évezred elsô évtizedének legjellemzôbb hatása polgári védelemre az, hogy országunk gyökeresen átalakult politikai, biztonsági helyzete megkövetelte a korábbi évtizedekben kialakult és sikeresnek, a legnehezebb helyzetekben is eredményesnek bizonyult feladatrendszer alapvetôen megváltozott. Ennek megfelelôen, a polgári védelem kereste
identitását, helyét és szerepét az integrált katasztrófavédelmi rendszerben. Ezt követôen
részletesen áttekintette a polgári védelem tevékenységét az elmúlt tíz esztendô természeti
és civilizációs katasztrófák elleni küzdelemben és megállapította „van mire büszkének
lennünk”.Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a polgári védelem alkalmas a polgári veszélyhelyzetek kezelésének koordinálására, képes a megelôzés, védekezés és helyreállítás feladatai megvalósításával, a lakosság életének és anyagi javainak megóvására.
Az elkövetkezô idôszak legfontosabb feladata: a polgári védelem jogi alapjainak a megváltozott helyzethez, és napjaink igényeihez való igazítása, valamint az ehhez kapcsolódó
szervezési, korszerûsítési, lakosságfelkészítési feladatok végrehajtása és a polgári védelem szervezeteinek elodázhatatlan technikai fejlesztése.
Dr. Hoffmann Imre tû. vezérôrnagy: A tûzoltóság és a polgári védelem együttmûködése
a lakosságfelkészítési feladatokban.
Az I. világháború bebizonyította, hogy szükség van a lakosság légitámadások elleni
védelmét megszervezô, irányító légoltalomra. A tûzoltóság kezdetektôl fogva támogatta
a magyar légoltalom megalakítását. 1935-tôl fogva a két szervezet a legszorosabban
együttmûködve a légoltalommal közremûködött a lakosságvédelem összes feladatában,
kiemelten a lakosság felkészítésében a védekezésre mind a hatósági légoltalom, mind az
önkéntes civil társadalmi szervezetként megalakult Légoltalmi Liga tevékenységében.
A közös, összehangolt munka csúcspontját 1938-1945 között, a II. világháborúra való
felkészülés és a háború, a légitámadások elleni védekezés éveiben, hónapjaiban érte el.
A tûzoltóság közremûködött a legveszélyesebb feladatokban. Tûzoltó tûzszerészek dolgoztak. A szakmán belül kialakult egy új réteg a légoltalmi tûzoltó. Munkájuk eredményét
mi sem bizonyítja jobban annál, hogy Budapesten a súlyos szônyegbombázások ellenére
az ostromig (1944. decembere) alig égett ki néhány lakóház. 1950-tôl, a légoltalom újjászervezésétôl, majd 1964-tôl polgári védelmi rendszerré alakulásától ismét a legszorosabb
együttmûködés volt jellemzô. A tûzoltóság segítséget nyújtott a lakosság felkészítéséhez,
a polgári védelmi szervezetek kiképzéséhez. Aktív szerepet vállalt az összes üzemi, vállalati, városi, járási, megyei gyakorlaton. Az 1999. évi LXXIV. tv, a katasztrófák elleni védekezés irányítását, szervezetét új alapokra helyezte. A tûzoltóság és a polgári védelem vezetése, feladatai integrációjával minôségében új szervezet az OKF jött létre.
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BIZTONSÁG, VÉDELEM, STRATÉGIA:
Prof. Dr. Szabó Sándor - Dr. Tóth Rudolf: A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés helye és
szerepe hazánk komplex védelmi rendszerében.
A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezésrôl kialakult szakmai viták azt bizonyítják, hogy a szakemberek között nincs egyetértés abban, hogy a védelemnek ez a területe milyen szerepet
tölt be hazánk komplex védelmi rendszerében, hogyan és milyen formában kapcsolódik
a katonai védelmi feladatokhoz. Vita folyik arról is, hogy megvalósítása az ország honvédelmi felkészítésének keretében történik, vagy attól elkülönül, és alapvetôen a katasztrófavédelmi területhez kötôdik.
Napjainkban, a nemzeti biztonsági és katonai stratégiákban, meghatározó jelentôséget
kap az ország komplex védelmi rendszere és a polgári szereplôk védelmi mûveletekben
való részvétele. A szakmai vita és megosztottság, sajnos csak nehezíti a komplex védelem,
valamint a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés értelmezését, gyakorlati megvalósítását, nem
segíti annak társadalmi elfogadottságát és a védelmi kérdések súlyuknak megfelelô kezelését.
Ebben a cikkben áttekintjük a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési rendszerének kialakulását, létrehozásának szükségességét, célját, alaprendeltetését, felépítését. Megvizsgáljuk, a hazai Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési rendszer kapcsolatát a honvédelmi rendszer
elemeivel, valamint azt, hogy milyen szerepet tölt be hazánk komplex védelmi rendszerében.
Horváth Zoltán PhD hallgató ZMNE: Az ellátási lánc értelmezése a katasztrófa elhárítás területén
A Polgári Védelmi Szemle kiadványban eddig megjelent cikkeimben bemutattam a hazai
katasztrófavédelem rendszerét, alrendszereit, értelmeztem a katasztrófa-elhárítási logisztikát, ismertettem a NATO mûvelet támogatási ellátási lánc egy lehetséges értelmezését
a katasztrófák elleni védekezés során. Ebben a cikkemben tovább vizsgálom a polgári
ellátási lánc hazai értelmezését, áttekintem az ellátási lánc területeit és annak alkalmazhatóságát a katasztrófa elhárítás területén. Az ellátási lánc alapvetô jellemzôibôl kiindulva
megvizsgálom azt is, hogy az ellátási lánc hogyan értelmezhetô a katasztrófavédelemmel
összefüggésben, és milyen megközelítésben lehet alkalmazni ennek elveit és módszereit.
Csatai István nyá. pv. ezredes:
Felkészítési feladatok a Semmelweis Egyetem (továbbiakban S.E) Pandémia tervének
készítéséhez.
Történelmi tapasztalat, az influenza-pandémia komoly közegészségügyi és gazdasági
következményekkel járhat. A hazai járványügy irányításának rendszerét az 1137/2009.
(VIII. 14.) sz. Kormányhatározat állapítja meg. Elôírja, hogy az egészségügyi intézmények
katasztrófavédelmi tervet kötelesek készíteni. A tanulmány a S.E. részére készített terv
célját, hatályát, elveit, kidolgozásának módszereit mutatja be. A terv fôfeladatként határozza meg a klinikák számára a megbetegedettek veszteségeinek lehetô legalacsonyabb
szintre történô csökkentését, az ellátási zavarok elkerülésére való felkészülést. Ezt követôen bemutatja a WHO által meghatározott idôszakok, fázisok rendszerét, jellemzôit és a
védekezési feladatokat. Mindezeket az S.E. klinikáira lebontva.
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Csepregi Péter, Dr. Halász László, Dr. Huszár András, Dr. Révai Róbert:
Biológiai kockázatokkal és veszéllyel jellemezhetô anyagok detektálása valósidejû
módszerekkel A jelenlegi technológiák áttekintése és hatékonyságuk elemzése az
azonosítás és fertôzôdés valószínûségének szempontjából.
Világunk megváltozott. Napjaink egyik égetô és megoldásra váró kérdése az ország, az EU
biológiai biztonságának megteremtése és a meglévô rendszerek tökéletes mûködtetése.
Ennek szellemében született meg az Európai Tanács 2008/307/KKBP együttes fellépése
(2008. április 14.) [23] az Egészségügyi Világszervezet által a laboratóriumi biológiai biztonság és biológiai védelem területén végzett tevékenységeknek a tömegpusztító
fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történô támogatásáról.
E dokumentum tartalmazza a biológiai fegyverek elterjedése elleni küzdelmet szolgáló
intézkedések kialakítandó rendszerét. Az Európai Unió aktívan végrehajtja ezt a stratégiát,
valamint alkalmazza az annak III. fejezetében felsorolt intézkedéseket, különös tekintettel
a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezmény (a továbbiakban: BTWC) megerôsítésével kapcsolatos intézkedésekre, beleértve a BTWC-nek többek között a biológiai
és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezménynek, a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU -stratégia keretében történô támogatásáról szóló, 2006. február 27-i
2006/184/KKBP tanácsi együttes fellépésen és az azt kiegészítô, a biológiai és toxinfegyverekre vonatkozó EU cselekvési terven keresztül történô nemzeti végrehajtását.
Demeter István nyá. pv. ezredes: A katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésének,
szervezésének és levezetésének elvi kérdései, módszerei.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szerzô írását a „gyakorlás”, és a „gyakorlat” fogalmak közötti elvi és tartalmi különbségek magyarázatával vezeti be. Ezt követôen vázolja
a települési polgári védelmi katasztrófavédelmi gyakorlatok meghatározó sajátosságait,
a tervezési, szervezési, elôkészítési feladatokat. Kiemeli, hogy a gyakorlatokat az adott térség, település jellemzô veszélyforrásai, helyzetei (árvíz, meteorológiai katasztrófák, humán
és állati pandémiák stb.) figyelembe véve célszerû megtervezni, szervezni. Ez aktivizálja a
leghatékonyabban a résztvevôket. Az írást a legjellemzôbb tapasztalatok összegzésével zárja.
Orovecz István, nyá pv vezérôrnagy, fôtanácsos:
Az ifjúsági katasztrófavédelmi polgári védelmi versenyek helyzete, problémái, az
elôrelépés lehetôségei.
A cikk aktualitását az adja, hogy az ifjúság polgári, (katasztrófa) védelmi felkészítése, mint
a lakosság felkészítés szerves része, a kezdetektôl beépült, a légoltalmi- polgári védelmi
felkészítés rendszerébe, de valójában, különösen az ifjúság katasztrófa védelmi
tevékenységbe való bevonásával vált kiemelten fontossá. A cikk szerzôje, 27 éves polgári
védelmi szolgálata alatt, 1989 és 93 közötti idôszakban – mint a téma egyik fô felelôse,
vezette a PVOP Lakosság felkészítési Osztályát. Ilyen formán kezdeményezôje és szervezôje, majd, mint Országos Parancsnok alakítója volt a rendszerváltás utáni- máig is tartó ún.
felmenô- rendszerû országos ifjúsági versenyeknek. Így módomban áll, értékelni, netán
bírálni, és mint a MPVSZ szakmai elnöke, javaslatokkal is élni a versenysorozat esetleges
megújítását illetôen.
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Olexandr Alexandrov1 – Nagy Rudolf: Az Ukrán-Magyar határ menti együttmûködés
katasztrófavédelmi kérdései
A globalizáció által felerôsített civilizációs veszélyeken túl napjainkban megnövekedett
a nagyobb földrajzi térségeket érintô természeti csapások gyakorisága is. Ezen katasztrófák sajátossága, hogy komplex módon jelentkeznek, és ha közvetlenül nem is, de áttevôdô
hatásaik révén az államhatárok túloldalán is közvetett károkat válthatnak ki.
A védekezés nemzeti rendszerének kialakítása minden állam saját feladata. Az ebbôl
következô feladatok és azok hatékonyságának növelése azonban összefogásra sarkallja a
nemzeteket a katasztrófavédelemben közremûködô szervek tevékenységének területén is.
Ennek a feladatnak gyakorlati szempontból meghatározó szegmense a határ mentén
jelentkezô veszélyek kivédésére való közös felkészülés és következményeik együttes kezelése. A szerzôpáros jelen írása a katasztrófavédelmi együttmûködés ukrán-magyar viszonylatban jelentkezô kérdéseit tárja az olvasók elé.
Dr. Pataky Iván nyá. ezredes: Quo vadis magyar polgári védelem. Gondolatok a polgári
védelem 75 éves történelme kapcsán. II. rész.
A folyóirat 2009. évi II. számában megjelent tanulmány második része a magyar légoltalom,
polgári védelem története 1950-1990 közötti szakaszát fogta át. A vizsgált korszakot
a történelem a hidegháború, a tömegpusztító fegyverekkel vívott világháborúra való
felkészülés évtizedeként jellemzi. Magyarország ezt a fél évtizedet a második világháborút
lezáró párizsi békeszerzôdés és a gyôztes nagyhatalmak megállapodásai döntései alapján
a szovjetérdekszférában élte át. Kül- – és nagyrészt bel- – politikai döntéseit a Szovjetunió,
az úgynevezett „szocialista világrendszer” igényei határozták meg. 1950-ben szervezték
újjá, szovjet mintára a belügyminiszter irányítása alatt. Ennek következményeként az ötvenes évek elsô felében, – mivel az ellenségkép Jugoszlávia volt – a második világháború
hadászati, harcászati követelményei alapján, mint helyi (lokális) védelmi rendszert szervezték újjá a légoltalmat. Új elemei a légoltalom katonásítása, továbbá a szovjet minta alapján
át- illetve megszervezett állam-, tanácsi-, és gazdasági irányítási rendszerekbe való
betagozódása voltak. Ezt a szakaszt az 1956-os forradalom, majd következményeinek felszámolása zárta. 1958-tól vált meghatározó követelmény a légoltalom polgári védelemi
rendszerré való átalakítása. 1963. január 1.-jétôl a légoltalom irányítását a honvédelmi miniszter vette át. Ezzel hazánkban is, e honvédelmi területnek a szemben álló két világrendszer katonai doktrinái, hadászati tervei által meghatározott követelményeihez való
felzárkóztatása. Meghatározó elve: a jövô háborúja „rakéta, atom világháború lesz”. A Föld
minden pontja támadhatóvá vált. Ennek megfelelôen a polgári védelemnek az ország
egész területét védeni kell és ebben az egész lakosságnak meghatározott helye, szerepe,
feladata van. A polgári védelem világszerte hadászati tényezôvé vált. Léte, feladata és
munkája össztársadalmi érdek. Ezzel párhuzamosan az ötvenes évek elejétôl kiemelkedô
eredményességgel bekapcsolódott a természeti és ipari katasztrófák elleni védekezés feladataiba is. Az 1986. évi csernobili atomerômû katasztrófa bebizonyította az atomfegyverekkel vívott világháború értelmetlenségét és döntô mértékben befolyásolta a két világrendszer között idôközben megindult enyhülési folyamatot. Kialakult politikai válságfolyamat bizonytalanná tette a magyar polgári védelem helyét, szerepét. Politikai döntésre
1990. július 1.-jétôl irányítását ismét a belügyminiszter vette át.
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