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ELŐSZÓ
Nagyon fontos könyvet tart a kezében az Olvasó. A Polgári Védelmi
Szemle jelen XIV. kiadványa olyan tárháza a publikációknak, amelyek
előadásai a Covid világjárvány negyedik hazai hulláma előtt, alapvetően a
Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából október
20-án megtartott nemzetközi tudományos konferencián hangzottak el a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi
Campus Dísztermében. A konferencia rendezői a Magyar
Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata, a Magyar
Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Hadtudományi Társaság
Katasztrófa- és Polgári Védelmi, valamint Belügyi Szakosztályai, az NKE
RTK Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári Védelmi
Tudományos Egyesület, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a
Védelmi Információs Központ Alapítvány, valamint a Katasztrófavédelem
Központi Múzeuma voltak. A plenáris előadáson 12, a négy szekció
ülésen 26 előadás hangzott el figyelemre méltó katasztrófavédelmi és
rendvédelmi témákban.
Az egyes országokban leginkább az ENSZ kezdeményezésére a
társadalmak egészére ható legfontosabb jó-, vagy figyelem felkeltéssel a
rossz dolgokról világnapok keretében emlékeznek meg, így többek között
van víz világnapja, környezetvédelem világnapja, polgári védelem
világnapja, a tűzoltók napja, stb., de a közlekedési balesetek áldozatainak
is van emléknapja. Az elmúlt évtizedekben világszerte növekedett mind a
természeti katasztrófák, mind azok áldozatainak száma, ezért az ENSZ
1989-ben úgy döntött, hogy hangsúlyozandó a katasztrófák elleni
védekezés fontosságát minden év októberében erről az országokban
emlékezzenek meg egy Világnap keretében. Az említett társadalmi és
tudományos szervezetek a széleskörű társadalmi érdeklődésre
figyelemmel a világnap méltó megünneplését szervezték meg immár
hagyományosan a konferenciával, a szervezésben alapozva az NKE RTK
Katasztrófavédelmi Intézetére, az oktatói állományára és a hallgatóira, az
MPVSZ és az MHTT anyagi támogatására. A konferencia célja volt
megemlékezni a Világnapról, felidézni a különböző hidrológiai, geológiai,
meteorológiai hatásokból adódó veszélyhelyzetek környezeti károsító
hatásait, a mentést, a következmények felszámolását, számba venni a
védekezések eredményességét javító eljárásrendeket, szervezési
kérdéseket. A 10 és 35 éves évfordulók kapcsán értékelni a fukusimai és
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csernobili atomerőművi katasztrófák máig tartó környezeti és egészségi
hatásait és megemlékezni a természeti csapások, a közelmúlt nagy hazai és
nemzetközi katasztrófái közül a hazai vörösiszap- és a japán fukisimai
katasztrófa áldozatairól.
A rendezvényt elismerő szavakkal üdvözölte a Belügyminisztérium
oktatási főszemlélője, az NKE RTK dékánja, a Magyar
Rendészettudományi Társaság főtitkára, a Magyar Hadtudományi
Társaság elnöke, a BM OKF főigazgatója és a Katasztrófavédelmi
Tudományos Tanács elnöke, valamint köszöntő szavakat mondott a
Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke, az NKE KVI intézetvezetője,
az MRTT Katasztrófavédelmi Tagozat elnöke és a Katonai Műszaki
Doktori Iskola katasztrófavédelmi kutatási szakterület vezetője.
A konferencia sikerét adta, hogy a koronavírus világjárvány időszakában
hazánkban is az emberek sokkal többet foglalkoztak a katasztrófák
kérdésével, ez ösztönzést adott a téma előadásait vállalók, a
katasztrófavédelem és a rendészet témaköreit tudományos alapon
vizsgálók, elemzők számára is. A katasztrófák elleni védekezés komplex
tevékenységet igényel, multidiszciplináris szakterületek együttműködése
szükséges az ország veszélyeztetettségét okozó jelenségek megelőzéséhez,
bekövetkezésük estén történő elhárításukhoz, ám megelőzésük is
szükségessé teszi a védekezés nemzeti, regionális és globális
együttműködését, de fontosnak ítélhető meg a társadalmi és tudományos
szervek szerepe is katasztrófavédelem munkájának elősegítésében. A kötet
szerzői a katasztrófavédelem és a rendészet speciális területeire kitekintve
keresik a válaszokat, hogy mit kell tenni a felvetett problémák
megoldásáért. Mennyire érvényes a szakterületeken a megelőzés, a
beavatkozás, reagálás egysége. Kell-e mindig a katasztrófavédelem
tevékenységi rendjének e hármas egységében gondolkodni, vagy el lehet-e
térni tőle.
A plenáris jelleggel megtárgyalt témák az atomerőművek létesítési
kérdései földrengés-veszélyeztetett területen, a polgári védelemre ható új
kihívások, a fukusimai atomerőművi baleset helyszínén elvégzett
lakosságvédelmi feladatok és a csernobili kárhelyszín tapasztalatai,
továbbá a természeti katasztrófák kockázata és a viharkárok
következményeinek felszámolása, a Katasztrófavédelmi Intézet képzés- és
szervezetfejlesztése, valamint a katasztrófavédelmi kutatási szakterület
kutatási eredményei voltak. A nemzetközi kitekintésben romániai és
szlovákiai egyetemek előadói a Keleti-Kárpátok természeti és technológiai
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katasztrófáiról, a kitermeléssel felhagyott, veszélyes anyagot termelt
bányák kockázatairól, a szlovák katasztrófavédelem fejlesztési
lehetőségeiről, az általános iskolások polgári védelmi és kutató-mentő
szolgálati képzéséről tartottak érdekes előadásokat.
A katasztrófavédelmi műveleti és polgári védelmi, a tűzvédelmi, az
iparbiztonsági és a rendészeti szekciók előadói között 9 fő doktorandusz is
lehetőséget kapott az NKE Katonai Műszaki és a Hadtudományi Doktori
Iskolákból előadások megtartására, kutatási eredményeik bemutatására. A
feldolgozott témák műveleti sokszínűségét bizonyítják azok az előadások,
amelyek az EU Covid járvány alatti intézkedéseiről, a katasztrófavédelmi
és a védelmi és biztonsági feladatokról, a HUSZÁR mentőszervezet előtti
kihívásokról, a kutatás-fejlesztés és az innovációs projektek szerepéről, a
természetes vízibázisok jellemzőinek feltérképezéséről, a belvíz és aszály
elleni védekezésről, a lelki segítségnyújtás katasztrófavédelmi
aspektusairól szóltak.
Érdeklődésre tartottak igényt a Magyar Tűzoltóság 150 éves története, a
mentő tűzvédelemben vonulási logisztikai nehézségei, a természeti
csapásoknak ellenálló épületek kialakítása, a műveletirányító ügyeletnél a
tömeges jelzések kezelése, a zárt terű tüzeknél keletkező mérgező gázok, a
természeti csapásokra adható elsődleges beavatkozói válaszok, a
tűzoltásvezető döntési nehézségei című tűzvédelmi témák.
Elmélyült elemzésekről tanúskodtak az iparbiztonság szakterületén a
közlekedési balesetek kivizsgálása, az ipari baleseteket követő
helyreállítások, újjáépítések gyakorlata, az atomerőművek európai
helyzete, a globális klímaváltozás veszélyes üzemekre gyakorolt hatása, a
járványok kihívásai, a természeti katasztrófavédelemben a kiberbiztonság
témakörei.
Nóvumként hatottak azok az előadások, melyek a németországi 2021-es
árvízről, a védelmi igazgatás területi rendszeréről, a hivatásos
katasztrófavédelmi
együttműködésről,
a
különleges
jogrend
intézményéről, az új védelmi és biztonsági kihívásokról, a kiképzés során
elsajátítandó szokásokról és hatásukról szóltak a rendészeti szekcióban.
A Polgári Védelmi Szemle jelen kiadványa lehetőséget ad az MPVSZ
DAREnet projekt kutatómunkájának továbbviteléhez is, hisz a Danube
River Region Resikiance Exhange Network, azaz a Duna folyó régió
ellenálló képesség tudásanyag csere projekt az EU Duna régiójába
támogatja az árvízvédekezésben résztvevő szakembereket, de kitekint a
helyreállítási feladatok komplex rendszertanára is.
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Az előadások tudományos értéke jelentős hozzáadott értéket képvisel a
katasztrófák elleni védekezés közös ügyéhez, elősegíti a társadalmi és
szakmai tudományos szervezetek együttműködését. A beérkezett és e
kötetben megjelent írásművek reméljük, hogy tudományos igényükkel,
gyakorlati jelentőségükkel elnyerik az érdeklődő olvasók tetszését.
Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, c.
egyetemi tanár
a Magyar Hadtudományi Társaság
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály elnöke
a konferencia levezető elnöke
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Endrődi István1

A POLGÁRI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉS ÚJ KIHÍVÁSAI
NAPJAINKBAN
Absztrakt
Magyarország kitettsége
általános értelemben biztonsági
és
nemzetbiztonsági szempontból folyamatosan változik, és a különböző
természetű, civilizációs eredetű kockázatok egyre több szálon
kapcsolódnak egymáshoz. Magyarország megítélése függ attól (is), hogy
ezekre a klasszikus és modernkori kihívásokra milyen válaszokat adnak,
milyen védelmi mechanizmust, felkészítéseket építenek ki, hogyan
alakítják, javítják a társadalom önvédelmi reflexét. Nagyon fontos kérdés,
hogy az új összetett kihívásokra milyen válaszokat lehet adni a 21.
században a polgári védelmi felkészítés területén. Miként lehet beépíteni a
felkészítésbe az új oktatási technikai formákat és lehetőségeket. A szerző
írásművében rá kíván világítani a hazánkat fenyegető új kihívásokra, azok
tükrében a polgári védelmi felkészítéshez nyújt új módszertant a hivatásos
katasztrófavédelmi szerveknek és a magasabb szintű lakossági önerős
védekezés elérése érdekében.
Kulcsszavak: biztonság, kockázat. katasztrófavédelem, polgári védelem,
felkészítés
NEW CHALLENGES IN CIVIL PROTECTION TRAINING TODAY
Abstract
On a general sense, from the point of view of security and national
security, the exposure of Hungary is continuously changing, and the risks
of multiple origins and civilizational and natural risks intertwine via more
and more threats. The appreciation of Hungary also depends on how they
answer to these classic and modern challenges and what kind of defense
mechanisms and trainings they build up, how they shape and improve
society’s self-defense reflexes. It is a very important question, what kind
of answers can be given in the 21st century to these new complex
challenges in the field of civil protection preparation. How can one
implement the new educational technical models and opportunities to
Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes PhD. Magyar Polgári Védelmi Szövetség,
elnök, ORCID: 0000-0002-3376
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preparation. The author would like to cast light upon the new challenges
that are threatening our homeland, and reflect upon these with offering
new methodology in the field of civil protection preparation for the
professional disaster management organizations, and to achieve a higher
level defense with the populations own resources.
Keywords: security, risk. disaster management, civil protection,
preparation
BEVEZETÉS
Még ma is teljesen aktuális a 2018. 07. 22.-én Brüsszelben elfogadott
NATO-csúcs záró nyilatkozatának [1] az a megállapítása, mely kifejezi:
„A csúcs értékelése szerint (Nyilatkozat 1. pont) a nemzetközi biztonsági
környezet továbbra is veszélyes és kiszámíthatatlan, a NATO minden
stratégiai irányból tartós kihívásokkal, kockázatokkal és fenyegetésekkel
néz szembe, amelyeket állami és nem állami szereplők, katonai erők,
terrorista, kiber és hibrid támadások jelentenek. Oroszország, Kína és
Törökország agresszív fellépései, a fenyegetés és az erőszak alkalmazása
a politikai célok elérése érdekében megkérdőjelezik a szövetséget,
aláássák az euro-atlanti biztonságot és a szabályokon alapuló nemzetközi
rendet.”
Továbbá figyelembe kell venni az EU polgári közös biztonság- és
védelempolitikáját, mely megerősíti cselekvési kapacitását. A Tanács és a
tagállamok 2018. november 19-én következtetéseket fogadtak el a polgári
közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) területére vonatkozó paktum
létrehozásáról. E következtetésekben a Tanács és a tagállamok a polgári
KBVP megerősítését szolgáló stratégiai iránymutatásokat és 22 politikai
kötelezettségvállalást fogalmaznak meg.
A hazai katasztrófák elleni védekezés rendszerében Magyarország
Alaptörvénye és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény [14] közösen
teremtették meg a megelőzési elvek, feladatok, eszközök centralizált,
egységes rendszerét.
Ez azt jelenti, hogy a nemzeti védekezési mechanizmusban egyre inkább
előtérbe kerülnek a megelőzés, a természeti és civilizációs eredetű
veszélyeztető hatások által előidézett katasztrófák kialakulási
valószínűségét csökkentő intézkedések, a károsító tényezők hatását
minimálisra csökkentő eljárások.
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Nagyon fontosnak ítélem meg és ide is kapcsolódik Dr. Muhoray Árpád
cikke „A katasztrófavédelem kihívásai a 21. században a Nemzeti
Biztonsági Stratégia Tükrében”. [2]
A szerző e publikációjában írja, hogy „a koronavírus járvány és a miatta
kihirdetett veszélyhelyzet közelebb hozta a katasztrófák elleni védekezés
elveit és gyakorlatát a lakossághoz. A Koronavírus megjelenése miatt
kihirdetett veszélyhelyzetet igazi valós katasztrófaként éltük meg.
Katasztrófaként élték meg azok, akik megbetegedtek, azok, akiknek
hozzátartozójuk kórházba került, vagy meg is halt, de katasztrófaként
gondolnak legtöbben erre azok is, akik jól felfogott érdekből megértették,
tudomásul vették a védelmet szolgáló korlátozó rendszabályokat. Hazánk
modern kori történelmének legnagyobb és legfenyegetőbb katasztrófája ez
a világra, így hazánkra is rászabadult vírus, amely ma már az időseket,
fiatalokat egyaránt támadja, általában a meggyengült immunrendszerű
embereket akarja magával ragadni. Érdemes átgondolni, hogy a
katasztrófák elleni védekezés szervezését, gyakorlatát kell-e változtatni a
XXI. században? Melyek lesznek azok a kihívások, katasztrófaveszélyes
helyzetek, melyeknek a katasztrófavédelem meg kell, hogy feleljen. Hazánk
biztonságával,
annak
megvédésével
foglalkozó
jelentős
alapdokumentumok sorában egymást logikusan követve először 2020.
április 21-én lett elfogadva az NBS, december 22-én módosult az
Alaptörvény [14] és 2021. június 27-én fogadta el a Parlament a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényt (Vbö.). Ezek
alapján indokolt a katasztrófák elleni védekezés szempontjából az NBS
tükrében áttekinteni az új kihívásokat, biztonsági körülményeket, azokra a
kívánatos és lehetséges választ biztosító katasztrófavédelmi képességeket.
A katasztrófák kezelésének kérdése az Alaptörvény kilencedik
módosításának tükrében is áttekintést igényel, hisz az Alaptörvény védelmi
szabályozásának módosítása is felhívja a figyelmet a védelmi és biztonsági
rendszeren belül a felkészülés, a normál jogrendi válságkezelés és
különleges jogrendi szabályozás összhangjának erősítésére. „Ha úgy
tetszik, a különleges jogrend a közjogi ultima ratio, ami a társadalom és
az állam fennmaradása érdekében olyan eszköz tárát nyit meg, ami egyes
elemeiben a parlamentáris jogállamisággal pro forma szembe megy, és
csak az által válhat legitim megoldássá, hogy annak létét és működését
még a normál parlamentáris jogállami működés idején határozzák meg. A
kivételes hatalom – a szükségszerűen megjelenő veszélyekre is tekintettel –
a kartális alkotmányok időszakában az alkotmánytörvényekben is
megjelent, általában azok utolsó bekezdései között. Az említett
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Magyarország biztonságával foglalkozó harmadik alapdokumentum a Vb.,
szintén módosítani fogja a katasztrófák elleni védekezés irányítását.”
ÚJ BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK MEGJELENÉSE
A társadalmi értékek definíciója szerint biztonsági, illetve
nemzetbiztonsági kérdésről abban az esetben beszélünk, ha Magyarország
alapvető érdekeit olyan veszély fenyegeti, amely potenciálisan társadalmi
zavarokhoz vezethet. Magyarországot alapvetően három veszélyhelyzeti
kockázati eseménysor fenyegetheti:
 azok az események és veszélyek, amelyek az emberek életét és
egészségét fenyegetik,
 a hazai környezetet vagy gazdaságát súlyos kár veszélyével
fenyegető események vagy helyzetek,
 Magyarország biztonságát súlyos kár veszélyével fenyegető külső
támadás, vagy terrorcselekmények formájában megjelenő
politikai/társadalmi hatások.
A
fentiek
alapján
Magyarország
biztonsága
tekintetében
kockázatértékelési szempontból az alábbi az 1. számú ábrán jelölt új
biztonsági kihívásokról beszélhetünk, melyek komoly hatással vannak a
gazdasági, környezeti és a politikai-társadalmi szférára és komoly kihívás
elé állítják a magyar hivatásos rendvédelmi szerveket. A 2. számú ábra
pedig a kockázatokra adható válaszok összefüggéseit mutatja be.

1. ábra: A rendvédelmi szervek szerepe a NATO tag országunk nemzetbiztonsági
kérdéseiben (Készítette: szerző) [17]
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2. ábra: A kihívásokra adható válaszok (Készítette: szerző) [17]

Bármelyik országban, igy nálunk is probléma lehet a lakosság esetében az
önvédelmi képességek növelésében, a veszélyekre való felkészítésben az
eddigi ismeret hiány pótlása, ezért tehát a felnőttképzésben is ez az egyik
legnagyobb kihívás, de egyben óriási lehetőség is. Fel kell készítenünk a
felnőtteket arra, hogy a gyorsan változó világunkban és környezetünkben a
különböző katasztrófákra, problémákra és kihívásokra hatékonyan
legyenek képesek reagálni, és ismerjék a környezetük veszélyeit és
védelmének lehetőségeit. [3]
Különösen igaz ez a védelmi szervezetek állományára és a védelembe
bevont civil állampolgárokra, hiszen nekik egy rendkívüli helyzetben
önmaguk mentésén túlmenően a természetes és épített környezet és
embertársaik mentésére is képesnek kell lenniük.
A beavatkozások során az alapvető cél mindig a közbiztonság fokozása, az
állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a rendészeti
területen a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása. A felszámolás
és a lezárás mindig a hatályos jogszabályok alapján történnek, aminek
részleteit nem szeretném részletezni szakmai okokból.
A váratlan események és balesetek további elemzésre történő
kiválasztásakor az elsődleges szempont az, hogy a vizsgált események
mindegyike egy vagy több társadalmi értékre hatást gyakoroljon. Másrészt,
nincs olyan társadalmi érték, amelyet legalább egy forgatókönyv nem érint.
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2012 végén, az Európai Bizottság és a NATO felkérte tagállamait, hogy a
nemzeti kockázatértékelések alapján készítsen több ágazatra kiterjedő
átfogó jelentést azokról a jelentősebb természeti és az ember által okozott
kockázatokról, amelyekkel a jövőben szembesülhetnek, és - amennyiben
lehetséges és releváns - ennek során vegyék figyelembe az
éghajlatváltozás jövőbeni hatásait és az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás szükségességét. Ennek eleget téve elkészült Magyarország
kockázat alapú veszélyeztetettségi jelentése, mely 12 tényezőt sorolt fel.
[16]
A kockázati forgatókönyv valamely váratlan eseménynek és balesetnek
egy részletesen kidolgozott egyedi leírása, egy jövőbeni állapot és az ezt
eredményező cselekmények és/vagy események sorának leírása. A
forgatókönyvek elkészítésére vonatkozóan az általános elv, hogy azok a
legrosszabb esetre vonatkozó realisztikus forgatókönyvek legyenek, más
szóval nagyon súlyos következményeket leíró, de megalapozott
forgatókönyvet vázoljanak fel. A forgatókönyv ezért a valószínű, de
egyben az elképzelhető legsúlyosabb esetet mutatja be. A forgatókönyv
leírása tényszerű információkat tartalmaz a következők szerint:
•

az elemzés során, a potenciális veszélyhelyzetet kiváltó eseményeket
és a hatások mérésére szolgáló mutatókat a veszélyeztető hatásokra
vonatkozóan megállapított kritériumokhoz kell hozzárendelni,

•

bizonytalanság
meghatározásakor
feltételezhetjük,
hogy
a
bekövetkezési valószínűség tekintetében a bizonytalansági tényező a
fenyegetés bekövetkezésének valószínűsége, és nem a becsült
sebezhetőség határozza meg.

A felvetett problémákra a válasz egyértelmű: napjainkban egy rendkívül
összetett biztonsági kockázatokkal kell megküzdenie a kormányzati,
rendvédelmi, önkormányzati, a gazdálkodó szerveknek és az
állampolgároknak.
Ezért
alapvető,
és
sürgősen
rendezendő
problémahalmazzal állunk szemben. Kutatásom [4] e területeken próbál
aktuális és érdemi javaslatokat tenni a polgári védelmi felkészítéssel
kapcsolatosan és ezáltal egyben új tudományos eredményeket is felmutatni.
Az azonosítás során az a cél, hogy az adott fő kategóriába tartozó
kockázati területek és kockázati forgatókönyvek a lehető legnagyobb
mértékben leképezzék azokat az eseménysorokat, amelyek hatással
lehetnek az alapvető társadalmi értékekre és érdekekre.
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A szándékos cselekmények területén mindannyiunk számára nagyon
fontos, hogy az erre hivatott szervek felderítsék a kockázati tényezőket,
megelőzzék a bűncselekményeket, illetve megszakítsák a megkezdett, de
még be nem fejezett és bűntettek megvalósulását. A felderítés része az
ismeretlen elkövetők kilétének felfedése a kockázatok csökkentése
érdekében. A felderítés alapvető feladata a titkos és nyílt adatgyűjtés
szakmai irányítása, valamint a jogszabályi változásokra figyelemmel új
metodika létrehozása azzal a céllal, hogy egységes szakmai munka
alakuljon ki.
A veszélyhelyzetek leküzdésére, az állampolgárok védelmére az igazán
hatékony felkészítés a gyermekkorban kezdődik és egy életen át tartó
tanulást jelent, de az elmúlt évek felkészítési gyakorlata nem hozott átütő
eredményeket, ezért a felnőttek felkészítésére is nagy hangsúlyt kell
fektetni, hiszen ezeket az ismereteket nem sajátították el gyermekkorban.

3. ábra: A polgári védelmet érintő kockázatok (Készítette: szerző) [17]

A 3. számú ábrán a polgári védelmi tevékenységek szempontjából fontos
kockázati tényezőket tüntettem fel.
A veszélyhelyzeti forgatókönyvek valószínűség-meghatározásának
folyamatánál figyelembe vettem az alábbi szempontokat:
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•

első lépésben a kvantitatív adatok rendelkezésre állását kell
felmérni: esemény-adatok, meghibásodással kapcsolatos adatok,
valószínűségi tervadatok, statisztikai adatok az éghajlati
viszonyokról, - ha az adatok rendelkezésre állnak, a valószínűséget
azok alapján kell meghatározni;

•

amennyiben szükséges, az alapértelmezett valószínűséget ki kell
igazítani a leírt ok vagy feltétel szűkítése/szélesítése szerint (1.
számú korrekciós tényező);
amennyiben szükséges, a valószínűséget ki kell igazítani a leírt
hatás mértéke szerint (2. számú korrekciós tényező);

•
•

amennyiben szükséges, a valószínűséget ki kell igazítani a
megváltozott feltételekkel kapcsolatos tendenciák szerint (3. számú
korrekciós tényező);

•

amennyiben a kockázatkezelési képesség szintjének változása
miatt történik kiigazítás, abban az esetben a sebezhetőségi
besorolásban is változás áll be (4. számú korrekciós tényező).

A veszélyhelyzeti forgatókönyv bekövetkezési valószínűségének
meghatározása minden esetben legalább két elemet tartalmaz:
• annak valószínűségét, hogy az adott vészhelyzeti esemény
ténylegesen megtörténik;
•

annak valószínűségét, hogy az adott veszélyeztető esemény
előidézi a leírt hatást.

Magyarország kockázat alapú veszélyeztetettségi jelentésében szereplő
tizenkét kockázati terület nem az összes alacsony valószínűségű/súlyos
következménnyel járó eseményt vagy balesetet, hanem az érintett
közintézmények által átadott információk alapján meghatározott kockázati
területeket és eseményeket/baleseteket foglalja magában a magyarországi
körülmények figyelembevételével, melyeket az 1. számú táblázatban
mutatom be. [6]
Kockázat területek:
Kockázat területek
1. Szélsőséges időjárás
2. Vizek kártételei
3. Földtani kockázatok
4. Járványok
5. Űridőjárás
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6.Veszélyes anyagok
7. Közlekedési baleset
8. Nukleárisbaleset
9. Terrorizmus
10. Kibertámadás
11. Biztonságpolitikai válság
12. Energiaellátási válság
1. táblázat: Magyarország kockázati területei: (Forrás: BM OKF)

A fő kockázatokat további specifikus alkockázati tényezőre bonthatjuk
még, ami alapján végül összesen 72 biztonsági kockázat határozható meg.
A kockázati forgatókönyvekben érintett kritikus infrastruktúrák
elemzésének eredményei alapján az alábbi fontosabb megállapításokat
lehet tenni:
•

Több mint 40 forgatókönyv érinti a közlekedés ágazatot, és 30-nál
több forgatókönyv érinti az energia és közbiztonság és
nemzetbiztonság szektort.

•

A jogrend és közigazgatás szektor a legkevésbé érintett.

•

A súlyozott átlag módszer alkalmazásával az eredmények kissé más
képet mutatnak: míg a közlekedés és energia szektor továbbra is
nagy mértékben érintettnek tekinthető, a közbiztonság és
nemzetbiztonság, valamint az ipar szektor kevésbé látszik
érintettnek.

AZ ÚJ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK FIGYELEMBEVÉTEL
KIALAKÍTANDÓ POLGÁRI VÉDELMI KÉPZÉSI-FELKÉSZÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK
Az előbb vázolt új kihívások, kockázatok leküzdésére a lakosság életének,
egészségének, anyagi javainak megóvására, az életben maradás
feltételeinek biztosítása, az arra való felkészülésre a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek mellett részt vesznek a köteles és önkéntes
polgári védelmi szervezetek is.
A hazai településeken a polgári védelmi szervezetekbe beosztott állomány
létszáma napjainkra több mint százezerre tehető, így belátható, hogy
ennek a lakosságcsoportnak a felkészítése rengeteg erőforrást igényel.
Figyelemmel a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 56-69. §-aira [18] most is folyik
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felkészítés természetesen, de a helyzetet árnyalja, hogy a következő
évtizedben nemcsak hasznosítható tudást, hanem felhasználási
módszertant, szemléletmódot is kell közvetíteni a felnőttek számára ezen a
téren, amelynek elsajátításához motiváltnak és elkötelezettnek kell lenniük.
Nagyon fontos és jelentős ezért, hogy a felkészítéshez felhasznált
eszközök és módszerek korszerűek és hatékonyak legyenek, és
megfeleljenek a célcsoport elvárásainak, az élethelyzetüknek, továbbá
kellően motiválják őket az ismeretek elsajátítására. A felnőttképzés és
felkészítés egyik legfontosabb alapja továbbá a költséghatékonyság,
hiszen a cél a minőségi tudás átadása mellett az erre fordítható, adott
költségvetési keret tartása, vagyis a gazdaságosság is kiemelt szereppel bír.
[15]
A korszerű oktatási modellek alkalmazása ezért óriási jelentőséggel bír
egy ilyen területen. Az újfajta képzési módszerek és modern eszközök
segítségével könnyebben alakítható ki késztető, pozitív viszony az új
dolgok megismeréséhez, megtanulásához, alkalmazásukhoz. A
digitalizálódás előtérbe kerülése lehetővé teszi azt is, hogy az elkövetkező
években a védelmi célú oktatásban és a nevelésben, de a felkészítésben is
nagyobb teret kapjanak a digitális, modern megoldások, e-learning, online
és hibrid rendszerek a motivációs modellek. Az e-learning oktatási forma
például – amely egyre elterjedtebb – hatékony eszköz lehet a felnőttképzés
kihívásainak kezelésére, mivel motivál és segíti a felnőtteknél az aktuális
életükhöz alakítani a tanulásukat. Felmerül a kérdés, hogy az e-learning,
mint felkészítési forma és a korszerű digitális eszközök hogyan és milyen
módon alkalmazhatók ebben a kérdéskörben. A témával foglalkozó
kutatások és jogszabályok átfogó képet adnak a veszélyhelyzeti
felkészítési tartalmakról, célcsoportokról, de kevés kutatás köti össze a
modern eszközök és a veszélyhelyzeti és környezetvédelmi felkészítés
követelményeit a korszerű eszközök alkalmazásának lehetőségeivel.
A XXI. században az ipari társadalmat az információs váltja fel, amely
folyamat erősen kihat az oktatásra is. A web 2.0 technológiák lehetőséget
biztosítanak új oktatásformák bevezetésére, ahol újraértékelődnek a tanári
szerepek, tanár-tanulói kapcsolatok. Informatikai szempontból az
eszközök már készen állnak, nagy választék áll rendelkezésre elektronikus
oktatási rendszerek terén, még akkor is, ha ingyenesen használható
rendszerekben kell, hogy gondolkozzunk. Az internet kapcsolat sebessége
elegendő
a
rendszerek
megfelelő
használatához
mind
a
tanintézményekben, mind a háztartásokban.
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Pedagógiai szempontból is dinamikusan fejlődik a módszertani
használhatósága ezeknek a rendszereknek. Az online oktatás alapját négy
nagyobb oktatási elmélet szolgáltatja: behaviorizmus, kognitivizmus,
konstruktívizmus, konnektívizmus. Ezen tanuláselméletek egymást
kiegészítve válnak használhatóvá az online oktatás megszervezésében. A
tananyagok általában behavorista elveken alapul, a kidolgozás kognitivista
alapokat vesz figyelembe, az egész tananyag konstruktivista bázison
alapszik, a kurzus támogatását konnektivizusra építik. A járványhelyzet
erősödésével a távoktatás valószínűsége is nő és amelyik intézmény nem
készül fel időben a váltásra, nagy nehézségekkel nézhet szembe. Az
International Data Corporation (IDC) felmérése alapján a nemzetközi
oktatási intézmények is előre gondolkodnak már, ezért a kutatásukban
résztvevő iskolák a digitális oktatásra szánt költségvetésük egyharmadát
már audiovizuális megoldásokra fordítják. Az újítások Magyarországon is
nagy szerepet kaphatnak majd.
A digitális tanulás egyik formája lehet blended learning, vagy vegyes
tanulás, mikor a tanulók online oktatóanyagokat néznek meg, majd a
személyes jelenlét során a pedagógus támogatásával építik fel a tudásukat
a megkapott információkból. Hibrid tanulás, ahol egyes tanulók
személyesen, mások pedig online vesznek részt a tanórákon, a tanár pedig
egyszerre képes őket tanítani. Bizonyos feladatokat személyes, más
feladatokat pedig online formában kiadva, rugalmas kereteket teremtve a
célok elérésére.
A személyes jelenlét ez esetben olyan tevékenységeknek adhat teret, mint
együttműködést megalapozó környezet létrehozása, vagyis egyfajta
csapatépítés, csoportos ötletbörze, illetve olyan feladatok, ahol a
személyes visszajelzés fontos. Ezt egészíti ki az online tanulási rész, ahol
a diák saját tempójában, egyéni tanulási útját járhatja be a különböző
tanulási tevékenységek során, mint például kutatómunka végzése, előre
elkészített videós anyagok megnézése, automatikus értékelőrendszerek
használata, aszinkron csoportmegbeszélések és a megszerzett
tudástartalmak kritikus újragondolása. Ehhez nagyon alapos, és önálló
tervezésre van szükség, hiszen minden pedagógus maga tudja, miként
érhetőek el a diákjaival a kitűzött célok.
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4. ábra: A polgári védelmi felkészítés új módszere (Készítette: szerző).

A hagyományos polgári védelmi elméleti és gyakorlati lakosságfelkészítés
elsősorban az úgynevezett megelőző időszaki felkészítés keretén belül
zajlik. Ez azt jelenti, hogy a felkészítő tevékenységet a veszélyhelyzetet
megelőző, prevenciós időszakban végzik. Ebben az időszakban az
úgynevezett „vegyes” típusú felkészítési rendszer működik, amelyben a
katasztrófavédelem hivatásos szervei mellett önkéntesek, civil szervezetek
és a védelmi igazgatás különböző szintjei is részt vesznek a lakosság
felkészítésében. A lakosságfelkészítő tevékenység koordinálását a
polgármesterek és a védelmi bizottságok vezetői, a hivatásos szervek
állományával együttműködve végzik. A tevékenység ismeretközvetítő,
készségfejlesztő vagy vegyes típusú foglalkozásokon és gyakorlatokon
folyik. A felkészítéshez ismeretterjesztő kiadványokat, tankönyveket,
munkafüzeteket, egyéb hagyományos és új oktatási eszközöket is
felhasználnak [12]. A polgári védelmi felkészítés új módszerét, annak
komplexitását a 4. számú ábrán mutatom be.
Az elmúlt évek fegyveres konfliktusai és elhúzódó válságai rávilágítottak,
hogy a földrajzi, kulturális, közigazgatási. vallási, valamint az etnikai és
nyelvi elemek szerepe a fegyveres és polgári védelmi konfliktusokban
jelentősen felerősödött [7]. A nyugati demokráciákban felnövekedett
nemzedékek számára szinte érthetetlen, hogy miként képesek az etnikai és
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a vallási tényezők ilyen erős motivációs elemként megjelenni emberek
tömegeinek az életében.
Európában és Magyarországon is megfigyelhető az iszlámosodás, egy-két
példával szeretném bemutatni. Friss adatok szerint Londonban 423 (legális)
új mecset és 100 saría, azaz az iszlám vallásjog szerinti bíróság működik olvashatjuk a jihadwatch oldalán. A rendőrség sajnálatos módon gyakran a
saríát és annak követőit támogatja, és inkább azokra "vadásznak", akik az
iszlámot támadják. Becslések szerint 2025-re 683.000 (!) -re emelkedik
azon muszlimok száma, akik követik is a vallást, mecsetekbe járnak majd.
A 83 milliós Németországban nagyjából 4,5-5 millió muszlim él,
többségük szunnita török. A 2015-ben felerősödött menekülthullám révén
valószínűleg több mint másfélmillióval nőtt a muszlimok száma az
országban, arányuk így 6-7 százalék körül lehet a lakosságban.
Európában 2010-ben a Pew Forum kutatása szerint 44,138,000 muszlim
élt (ebből Európai Unió: 43%), ez Európa lakosságának 6%-a. Ez a szám
58,209,000-re fog nőni 2030-ra, ami 8%-át fogja majd kitenni a
lakosságnak. Az ok egyrészt a Nyugat-Európa felé irányuló bevándorlás a
muszlim többségű országokból, másrészt pedig a már letelepült muszlim
közösségek magasabb termékenységi rátája az elöregedő európaiakéval
szemben. Franciaország, Belgium, Ausztria és Svédország lakosságának
kb. 10%-a fogja követni az iszlám vallást és az európai muszlimok 53%-a
már az Unióban fog élni.
A polgári védelmi felkészítésnek ki kell térnie a külföldön és hazánkban is,
hogy célirányosan ellássa a kiküldötteket-résztvevőket a hazai és a
célország kihívásaira adandó ‒ az eddigi tapasztalatok alapján ‒ adekvát
válaszokkal. Nemzetközi katasztrófasegély nyújtásakor a fogadó ország
étkezési etikettjének, az otthon/család helyi jelentőségének és a
mindennapi érintkezés jellemző sajátosságainak ismerete a helyszínen, a
külszolgálat során sajátítható el. A külszolgálati felkészítést legcélszerűbb
a célország földrajzi távolsága, etnikai összetétele, vallása alapján
meghatározni és differenciálni.
Nagyon fontos, hogy a felkészítés kitérjen a parancsnoki-vezetési
ismeretekre is, mert ez az ismeretanyag nagyon hiányos az embereknél.
Mindenki azt hiszi, hogy ismeri, de sajnos az a személyes tapasztalatom ez
bizony nem így van.
A felkészítés során kiemelten kell kezelni a parancsnokságok és törzsek
általános rendeltetését, hogy tudják és alkalmazzák azt, hogy a
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katasztrófavédelmi műveleti vezető felelős a megelőző védekezési és
mentesítési feladatok időben történő megtervezéséért, megszervezéséért, a
mentő-mentesítő és a halaszthatatlan helyreállító munkák irányításáért
[15].
A várható vagy kialakult helyzetnek megfelelően, a parancsnok
elhatározásai és utasításai, valamint az elöljáró szervek intézkedései
alapján végzi munkáját. A parancsnokságok és törzsek hivatásos,
kormánytisztviselő, és közalkalmazotti állományból, önkéntes és a polgári
védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárokból állnak [14].
Ennek érdekében a polgári védelmi parancsnokságok:
 ismerjék meg a katasztrófák hatásai elleni védelemben való
közreműködés érdekében a lakosság riasztásának, kitelepítésének
kimenekítésének, védőeszközökkel történő ellátásának, valamint a
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének terveit,
 ismerjék a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatos földrajzi,
környezeti körülményeket és az ott élő lakosságra jellemző
kulturális, etnikai, vallási és nyelvi körülményeket.
 ismerjék meg a területi polgári védelmi szervezetek alapvető
feladatait, a készenlétbe helyezési szabályokat és az alkalmazás
elveit.
A helyzet teljes és hiteles ismeretéért a polgári védelmi parancsnok a
felelős.
A polgári védelmi parancsnokságok feladata a saját polgári védelmi erőkre,
valamint a szomszédokra, a lakosságra és az anyagi javakra vonatkozó
adatok gyűjtésének, tanulmányozásának, gyors feldolgozásának és az
illetékes parancsnoknak történő jelentésének a megszervezése.
Az adatok gyűjtése, elemzése terjedjen ki: rombolási, tűz-, sugár-, vegyiés biológiai helyzetre, a terepre, a hidrometeorológiai viszonyokra, a
kárhelyszínre vonatkozó általános gazdasági, települési, szállítási adatokra.
A helyzetre vonatkozó adatok gyűjtésével és tanulmányozásával
kapcsolatos munka magában foglalja az adatok különböző forrásokból
való beszerzését, feldolgozását, térképeken (vázlatokon) történő
ábrázolását, értékelését, valamint a következtetések, javaslatok jelentését,
továbbá az érintettek részére az adatok átadását.
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ÖSSZEGZÉS
Megállapítható, hogy a napjainkban, a mikro- és makro-környezetünkben
zajló biztonsági kockázatú események (például szélsőséges időjárás, a
migrációs válság, a COVID járvány stb.), a kialakult katasztrófahelyzetek,
veszélyforrások egyre jobban fókuszálják a kormányzati és állampolgári
figyelmet a nemzetbiztonság, a köz, - és rendvédelem, valamint a
gazdaságbiztonság és védelmi felkészítés kérdéseire, problémáira.
Véleményem szerint e területek átfogó kutatásával, értékelésével, konkrét,
gyakorlati értékű fejlesztési javaslatok kidolgozásával további tudományos
értékű és a gyakorlatban jól felhasználható eredményeket lehet elérni.
A globalizáció és a rohamosan felgyorsult információs változások
korábban nem tapasztalt alkalmazkodást követelnek meg, mind tempóban,
mind mértékben. Változik az oktatási folyamat minden résztvevője és
minden eleme: tárgya, tartalma, eszközei, és változnak a diákok igényei,
az oktatók lehetőségei is. A veszélyekre való felkészítésben az új
veszélyek megjelenése mellett az oktatás és képzés átalakulása is
elengedhetetlenné teszi, hogy folyamatosan, a korábbi stratégiákat és
módszereket állandóan felülvizsgálva, újragondolva alkalmazkodjunk az
aktuális kihívásokhoz és lehetőségekhez. A megjelenő új módszerek
számos lehetőséget és kihívást jelentenek-kínálnak a lakosság és a
szakemberek polgári védelmi jellegű felkészítésében.
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Jackovics Péter2

SZAKMAI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A FUKUSIMAI
KÁRHELYRŐL
Absztrakt
A Fukushima Daiichi atomerőműben a 2011-es természeti katasztrófa
miatt bekövetkezett nagyon súlyos baleset miatt - ahol a téma
kidolgozására vállalkozó szerző az EU-s polgári védelmi mechanizmus
keretében csapatvezető-helyettesként irányította a következménykezelést napjainkban a biztonság kérdése fokozottan felértékelődött. A szerző a
háromhetes küldetés tapasztalatait osztja meg.
Kulcsszavak: Katasztrófavédelem, súlyos üzemzavar, vezetés-irányítás

TECHNICAL EXPERT REPORT FROM THE
FUKUSHIMA DAMAGE SITE
Abstract
Due to the major accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant in
2011, where the author was responding for consequence management as
deputy team leader under the EU Civil Protection Mechanism, the issue of
safety has become more important today. The author shares the experience
of the three-week mission.
Keywords: Disaster Management, Serious Incident, Command and
Control
BEVEZETÉS
A Japán északkeleti partjainál 2011. március 11-én 14 óra 46 perckor
bekövetkezett Nagy-Kelet-Japán földrengés következtében a Fukushima
Daiichi Atomerőmű elveszítette a külső elektromos áram ellátását, ezért a
vészhelyzeti dízelt generátorok (EDG: emergency diesel generator)
automatikusan beindultak és a reaktor védelmi rendszerei az atomerőmű
tervének megfelelően aktiválódtak [1.].
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2

Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

28

1. ábra: A Richter skála 9.0 erősségű földrengés hatására kialakult helyzet
és a Fukushima Daiichi Atomerőmű elhelyezkedése Japánban
(a szerző szerkesztése a Pinterest alapján)

A földrengés nagy szökőár (cunami) hullámok sorozatát idézte elő és ezen
túl az erős talajmozgás a térségben és az atomerőműben komoly
infrastrukturális károkat okozott (1. ábra) [2.]. A szökőár második
hullámai 15 óra 36 perckor érkeztek a Fukushima Daiichi Atomerőműbe,
amely elsodorta és tönkretette a tengerparton az atomerőmű védelmére
kialakított szökőár fizikai védelmi gátrendszert, a tengervíz elárasztotta az
atomerőmű fő épületét és jelentős károkat okozott annak szerkezetében és
azon berendezésekben, amelyek az üzem biztonságos leállításához
szükségesek [3.]. Ennek eredményeként a Fukushima Daiichi Atomerőmű
olyan állapotba került, amelyben a nukleáris üzemeltető vészhelyzeti
cselekvési tervét teljes mértékben aktiválni kellett [4.]. Ez aktiválta a
helyszíni Veszélyhelyzet-kezelési Központot, ERC (Emergency Response
Centre) és a helyszíni Veszélyhelyzet-kezelési Szervezetet és az ERO
(Emergency Response Organization) működését.[5][6]
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1. kép: A valaha mért legerősebb földrengés, a legmagasabb szökőár pusztított és
rendkívüli nukleáris baleset veszélyeztette Japán és a világ lakosságát.
A japán rendőrség nyilvántartása alapján 11.620 fő hunyt el, 2.877 fő sérült
meg és 191.625 épület sérült meg vagy omlott össze (Fotók: a szerző)

Az áradás áramszünetet okozott, amely eredményeként a fő ellenőrző
helyiségekben a felügyeleti- és ellenőrzési rendszerek leálltak, a
helyszínen dolgozókkal a kommunikáció megszűnt, az üzemi világítás
nem működött. A biztonsági rendszerek és a hűtőberendezések motoros
rendszerei működésképtelenné vált.
Két héttel március 11-i katasztrófa után még 16.464 főt kerestek, illetve
tartottak eltűntnek. A rendőrség nyilvántartása alapján 11.620 fő hunyt el,
2.877 fő sérült meg és 191.625 épület sérült meg vagy omlott össze.
A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁTTERE,
MAGYARORSZÁG SZEREPE
Japán aktiválta az uniós polgári védelmi együttműködési rendszert.
Tekintettel arra, hogy 2011. első félévében Magyarország az Európai Unió
soros elnöke – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)
látja el az Európai Unió Polgári Védelmi szervezetének elnöki tisztségét –,
azonnal megkezdődött a segítségnyújtáshoz szükséges szervező
tevékenység. Az EU katasztrófavédelmi ügyelete, az EU Monitoring és
Információs Központ (MIC) kárfelmérő és koordinációs csapatok
helyszínre küldését tervezte.
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A Magyar Kormány döntése értelmében a BM OKF az EU MIC-en
keresztül nyolc fős magyar műszaki kutató-mentő (SAR) csapatot és az
uniós kárfelmérő csapatba – személyemben - egy polgári védelmi tisztet
ajánlott fel Japán megsegítésére 2011. március 11-én.
Az Európai Unió Polgári Védelmi Csapat (a továbbiakban: csapat)
tagjainak kiválasztása 2011. március 15-én fejeződött be, 37 fő uniós
jelöltből 17 fő került kiválasztásra. A csapat indulása biztonsági okokból
halasztva lett. A MIC kérte a csapattagokat az előzetes orvosi vizsgálatok
megtételére.
A KÁROK KÖVETKEZMÉNYEINEK EURÓPA UNIÓS SZINTŰ
ENYHÍTÉSE
A csapat feladata az Unióból a szigetországba érkező támogatások
fogadásának segítése, valamint az érintett kárterületeken a biztonságos
gyűjtőpontokig a segélyek szállításának nyomon követése volt. A
Brüsszelből induló csoport nyolc EU-s szakértőből, két radiológusból, egy
MIC összekötőből és hat dániai technikai támogatóból állt (TAST). Az
indulás napján biztonsági okokból 2 fő szakértő visszamondta a
misszióban való részvételt, így 15 fő utazott Japánba.

2. kép: Az Európai Uniós Polgári Védelmi Csapat Tokióban 2011. március 23-án
(Fotó: EU TAST Csapat)

Eredeti tervek szerint a csapat előreláthatóan tíz napot töltött volna a
katasztrófa sújtott Japán fővárosában, ahova egyéni védőfelszereléseket,
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mérőműszereket, infokommunikációs eszközöket vittünk magunkkal. A
csapat a teljes önfenntartáshoz szükséges logisztikát is biztosította maga
számára. A csapat felkészült a Japán hatóságok kérésére, hogy teljes
önállóságban, azaz „autonómiában” az Európából érkező segélyeket
összevontan „egy csatornás rendszerben” koordinálja.
EURÓPA UNIÓS POLGÁRI VÉDELMI CSAPAT FŐBB
TEVÉKENYSÉGE
A brüsszeli EU MIC-nál történt eligazítást követően, 2011. március 18-án
pénteken indult a 15 fős csapat a 9800 km-es útnak, közel 1200 kg tömegű
csapatfelszereléssel. Belgiumban a csapatot nagy médiaérdeklődés mellett,
Kristalina Georgieva polgárvédelmi és humanitárius segélynyújtásért
felelős uniós biztos asszony búcsúztatta.
Csapatvezető-helyettesként feladatom volt a vezető helyettesítésén túl, a
csapat biztonságának, védelmének és esetleges kimenekítésének, valamint
a napi tevékenységének megszervezése. Felelősségi köröm közé tartozott,
a szakértői csapatban dolgozó két radiológus szakértő tevékenységének
koordinálása, az EU MIC felé készítendő napi jelentés összeállítása. Az
EU Polgári Védelmi Csoport 15 szakértője azonnal elkezdte a munkát
Tokióban. Felállította a Koordinációs és Műveleti Központját, ahonnan a
humanitárius segítségnyújtás logisztikai támogatását koordinálta. A
csoport az Európai Bizottság Japán Nagykövetségén rendezkedett be. A
háttérsugárzás továbbra is stabil volt.
Több alkalommal éreztünk utórengéseket, ezért az általam kidolgozott
Evakuációs Terv alapján kellett mindenkinek az épületből kimenekülnie és
gyülekeznie. A földrengés és a sugárzásveszély elkerülése érdekében
Biztonsági és Védelmi tervet is készítettem, amely betartása a csapattagok
számára kötelező volt. Egy esetben 6.1-es Ricter skála szerinti utórengést
regisztráltak a hatóságok.
A dán radiológus szakértővel részt vettem a Japán Külügyminisztériuma
(MoFa) által a Japánba akkreditált nagyköveteknek tartott szakmai
megbeszélésen. A nemzetközi szintű megbeszélés a térségben kialakult
radiológiai helyzetről szólt, amelyen valamennyi minisztérium képviselője
részt vett és beszámolt. A megbeszélésen részletesen feltárták a
Fukushima atomerőmű reaktorának állapotát, a megtett lépéseket. Az
Egészségügyi Minisztérium képviselője részletes kimutatást adott át az
ivóvíz és az élelmiszerek radiológia szennyezettségi értékeiről.
Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

32

Folyamatosan tájékoztattam a tokiói Magyar Nagykövetséget a fővárosban
kialakult aktuális radiológiai helyzetről. A csapat megérkezése óta a
Nemzeti Szeizmológiai Intézet 16 utórengést észlelt. Ezen túlmenően a
csapat az Európából az EU-tagállamok által küldendő segélyszállítmányok
fogadásának előkészítését az EU Delegációval és az EU MIC-kel
folyamatos, napi kapcsolattartásban végezte.

3. kép: EU-s irányítás alatt a nemzetközi segítségnyújtás: Kristalina Georgieva
asszony, polgári védelmi és humanitárius segélynyújtásért felelős uniós biztos a
szerzővel (alul), az EU szakértői csapat vezető-helyettesével a csapat műveleti
központjában (fent) Tokióban. A csapat tagjai folyamatosan személyi dozimétert
viseltek. (Fotó: EUCPT, 2011. március 25.)

Megállapítottuk, hogy a japán hatóságoknak nagyon komoly logisztikai
gondjai vannak a segélyek rászorultak számára történő eljuttatásában. A
probléma nem az, hogy valamiből nincs elegendő készletük (víz,
élelmiszer, háztartási cikkek, ruha, stb.), hiszen az ország nagy része
működik, termel és van elegendő áru még a rendkívüli igények
kielégítésére is.
2011. március 25-én több napra Japánba látogatott Kristalina Georgieva
asszony polgárvédelmi és humanitárius segélynyújtásért felelős uniós
biztos, hogy az EU-s humanitárius segítségnyújtás koordinációját és a
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segélyek térségbe történő célba juttatását megtekintse. Az Uniós Biztos
Asszony a nap végén ellátogatott az EU Polgári Védelmi Csapat tokiói
főhadiszállására, ahol bejelentette, hogy az EU meg kívánja hosszabbítani
a Japán misszió időtartamát. A további EU-s humanitárius segítségnyújtási
feladatokat várható már csak 5-6 fő szakértő fogja végezni. A csapat tagja
marad 1 fő radiológus, 1 fő infó-kommunikációs szakember és az EU MIC
összekötője.
2011. március 31-től a csapat magyar vezetésű lett, amelyet komoly
szakmai és diplomáciai sikernek lehetett tekinteni. A 3 fős csapat tagja
maradt még a MIC összekötő tiszt és a francia radiológus szakértő.
Tokióban a háttérsugárzás napok óta csökkent. Radioaktív jód kis
mértékben, de kimutatható volt a csapvízben. Utórengéseket nem
regisztráltak a hatóságok.
Folyamatos tárgyalások és egyeztetések folytak Japánban a belföldi
árufuvarozókkal a magyar és az uniós segélyszállítmányok fogadásáról.
Egy repülőgép leszállási engedélyeztetését, fogadását a csapat az EU
Delegációval és a Japán Külügyminisztériummal együtt szervezte, az
engedélyhez 11 féle dokumentumot kellett beszerezni.
Kristalina Georgieva, EU biztos asszony korábbi látogatásával megígérte
az Ibaraki prefekturának a dozimétereket, amelyek közben megérkeztek
Tokióba. Mivel ez a segély prioritást élvez, az EU csapat a következő nap,
április 7-én 50 db dozimétert vitt el az érintett Ibaraki Prefekturának és
adta át a hatóságoknak.
2011. április 6-án reggel az EU Polgári Védelmi Mechanizmus keretében
megérkezett a magyar segélyt is szállító teherszállítógép. A magyar
szállítmány 28.800 darab csokoládés almasziromból, 8.640 darab
őszibarackkonzervből, a 39.864 darab instant levesből és a 27.000 darab
csokoládé szeletből állt. A 73 raklapnyi magyar áru 26 tonnát tett ki és 4
teherautóra fért fel.
A csapat elkísérte a segélyeket szállító teherautókat. A csapatot szállító
gépjármű 58 km-re haladt el a Fukushima atomerőműtől, ahol a radiológus
szakértő 6-szoros háttérsugárzás emelkedést mért, amely a gyors áthaladás
miatt nem jelentett veszélyt a csapat tagjaira. Egyéni védőeszközeinket
nem kellett használni. A csapat azon a kárterületen járt, ahol 37 méteres
szökőár hullám pusztított el mindent, tett a földdel egyenlővé
lakókörzeteket. A helyszínen megállapítottuk, hogy a japán hatóságok
aggodalma túlzó volt, azaz a segélyszállítmányok sendai fogadása
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gördülékenyen működött: raktárakban azonnal sorra kerültek
tehergépjárművek, zsúfoltság nem volt tapasztalható és a segélyeket rövid
idő alatt lepakolták a járművekről.
2011. április 8-án a csapata befejezte három hetes küldetését Japánban.
Hiroshi Kawamura európai kapcsolatokért felelős igazgató úr
(Külügyminisztérium) a Japán Kormány nevében megköszönte az Európai
Uniónak a Japán felé tett szolidaritását. Kifejezte elismerését, hogy az EU
segítségnyújtás a teljes önellátásban sikerrel bonyolódott le. Elmondta,
hogy Japán számára is tanulságokkal szolgált a nemzetközi
segítségnyújtások fogadása és koordinálása.

4. kép: Ibaraki Prefektúra katonai irányítás alatt. A szerző a Japán
Külügyminisztérium képviselőjével és a japán hadsereg helyi parancsnokával
(a kép bal felső sarka). Az EU-s segélyszállítmányok szállítása, osztályozása és
raktározása (Fotó: Japán hadsereg és a szerző).

A március 11-ei 9.0 Richter skála erősségű nagy erejű földrengést
követően az utolsó műveleti napig 78 utórengés volt a térségben, amelyből
a 7.1-es volt a legerősebb. 2011. április 9-én a 22. műveleti napon, a 3 fős
polgári védelmi szakértői csapat tagjai haza indultak Brüsszelbe, Párizsba
és Budapestre.
EURÓPA UNIÓS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAPASZTALATA
Az EU Polgári Védelmi Mechanizmus keretében közel 350 tonna
humanitárius segélyt sikerült a csapatnak fogadnia és eljuttattatnia Japán
öt legjobban károsodott prefektúrájába. Az EU és az EU tagállamok
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szolidaritásuk keretében, összesen 16 millió eurós támogatást adtak a
földrengés, a szökőár és a nukleáris baleset által sújtott Japánnak.
Az EU Polgári Védelmi Csapat összetétele megfelelő volt. A csapattagok
felkészültsége lehetővé tette azt, hogy a három fázisban felépített 3 hetes
uniós misszió végrehajtásra kerüljön. A csapat összetétele megfelelő
lehetett volna ahhoz is, hogy 5 szállítmánynál többet fogadjunk Japánban.
Az Uniós humanitárius-segítségnyújtást korlátozta a japán hatóságok
visszafogottsága és a nemzetközi segítségnyújtásban való járatlansága.
Több esetben tapasztaltuk azt, hogy a prefektúrák-MoFA-brüsszeli Japán
Nagykövetség közötti nemzeti és nemzetközi szintű információcsere és
kommunikáció eltérő volt.
Japán hatóságok által kért teljes önállóság ugyan nehezítette az uniós
segítségnyújtás végrehajtását, de a csapat tagjainak felkészültsége és
kiváló problémamegoldó képessége ezt áthidalta.
Az uniós tagállamok segítségnyújtása és a japán nép iránt mutatott
szolidaritása a kijuttatott segélyek (anyagi és természetbeni) mennyisége
és mértéke, valamint annak összevontsága, illetve gyors kijuttatása
mérföldkőnek tekinthető az Európai Közösség, a brüsszeli DG ECHO
(Humanitárius és PV Főigazgatóság) életében.[7]
Az EU missziói sorában ez volt az első, hogy ilyen nagy létszámú csapat
váltás nélkül ilyen hosszú küldetésben vett részt. A csapat tagjainál gondot
okozott, hogy kezdetben a személyi életbiztosítás kérdése nehezen volt
tisztázható. Problémát jelentett, hogy a csapat nem rendelkezett önálló
költségkerettel, a helyi kiadásait a tagállamok nagykövetségei segítették
(DK: autóbérlés, HU: tolmácsbérlés), a csapattagok egyéni védőeszközzel
történő ellátását a MIC nem tudta biztosítani (CZ: bőr és légzésvédőket
biztosított). A francia és a svéd radiológiai szakértő felszereltsége magas
szintű volt.
ÖSSZEGZÉS
Az uniós tagállamok segítségnyújtása és a japán nép iránt mutatott
szolidaritása, a kijuttatott segélyek (anyagi és természetbeni) mennyisége
és mértéke, valamint annak összevontsága, illetve gyors kijuttatása
mérföldkőnek tekinthető az Európai Közösség, a brüsszeli DG ECHO
(Humanitárius és PV Főigazgatóság) életében. Az EU missziói sorában ez
volt az első, hogy ilyen nagy létszámú csapat váltás nélkül ilyen hosszú,
azaz háromhetes küldetésben vett részt.
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Első alkalommal történt, hogy magyar katasztrófavédelmi szakember
vezetőként vett részt egy ilyen különleges és egyedi, ennyire elhúzódó
nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásban.
Soha, egyetlen természeti katasztrófa sem okozott akkora anyagi károkat,
mint a március 11-i földrengés és a szökőár Japánban. A világbank adatai
szerint a megaföldrengés és a szökőár következtében több mint 200
milliárd dolláros kár keletkezett. Japánban teljes városok tűntek el a föld
felszínéről a 9.0 magnitúdójú földrengést követő több emelet magas
szökőárban. Az áldozatok és eltűntek száma összességében 28.000 fő volt.
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Hábermayer Tamás3

MINŐSÍTETT MENTŐSZERVEZETEK ÚJ KIHÍVÁSAI
AZ INSARAG 2020 TÜKRÉBEN
Absztrakt
A természeti katasztrófák közül különösen veszélyesek a földrengések.
Esetükben az előrejelzési lehetőségek rendkívül korlátozottak, védekezni
ellenük csak a megelőzéssel lehetséges. Bekövetkezésükkor óriási
pusztítást okoznak és emberéletek követelnek. A rengés erősségétől
függően számos épület sérül vagy dől össze és túlélők rekednek romok
alatt. A törmelékek alatt a veszélyben lévő személy megtalálása és
kimentése bonyolult és időigényes, a biztonságos végrehajtást figyelembe
véve akár több napig tartó feladat is lehet. Különleges szakértelmet
követel meg a műveletet végzőktől. Az Egyesült Nemzetek Szervezete
Nemzetközi Kutató – Mentő Csoport (a továbbiakban: ENSZ INSARAG)
1991 óta fogja össze a nemzetközi szakemberek mentési tevékenységét és
irányelveket ad ki a nemzetközi mentőcsapatok szervezetének
létrehozására, szakmai tevékenységének irányítására, minősítésére. A
2020 –ban új INSARAG irányelvek jelentek meg, amelyek alkalmazása új
kihívást jelent a magyarországi minősített mentőszervezetek részére.
Kulcsszavak: minősített mentőszervezetek, kihívás, földrengés, ENSZ
INSARAG
THE NEW CHALLENGES OF THE CLASSIFIED RESCUE TEAMS
IN THE MIRROR OF INSARAG 2020
Abstract
The earthquakes are especially dangerous as one from the natural disasters.
In their case, the possibilities of the early warning are extremely limited,
the possible defence against them is only the prevention. When they occur,
there will be tremendous destruction, and loss of lives. Depend on the
strength of the quake, numerous building will suffer damages, collapses
and survivors struck under the debris. Finding and rescuing them are
complicated and time consuming task and it can last for days, if we take
Dr. Hábermayer Tamás tű. ezredes, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
igazgatóhelyettes és Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézet,
tanársegéd e-mail: dr.habermayer.tamas@katved.gov.hu ORCID: 0000-0002-6677-9163
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the safe completing into consideration. It requires specific knowledge
from those, who are doing these operations. The United Nations
International Search And Rescue Advisory Group are coordinating the
rescue activities of the international teams and supporting them with
guidelines how to organise themselves and controlling, classifying the
professional operations. There are new guidelines since 2020, and it will
be a challenge for the Hungarian classified teams how to apply them.
Keywords: classified rescue teams, challenge, earthquake, UN INSARAG
BEVEZETÉS
Magyarország két központi rendeltetésű mentőszervezettel rendelkezik,
amelyek teljesítették az ENSZ INSARAG szakmai minősítését. A
HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services,
hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet) [1] jogelőd szervezeteként
a világon először a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet (a
továbbiakban: FKRMSZ) tett sikeres minősítést 2005-ben, mint nehéz
kategóriás városi kutató-mentő. Ezután az INSARAG weboldalán [2: IEC]
a következő újraminősítést már HUNOR névvel először 2012-ben, majd
2017-ben hajtotta végre. A HUSZÁR (Hungarian National Integrated
Organisation For Rescue Services, közepes kutató-mentő mentőszervezet)
[3] az első minősítést a HUNOR - ral közösen 2012-ben hajtotta végre,
amelyet 2017-ben az újraminősítés követett. A COVID-19 által okozott
nemzetközi kaotikus állapotok hatására az ENSZ INSARAG úgy döntött
2020-ban, hogy a kötelező 5 éves újraminősítési határidőt minden csapat
részére két évvel meghosszabbítja. Ennek köszönhetően a magyarországi
kutató-mentő egységek részére 2024-ig van lehetőség az új követelmények
teljesítésére, amelyet a 2021. január 1-i hatállyal életbe lépett ENSZ
INSARAG 2020-as irányelvei szerint kell majd végrehajtani. A cikkben a
szerző az új követelményrendszer számos minősítési szempontjából két fő
témakörrel foglalkozik: a képzési rendszerrel és a csapatbeosztáshoz
rendelt követelmények változásával.
AZ ENSZ INSARAG KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA
A városi kutató-mentő szervezetek szempontjából különlegesen fontosnak
tekinthető a megfelelő képzettségek megléte az előírt szakbeosztások
ellátásához. Ez könnyen megérthető, ha megvizsgáljuk a nemzetközi
mentőcsapat feladatrendszerét, vállalt kötelezettségeit. A katasztrófák
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helyszíne a világon ugyanis bárhol lehet, így könnyen elképzelhető, hogy
a segítségnyújtásra küldött egység akár több ezer kilométernyi távolságra
kerül a támogatást nyújtani képes saját anyaországától. Ez azt is jelenti,
hogy a csapat a képzettségek és felkészültség vonatkozásában leginkább
saját magára számíthat, hiszen a bajba jutott országban a befogadó
nemzeti támogatás nem tekinthető biztosnak, annak terheltsége okán.
További nemzetközi szereplőktől természetesen kérhető segítség, azonban
ilyenkor azon adott szervezet kapacitása válik majd terheltté, amely
szintén elsősorban a katasztrófa által sújtottaknak szeretne segítséget
nyújtani. Számos esetben lehet mentésre szakosodott önkéntes
szervezetektől hallani, hogy a bajba jutottat mindegy, hogy ki menti meg,
csak mentse. Szakmai véleményem szerint ez egy elfogadható álláspont
végszükség esetén, ugyanakkor teljességgel elutasítandó akkor, amikor
van elegendő idő és kapacitás a szakbeosztásokra történő felkészítések
végrehajtására, és így szakszemélyzet műveletekbe vonására. Hiába
minden ellenérv, a magasabb szintű képzések és képzettségek
egyértelműen magasabb szakmaiságot és tevékenységet eredményeznek.
Bizonyos csapatbeosztások és tevékenységek esetén ez már az ENSZ
INSARAG irányelveket is meghaladó szinten, nemzetközileg is
szabályozott. Erre jó példa az orvosok hatósági bizonyítványa [4],
amelynél vitán felül áll, hogy nélküle törvényesen nem lehet külföldön
praktizálni. Különösen fontos ez az orvosi műhibák (félrepraktizálás,
malpractice) szempontjából, amelynek súlyos egészségi, anyagi és akár
diplomáciai következményei is lehetnek. Éppen ezért az ENSZ INSARAG
mentőcsapatoknál a minősítést ellenőrzők különösen nagy figyelmet
szentelnek annak, hogy az állomány tagjai rendelkezzenek a
szakbeosztásukhoz előírt végzettségekkel, képzettségekkel. Ennek
érdekében az egyes csapatbeosztásokhoz az INSARAG irányelvek
egyértelműen meghatároznak követelmény és minősítési szempontokat [5:
2.6 p 27-33] [5: p 68-80], amelyeknek a mentőcsapatok meg kell, hogy
feleljenek.
AZ ENSZ INSARAG 2015 KÉPZÉSI RENDSZERE
Az ENSZ INSARAG 2015-ös változata még a következő szempontok
szerint foglalta össze a minősített mentőcsapatokkal szemben támasztott
képzettségi követelményeket [6: 6.5 – 6.6 p 24-25]:
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1. A képzettségekre, alkalmazott szabályokra csak általános utalások,
javaslatok voltak megfogalmazva. A mentőcsapattal szembeni
elvárások a következők voltak:
- magas szintű szakmai ismeretek és azok alkalmazni tudása,
- csapatmunka,
- megfelelő képzettségi szint az adott tevékenység biztonságos
és hatékony végrehajtásához.
2. A „civil személyek” mentési tevékenységbe történő bevonásának
alapfeltételeiként a következők szerepeltek:
- beosztáshoz kapcsolt szakmai és városi kutató - mentő
felkészítés és képzés,
- csapatépítésen részvétel (beilleszkedés miatt),
- kétirányú biztosítás: okozott balesetre és félrepraktizálásra
(megfelelő képesítés megléte nélkül végzett tevékenység során
baleset/kár okozása), műhibára.
3. Az INSARAG 2015 a következő, mentőcsapatok által választható
technikai mentési képességeket nevesítette:
- beavatkozás szűk helyeken,
- vízről, vízből mentés,
- romosodást követően épületből mentés,
- árokból / nyiladékból mentés,
- kötéltechnikai mentés.
4. A technikai mentések képzéseire az irányelvek három szintet
(alapismereti, műveleti, technikusi) határoztak meg, amelyeket a
szakbeosztásnak megfelelően kell az érintetteknek teljesíteni (a
minősítések és újraminősítések végrehajtása során a külföldi
szakértők ezt minden csapattagra személyre és beosztásra
szabottan vizsgálják).[6:41]. Ezen szintek és jelentésük az 1. számú
táblázatban található.
Szint
megnevezése

Alapismereti
szint

Óraszám

4 – 8 óra

Oktatási
forma

elméleti

Jelentése
Minimum ismeretszint egy adott
témakörben, tevékenységben (pl. vízről
mentés), amely arra alkalmas, hogy a
kapcsolódó, de nem beavatkozói (pl.
tervezői,
logisztikai
ellátó)
tevékenységet kizárólag biztonságos
területen – a kárterülettől távol –
végezzék.
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Középszint az adott témakörben,
tevékenységben, amely arra alkalmas,
hogy a kárterületen a személy
elméleti
támogató, vagy a biztonságos területen
10 – 24
Műveleti
és
operatív tevékenységet végezhessen.
óra
szint
gyakorlati (Pl. a betonvágó eszközt használó
kolléga segítője, biztonsági tiszt,
kutyás keresés végrehajtását támogató
személy)
Felsőfokú szint az adott témakörben,
tevékenységben, amely arra alkalmas,
elmélet és
hogy a kárterületen a személy a
gyakorlat,
operatív
mentési
tevékenységet
Technikusi
40 óra
célszerű
végezhessen. (Pl. műszaki mentés
szint
komplex
eszközzel
történő
közvetlen
vizsga
végrehajtását végző állomány, kutyás
keresést végző személy.)
1. táblázat: A technikai mentések képzési irányelveinek három szintje
(Készítette: a szerző)

Bizonyos témakörökben, tevékenységek végzése során elfogadott az
ENSZ INSARAG által elismert nemzetközi szintű képzések megléte,
szabályrendszere (pl. a mentőkutyás tevékenység esetén a Nemzetközi
Mentőkutyás Szervezet (a továbbiakban: IRO). Ezt viszont nem kötelező
alkalmazni, mert az országok preferációja alapján bármilyen hátrány
nélkül a saját nemzeti szabályok is alkalmazhatóak (például a kínai China
Search and Rescue (CSAR), China International Search and Rescue
(CISAR) és az orosz EMERCOM minősített mentőcsapatok, akik nemzeti
rendszert használnak). Az INSARAG 2015 alapján egy szabályos
mintaképzés a 2. számú táblázat szerint történt. Fontos ugyanakkor
megjegyezni, hogy a képzések megtartása előtt a mentőcsapatnak (és
irányító szervének) a saját országra vonatkozó megelőző vizsgálatot le
kellett folytatnia. Fel kellett tárni, hogy jogilag szabályozott –e az adott
tevékenység. Ha igen, és a szakmai szabályok jogszabályi szinten is
megvannak, akkor annak meg kell felelni. Ha nincsenek, akkor lehet az
ENSZ INSARAG képzési rendszert alkalmazni. Fontos továbbá a
beavatkozások szempontjából, hogy attól, hogy a saját országban esetleg a
kérdés nem szabályozott, lehet, hogy a beavatkozás helyszíne szerinti
országban viszont igen. Ha ez így van, akkor az éles beavatkozások során
meg kell felelni az ottani nemzeti szabályozásnak és a helyi hatóságok
iránymutatásának, utasításainak.
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Mintaképzés megnevezése: Beavatkozás szűk helyeken
Kötelezett
csapattagok:

a csapatbeosztás szerint
különböző szinten mindenki (pl. logisztikus – alapismereti
szint, beavatkozó vagy orvos – technikusi szint!)

Óraszám
Témakörök és szintek
- a vonatkozó jogszabályi háttér és
magyarázata,
- engedélyköteles helyek felismerése,
Alapismereti
- helyszín biztosítás szabályai,
8
szint
- a rendelkezésre álló erőforrások a feladat
megoldásához,
- milyen feltételekkel lehet behatolni a
veszélyes térbe.
- alapismereti szint anyaga
- biztonságos
behatolási
és
mentési
Műveleti
technikák,
24
szint
- levegő mérési (oxigénszint) technikák,
- kockázatok és veszélyek felismerése.
- előző képzési szintek tartalma,
- személy mentése szűk helyről,
- különleges mentési eljárások,
Technikusi
- kommunikáció és utasítás adás,
40
szint
- szűk helyek típusai és a fontosabb
típusismeretek,
- levegő (oxigénszint) mérési technikák,
- szellőztetési eljárások és technikák.
2. táblázat: INSARAG 2015 alapján egy szabályos mintaképzés
(Készítette: a szerző)

AZ ENSZ INSARAG 2020 KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI
Az ENSZ INSARAG 2020 a 2015-ös rendszerhez képest számos helyen
pontosította, konkretizálta azokat az elvárásokat, amelyeket a
mentőszervezetek személyi állományának képzettségi és felkészültségi
szintjére vonatkozott. A következő pontok összefoglalják a változásokkal
kapcsolatos legfontosabb információkat:
1. A 2021. január 1. után végrehajtott minősítések esetén a korábbi
általános szabályozások már nem megfelelőek, a konkrét, új 2020-as
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követelményeknek kell megfelelni. Ezt a soron következő
minősítések alkalmával a külföldi minősítők fokozottan vizsgálni
fogják.
2. A minősítendő mentőcsapattal szemben új elvárás, hogy
dokumentált módon kísérje figyelemmel a személyi állománya
fizikai, pszichológiai és egészségi állapotát. Ezt saját
szabályzataiban, normaszerűen rögzíteni szükséges.
3. A civil szereplők mellett külön ír az INSARAG 2020 a hivatásos
személyek (tűzoltó, rendőr, mentő, stb.) bevonásáról és a
kárhelyszíni tevékenységük egymás közötti priorizációjáról
(szabályzatban, eljárásrendben kell rögzíteni, hogy a csapaton belül
mikor, ki irányít).
4. A tűzoltó, mentő és „civil személyek” együttes mentési
tevékenységbe történő bevonásának alapfeltételei továbbá:
- a szervezeti struktúra, hierarchia és szabályok (együttműködés a
hivatásos személyekkel, szervekkel) szabályozása és rögzítése,
- a beosztáshoz kapcsolt szakmai és városi kutató-mentő
felkészítés és képzés megléte,
- csapatépítésen részvétel (beilleszkedés miatt).
5. A kétirányú biztosítás megléte (baleset és félrepraktizálás, orvosi
műhiba miatt) [5:29].
Már a 2015-ös INSARAG irányelvek is határoztak meg a
csapatbeosztásokhoz rendszeresített követelményeket. Ezeket a 2020-as
INSARAG pontosította és így egyértelmű, ellenőrizhető minősítési
kritériumként szerepelnek. Ennek egy beosztásra vonatkozó összeállítása a
3. számú táblázatban található.
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Beosztás
megnevezése

Beavatkozó személyzet és mentésvezető
INSARAG 2020 szerint [5: p 75-76]
1. Saját szervezetén belül aktív beavatkozói beosztás
betöltése.
2. Aktív szolgálat az adott funkciónak megfelelő
beosztásban.

Követelmények

3. Rendelkezzen
minden
olyan
szükséges
végzettséggel, amellyel az adott tevékenység
technikusi szinten végezhető és nemzeti vagy
nemzetközi szinten jogilag, „államilag!” elfogadott.
4. Ismerje és értse az INSARAG alapelveket.
5. Rendelkezzen az ENSZ által előírt emelt szintű
biztonsági képzéssel (BSAFE) [7].

3.

táblázat: Beavatkozó személyzet és mentésvezető INSARAG 2020 szerint
(Készítette: a szerző)

Az INSARAG 2020 továbbá előír a mentőszervezetre és a mentést végző
direkt beavatkozó személyzetre minősítendő képesség-követelményt is.
Például egy közepes kategóriás mentőcsapat esetén a következőket kell
tudni teljesíteni [5:88], amelyet kötelező bemutatni a minősítések során a
külföldi szakértőknek:
-

épületek, leomlott épületrészekre vonatkozó áttörési technikák
alkalmazása,
függőleges ajtó és ablak megtámasztási technikák alkalmazása,
beton áttörési (300mm) és fa átvágási képzés (300mm) és
képesség,
épületrészek stabilizálása képzés és képesség.

Nehéz mentőcsapatnál az előzőek kiegészülnek többlettel:
-

beton áttörési (450mm) és fa átvágási képzés (300mm) és
képesség,
fém, betonvas vagy acél átvágási képzés (20 mm) és képesség.

Amennyiben a csapat a minősítés vagy újraminősítés során ezeket nem
tudja teljesíteni személy vagy technikai eszköz problémák miatt, akkor az
a minősítés elvesztését jelenti. (A sikertelen képesség-feladat
gyakorlatvezetői és minősítői engedéllyel megismételhető a minősítő
gyakorlat időtartama alatt, azonban ha sikertelen, akkor a kijavításáig a
csapat nem szerez minősítést.)
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Ezen felül a mentőszervezetek csapatstruktúrájában vannak további egyedi
beosztások, amelyhez speciális képzettségi követelmények tartoznak.
Ilyen szakbeosztás például a csapat építőmérnök (statikus mérnök) tagja,
aki a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljen:
1. Egyetemi szintű építőmérnöki képzettség megléte, majd az ENSZ
INSARAG szakosított képzésének, speciális felkészítésének
(mentőmérnök) elvégzése,
2. Építőmérnöki emelt szintű angol nyelvtudás megléte vagy
megszerzése a szakszövegek megértéséhez.
A mentőmérnöki képzés egy ENSZ INSARAG szakosított egyedi képzés,
amelyet a német szövetségi katasztrófavédelmi szervezet (Technisches
Hilfswerk, THW) szervez és évente 1-2 alkalommal Olaszországban hajt
végre Poggioreale településen.

1.

kép: A mentőmérnöki képzés dokumentációja (2019)
(Készítette a szerző)

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÉRTÉKELÉS
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Az INSARAG 2020-as változásai számos ponton módosították a korábbi
irányelveket, és nagymértékben pontosították és egyértelműsítették a
képzési rendszer és a csapatbeosztáshoz rendelt szakmai követelményeket.
A következő újraminősítés érdekében ez azt jelenti, hogy a HUNOR és
HUSZÁR mentőcsapatoknak változtatniuk kell a korábbiakon, hogy az
emelt szintnek meg tudjanak felelni. Szükségessé válik a képzési és
előszűrő rendszerek áttekintése, a végzettségek és azok szintjeinek
megfeleltetése a magyar nemzeti szabályozásnak. Figyelembe kell venni,
hogy képzetlen személy nem vehet részt sem a hazai, sem külföldi
káresemények helyszínén történő beavatkozásokban, mert veszélyeztetheti
az operatív tevékenységet és a mentendő személyek biztonságát. Fontos,
hogy az INSARAG 2020 előírásai alapján kivétel nélkül minden személy
fizikai, egészségügyi és pszichikai állapotát dokumentáltan fel kell mérni
és képesnek kell lenni a beavatkozások miatti változások, esetleges
károsodások nyomon követésére. Az új követelményrendszer változása
alapján az tapasztalható, hogy emelkednek a szintek, konkrétabbá,
tényszerűvé válnak a mentőszervezetek kötelezettségei. Ennek a célja az
ENSZ INSARAG szempontjából egyértelmű – a szervezet azt szeretné
garantálni, hogy a minősítést kapó nemzetközi mentőcsapatok továbbra is
a világ élszínvonalába tartozzanak szakértelmük, személyi állományuk,
képességeik okán.
FELHASZNÁLT IRODALOM
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

BM OKF Weboldala: HUNOR.
https://katasztrofavedelem.hu/189/hunor (Letöltve: 2021.12.26.)
INSARAG weboldala – Internal External Classification (IEC)
https://www.insarag.org/iec/iec/ (Letöltve: 2021.12.26.)
BM OKF Weboldala: HUSZÁR.
https://katasztrofavedelem.hu/191/huszr (Letöltve: 2021.12.26.)
Országos Kórházi Főigazgatóság weboldala – Hatósági
bizonyítványok.
https://www.enkk.hu/index.php/hun/elismeresi-es-monitoringfoosztaly/hatosagi-bizonyitvanyok/hatosagi-bizonyitvanyokkalkapcsolatos-altalanos-tajekozato (Letöltve: 2021.12.26.)
INSARAG Guidelines 2020 Volume II, Manual A, Capacity
Building. https://www.insarag.org/wpcontent/uploads/2021/06/INSARAG20Guidelines20Vol20II2C20Ma
n20A.pdf (Letöltve: 2021.12.26.)
Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

48

[6]

[7]

INSARAG Guidelines 2015: Volume II: Preparedness and Response
Chapeau Manual A: Capacity Building.
https://www.insarag.org/wpcontent/uploads/2016/04/INSARAG_Guidelines_V2_Chapeau__Ma
nual_A_-_Capacity_Building1.pdf (Letöltve: 2021.12.27.)
BSAFE weboldal.
https://training.dss.un.org/thematicarea/category?id=6
(Letöltve: 2021.12.27.)

Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

49

Major Gábor4

A TERMÉSZETES VÍZBÁZISOK JELLEMZŐINEK
FELTÉRKÉPEZÉSE ÉS VÉDELME DRÓNOK
SEGÍTSÉGÉVEL
Absztrakt
Az alábbi publikáció is rámutat arra, hogy a víz mindenhol jelen van,
mindennek az alapja. Amennyiben ez így van, több kérdés is felvetődik.
Tényleg mindenhol megtalálható megfelelő mennyiségben és
minőségben? Mindenki a szükséges alázattal, szaktudással és
biztonságtudatossággal kezeli a rendelkezésre álló vízbázisokat? Az
írásban a szerző a vízbázisok, mint kritikus infrastruktúra elemek
védelmével és a minőségi mutatóinak feltérképezésére szolgáló pilóta
nélküli légijármű rendszerek (UAS – Unmanned Aircraft System) széles
spektrumú felhasználási lehetőségeinek bemutatására tesz kísérletet. A
cikk rövid áttekintést ad a témában megjelent, releváns hazai
publikációkról, és tartalmazza a szerző egyéni következtetéseit is.
Kulcsszavak: víz, felszíni vízgazdálkodás, pilóta nélküli légijármű
rendszerek, drón

THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS)
FOR MAPPING OF VARIOUS INDICATORS AND
PROTECTION OF NATURAL WATER RESOURCES
Abstract
The previous quotation is pointing out that water is throughout and it is the
base of everything. But is it really present everywhere in sufficient
quantity and quality? Does everybody handle the available water resources
with proper humility, expertise and sense of security? The aim of this
manuscript is to bring forward the wide spectrum application of unmanned
aerial systems (UAS – Unmanned Aircraft System) for exploring the
quality indicators and protection of water resources as critical
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infrastructural elements. This bulletin offers a brief review of the relevant
Hungarian publications and contains the conclusions of the author.
Keywords: water, surface water management, unmanned aerial systems,
drone
BEVEZETÉS
„Ha azok, akiket vízért küldenek, legelőször a
saját szomjukat oltják: a sereg egészének nagy
kínt okoz a szomjúság.”
(Szun-ce: A háború művészete) [21]
"A Víz képes rá, hogy emberek nélkül létezzen, de az emberek víz nélkül,
csak pár napig tudnak életben maradni." Ez az ősi bölcsesség a teljes
igazságot tárja fel a víz jelentőségéről, fontosságáról. Érzékelteti, hogy a
víz értéke felbecsülhetetlen, minden élet alapja ezen a FÖLD nevű
bolygón. Az emberiség, már évezredek óta tud a víz fontosságáról.
Néhány ezer évvel ezelőtt Rómában, a víz beszennyezése az egyik
legnagyobb bűncselekmények közé tartozott.
Ma, az előrehaladott és modern társadalmakban többen abban hisznek,
hogy fel kell áldozniuk mindent – beleértve annak a bolygónak a vizét is,
melyen laknak – azzal a céllal, hogy az úgynevezett „előrehaladásukat" és
„jólétüket" folytathassák. Nagy iramban rombolják le a víz életet adó
kapacitását. A megnövekedett lakosság, az ipari hulladékok és a
mezőgazdasági vegyszerek, mind szennyezik a vízforrásokat. A "pazarló
fogyasztó" társadalmak polgárai sajnálatos módon elveszítették minden
tiszteletüket és alázatukat a víz iránt.
Úgy használják egyes népcsoportok, egyes emberek a vizet a
civilizációinkban, mintha az határtalan mennyiségben állna rendelkezésre.
Kanadában – vízkészletére tekintettel – ez talán akár elfogadhatónak is
tűnhet jelenleg, de Európában és a bolygónk többi sűrűn lakott területein,
az ivóvíz mára olyan ritkasággá vált, amiért drágán kell fizetni. A Föld
vizeinek mindössze csupán 2-3%-a friss, iható víz [3], amelynek többsége
a pólusoknál jégként, vagy egyéb más hozzáférhetetlen formában létezik.
Az ivóvíz megfelelő minőségének biztosítása érdekében EU Parlament és
a Tanács 98/83/EK irányelve szükségesnek tartja a megfelelő vízvédelmi
intézkedések foganatosítását a felszíni és felszín alatti vizek
vonatkozásában. Ezek némelyike közvetlenül kapcsolódik a
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vízszolgáltatáshoz, ugyanakkor látókörbe kerülnek olyan, a vízellátás
hosszú távú környezetbiztonsági kockázatai csökkentését és a vízbázisok
védelmét célzó határozatok, mint például a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK, melynek
érvényesítése a szennyezés kockázatával járó tevékenység korlátozásával
járul hozzá a vízvédelemhez. A biztonságot veszélyeztető események és
helyzetek átfogó kezelésének protokollját meghatározó program
kialakítása mellett szükséges a lakossági ivóvízellátás biztonsága
érdekében vízbázisok védelmének és a vízgazdálkodási létesítmény
védelmének tervezésekor és kialakításakor a rendszerszemléletű
megközelítés [6]. Ebbe a rendszerbe mindinkább helyet követel magának a
jelenkor legdinamikusabban fejlődő légi eszköze, a drón [Unmanned
Aerial Vehicle (UAV)/Unmanned Aerial System (UAS)/Unmanned
Aircraft (UA) - Pilóta Nélküli Légijármű. ICAO Circular (2011) 328. 1–
38.]. Alkalmazásuk lehetővé teszi olyan feladatok elvégzését, amelyek túl
hosszan tartónak bizonyulnak, végrehajtásuk monoton és egy pilóta által
vezetett légijárművel költséges lenne. A pilóta nélküli légi járművek
alkalmazása kiterjedhet szennyező anyag felderítésére, vízbázis
megfigyelésre, nagy felületű, természetes vízfelület feletti rádiótechnikai
átjátszásra és még számos más célok megvalósítására is, aminek
gyakorlatilag a képzelet szabhat határt [15]. A feladatok sokaságának
számba vétele közben érdemes egy fontos jellemzőt szem előtt tartanunk,
mégpedig a UAV-unk energiafelhasználását és a hajtóanyag igényét.
Mivel víz tisztasága fontos tényező, ezért rendkívül döntő szempont lehet
a károsanyag-kibocsátás és annak minimalizálása. Ebből kiindulva ezen a
pilóta nélküli repülő eszközöknél elsődleges meghajtási lehetőség az
elektromos megoldás kivitelezése [9].
JÓL GAZDÁLKODUNK A VÍZZEL?
Valóban gazdálkodunk a vízzel? Amennyiben az olvasó gondolkodás
nélkül azonnal rávágja, hogy igen, akkor az interakciót folytatva
föltenném a következő kérdést, miszerint mindezt jól tesszük-e?
„A Föld egészére nézve a legtöbb politikus ma még csak a kihívás szót
használja a vízhiány kapcsán, ám a szakértők szerint számos esetben már
ma is potenciális fenyegetésről, sőt közvetlen fenyegetésről kell beszélnünk,
mivel folyamatosan bővül azoknak a régióknak, országoknak a sora,
amelyeknek szembesülniük kell a részleges vagy teljes vízhiány fenyegető
veszélyével.” [20].
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Ezzel az írással nem célom, hogy évtizedes vitát döntsek el a jól, vagy
rosszul kérdésről, csupán szeretném bemutatni, hogy a vízgazdálkodás –
melynek szerves része az ivóvízzel való foglalatosság is – milyen keretek
között valósul meg.
A vízminőségvédelem elmélete és gyakorlata az egyik legfontosabb olyan
tudományterület, amelynek kiemelt feladata, hogy szoros, összehangolt
együttműködést valósítson meg a vízgazdálkodás, vízkészletgazdálkodás,
a
környezetgazdálkodás,
az
agrár-környezetvédelem
és
a
természetvédelem szakterületek között. A vizek jó állapotának megőrzése
érdekében ökológiai szemlélettel teremt összhangot a természet- és
környezetvédelmi, valamint a gazdasági érdekek között.
A 2002-ben Johannesburgban megrendezett Fenntartható Fejlődési
Világtalálkozón meghirdetett WEHAB program [water and sanitation –
energy - health and environment - agriculture biodiversity (víz és higiénia
– energia – egészség és környezet - a mezőgazdaság biológiai
sokfélesége)] egyértelműen meghatározta a problémákkal terhelt
területeket és a konferencia egyik záródokumentumaként kiadott
„Végrehajtási Tervben” kinyilatkoztatták, hogy egyebek mellett a
vízhiányból fakadó problémák kezelése és a fenntartható vízhasználat
megvalósítása érdekében intézkedések bevezetése volt szükséges [8].
Ilyen, átfogó és összetett rendelkezés született 1948. május 6-án
Strasbourgban az Európa Tanács közreműködésével, amely megalapozta a
WEHAB programot is, mégpedig az Európai Víz Charta deklarálása.
Ebben 12 pontban rögzítették a vízzel és a víz védelmével kapcsolatos
alapelveket és feladatokat, mint például, hogy „Az édesvíz készletek nem
kimeríthetetlenek. Ezért ezeket meg kell őrizni, ill. védeni” [10].
A vízkészletekkel kapcsolatos globális aggodalom jelentős része a
népesség növekedéséhez és az egy főre jutó, fajlagos készletek
csökkenéséhez kötődik. Az emberiség szaporodása exponenciális, a XXI.
század végén a Föld lakossága meghaladhatja a 10 milliárdot. Jelenleg a
népesség 4-6%-a küszködik a fizikailag elégtelen mennyiségű vízből
adódó gondokkal, ám gazdasági okok miatt mintegy 20% nem jut
biztonságos ivóvízhez elsősorban a Közel-Keleten és Afrikában. Egy
prognózis alapján, 10 év távlatában, megközelítőleg 2,5-3 milliárd ember
fog szenvedni vízhiányban, aminek súlyossága a megélhetésüket is
veszélyeztetheti [23, p.32]. Miután a népességszaporulat elsősorban a
vízben ma is szegény ázsiai és afrikai térségekben nagy (a népesség sok
országban 20 év alatt megduplázódik), 2025-re számuk – az
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éghajlatváltozás hatásainak függvényében – akár többszörösére is nőhet. A
hidrogeológusok víz stressz sújtotta országnak nevezik azokat az
országokat, amelyeknek a rendelkezésre álló éves vízforrása lakosonként
1000-2000 m3. Amikor ez az érték 1000 m3 alá esik, az országot
vízhiányosnak tekintik – vagyis a víz hiánya az élelmiszertermelés, a
gazdasági fejlődés és a természetes rendszerek védelmének súlyos
korlátjává válik. Ma 26 ország összesen 232 millió lakossal tartozik a
vízhiányos kategóriába. Ezek főként afrikai és a közel-keleti országok, de
ide tartozik Európából Hollandia, Belgium és Magyarország [5].
Magyarországon jelentős mennyiségű csapadékvízzel is számolni lehet
még akkor is, ha annak eloszlása nem egyenletes, ugyanis területi
elhelyezkedését tekintve árvízzel, belvízzel és aszállyal jelentősen
veszélyeztetett területen fekszik [22]. Ennek fényében vízgazdálkodás
jelentősége nagyban felértékelődik, különösen a mezőgazdasági termelés
vízigényét figyelembe véve. Figyelemre méltó ugyanakkor a párolgás
mértéke is. A hasznosítható vízkészlet mennyiségét befolyásoló tényező a
lefolyás változékonysága is, ugyanakkor alvízi helyzetünk bizonyos
mértékben kiszolgáltatottá tesz minket, mind a vízhozamot, mind pedig a
vízszennyezést tekintve [7].
A fentiekben olvasható, hogy a vízminőségvédelem egy összetett
tevékenységi rendszer, ennek megfelelően több tudomány elméleti és
gyakorlati eszközrendszerének alkalmazására van szükség a feladatok
hatékony elvégzése érdekében. Először tehát tekintsük át az idevonatkozó
legfontosabb alapfogalmakat és definíciókat:
Elsőként vizsgáljuk meg a vízminőségvédelmet, melynek elemei a
következők:


a vízminőség rendszeres vizsgálata, értékelése és minősítése;



azoknak a műszaki beavatkozásoknak a végrehajtása, amelyek
segítségével elérhető a megfelelő vízminőség;



a rendkívüli szennyezések elleni védekezés vagy vízminőségi
kárelhárítás [22].

A következő fogalom a vízgazdálkodás, amely a természet
vízháztartásának a társadalom elvárható és indokolt szintű szükségleteivel
való optimális összehangolására irányuló tervszerű, tudományos, műszaki
és gazdasági céltudatos emberi tevékenységek, ill. beavatkozások
összessége. A fő funkcióit az 1. ábrán mutatom be.
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A vízgazdálkodás célja:


A társadalom víz iránti igénye és természetes hidrológiai,
hidrogeológiai adottságok közötti eltérés kiegyenlítése egy
meghatározott térségen belül.



A víz feltárása, termelése, elosztása, a felhasználás helyére
vezetése és elvezetése a szükségleteknek megfelelő minőségben és
mennyiségben, a szükséges térbeli és időbeli eloszlásban.



Az élővilág, a társadalom anyagi és kulturális javainak megóvása a
víz mennyiségi és minőségi tulajdonságainak kedvezőtlen
változásaiból eredő káros hatásaitól [2].

1. ábra: A vízgazdálkodás fő funkciói (Szerkesztette a szerző).

A vízkészlet-gazdálkodás a vízgazdálkodás egységes rendszerének az a
része, amely a vízkészleteknek és a vízhasználók vízigényének
mennyiségi és minőségi, valamint időbeli és térbeli összehangolásához
szükséges tevékenységet fogja össze. Vízkészletnek a társadalom számára
hozzáférhető és igénybe vehető vizeket tekintjük, az azzal való
gazdálkodás alatt ma már nem csak a gazdasági célú felhasználók közötti
elosztást értjük, hanem a vízkörforgás (lásd 2. ábra) elemei közötti
arányok figyelembevételét, az ökológiai igények kielégítését, és a lehető
legtöbb természeti és társadalmi kölcsönhatás szerinti szabályozást a
vízgyűjtő egész területén [22].
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2. ábra: A víz körforgása [1].

IVÓVÍZELLÁTÁS, MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA ELEM
VÉDELMÉNEK KÖVETELMÉNYEI
Kritikus infrastruktúrák alatt olyan, egymással összekapcsolódó, interaktív
és egymástól kölcsönös függésben lévő infrastruktúra elemek,
létesítmények, szolgáltatások, rendszerek és folyamatok hálózatát értjük,
amelyek az ország (lakosság, gazdaság és kormányzat) működése
szempontjából létfontosságúak és érdemi szerepük van egy társadalmilag
elvárt minimális szintű jogbiztonság, közbiztonság, nemzetbiztonság,
gazdasági működőképesség, közegészségügyi és környezeti állapot
fenntartásában. Kritikus infrastruktúrának minősülnek azon hálózatok,
erőforrások, szolgáltatások, termékek, fizikai vagy információtechnológiai
rendszerek, berendezések, eszközök és azok alkotó részei, melyek
működésének meghibásodása, megzavarása, kiesése vagy megsemmisítése,
közvetlenül vagy közvetetten, átmenetileg vagy hosszútávon súlyos hatást
gyakorolhat az állampolgárok gazdasági, szociális jólétére, a
közegészségre, közbiztonságra, a nemzetbiztonságra, a nemzetgazdaság és
a kormányzat működésére. 2012 decemberében az Országgyűlés elfogadta
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló (2012. évi CLXVI.) törvényt, melynek 1. sz. melléklete
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szintén kitér a víz alágazatra a 3. ábrán látható illusztráció szerinti
felosztásban [6].

3. ábra: A víz, mint kritikus infrastruktúra ágazat és alágazatai [6].

A fenntarthatóság szempontjából a lényegi kérdés a felszíni vizeink, és
felszín alatti vízbázisaink védelme a szennyeződéstől. Ehhez mind a
lakossági, mind az ipari szennyvíz minőségi javulása hozzájárul. Így
véleményem szerint nem a vízfogyasztáson van az igazi hangsúly, hanem
a befogadóba visszaengedett víz minőségi értékein. Ahogyan a polgári
lakosság változtatni tud a kibocsájtott értékein, ugyanúgy az ipari
szektorban is fontos, hogy változások álljanak be a kibocsátott szennyvíz
minőségi paramétereiben. A két szektor együttes odafigyelése lényeges
javulást eredményezhet a felszíni és felszín alatti vízbázisaink minőségi
értékeiben [14].
AZ UAS-K ÉS A FELSZÍNI VÍZKÉSZLETEK
Az elmúlt évtizedben rohamos fejlődést mutató pilóta nélküli légijármű
rendszerek alkalmazására való igény napjainkban több speciális
szakterületen is megjelent, amelyek közül az egyik fontos alkalmazási
lehetőség a természetes vízbázisok jellemzőinek feltérképezése és
védelme. E modern technikai eszközrendszerek és azok fejlett fedélzeti
szenzorjainak képességei, új utat nyithatnak meg az alkalmazási
módszerekben, eljárásokban.
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Napjainkban a légi robotokkal a veszélyesnek minősülő feladatok
elvégzésére számtalan konkrét igény fogalmazódik meg úgy a katonai,
mind a polgári életben. E modern repülőeszközök univerzálisan
használhatók fel különböző típusú feladatokra elsősorban a fegyveres
erők, a katasztrófavédelem, a környezetvédelem és még sok más területen
[17]. Amennyiben modern optikai eszközökkel (éjjellátó, infrakamera)
szereljük fel a légi járművünket, akár éjszaka is bevethető eltűnt
személyek kutatására, erdőtüzek felderítésére, megfigyelésére, de akár
tömegrendezvények koordinálására, vagy kiemelt fontosságú ipari
létesítmények katasztrófavédelmi szempontokból történő megfigyelésére
[21].
Az UAV-k fejlődéstörténetét áttekintve látható, hogy a pilóta nélküli
repülőgépeket eddig három különböző fejlesztési irány jellemezte:
 fegyverként alkalmazva, különféle pusztító eszközöket szereltek rá,
helyeztek el benne és azok segítségével kívánták rombolni,
pusztítani a szembenálló fél erőit és eszközeit;
 célrepülőgépként hasznosítva a légvédelmi erők békeidős kiképzését
biztosította, életszerű körülményeket nyújtva számukra;
 rajta különféle szenzorokat elhelyezve alkalmassá tették a levegőből
történő információszerezésre és továbbításra, elősegítve ezzel a
különböző vezetési szinteken a megalapozott döntések meghozatalát
[18].
A fejlesztési irányok közül jelen esetben a harmadik szegmens a
legfontosabb, mivel hihetetlen sebességgel terjednek a különböző
anyagminták vételére alkalmas pilóta nélküli légi eszközök is, amelyek
nem csupán a közeljövőben, de már napjainkban is jelentősen
hozzájárulnak
a
feltérképezési,
kutatási
és
a
megelőzési
tevékenységekhez.
Az észak-karolinai PrecisionHawk vállalat olyan prototípusokat tesztel,
amivel a jövőben könnyedén lehet majd a levegőből vízmintákhoz
hozzáférni, mint az a 4. ábrán is látható. Ezzel a módszerrel az ökológusok,
tengerbiológusok és a felszíni vízbázisok minőségért felelős szakemberek
munkáját könnyíthetik meg.
A projekt igazi haszonélvezői persze az olajtársaságok lehetnek, akik ezt
felismerve a kutatások finanszírozásában is jelentős részt vállaltak. A cél
az, hogy mintavételekkel gyorsan lehessen meggyőződni arról, nem
történt-e valahol a tengerekben, óceánokban futó vezetékekből
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olajszivárgás 0. A drón prototípusokra olyan szivattyút szereltek, amellyel
még a sűrűbb vízmintákat is fel lehet szívni, melyekben sár, alga vagy
egyéb tengeri élőlények is előfordulhatnak. Az eszköz olyan területeken
lehet majd hasznos, mint Alaszka vagy Kanada északi része, ahol akár
több ezer apró tó terül el egymáshoz nagyon közel. Itt a hagyományos
eszközökkel gyakorlatilag kivitelezhetetlen lenne a mintavétel.
A drón fejlesztő vállalat most már a mintavételi lehetőségen túl olyan
eszközökkel szerelné fel a pilóta nélküli légijárművet, amelyekkel már a
helyszínen el lehetne végezni a víz vizsgálatát, így nem kellene azt távoli
laborokba szállítani az elsődleges elemzés elvégzése érdekében.
A mintavételi lehetőséget vizsgáló kísérlet mellett további érdekes
felhasználási lehetőséget kínál a Kaliforniai Egyetem mérnöke, YangQuan
Chen, aki például egy olyan quadrokoptert tesztel, ami a víz felszínére
képes leszállni, hogy onnan mintát vegyen fel, amivel környezeti DNS-t
lehet gyűjteni. Ennek az összegyűjtött mintának a segítségével aztán
feltérképezhetővé válnak kórokozók és egyéb invazív fajok. A drónmintavétel hatalmas előnye az eddig alkalmazott módszerekhez képest,
hogy nagyobb területekről lehet mintákat venni, továbbá megközelíthetővé
válnak olyan helyek is, ahová hajóval sem olyan egyszerű eljutni [12].
A mintavételezésen és a minták elemzésén túl a kutatók a tengeri
olajszennyezések eltüntetésére is próbálják bevetni ezeket a légi
eszközöket, amelynek egy lehetséges változatát mutatom be az 5. ábrán. A
szennyezés semlegesítése komplikált és drága eljárást igényel. A mai
módszerek gyakran maguk is szennyezik a vizet, miközben a
következmények teljes felszámolásáig az élőlények folyamatosan ki
vannak téve a veszélynek.
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4. ábra: Drón felszíni vízbázis mintavételezése közben [12].

Elvileg mindkét utóbbi problémára (vízmérgezés és az élőlények
kitettsége) megoldást jelenthet a Hsu Sean által tervezett szerkezet. A
takarítórobotok reaktorterében baktériumok bontják le az olajat, miközben
a robot olyan zajokat kelt, amellyel elzavarja az állatokat a közelből,
nehogy azok a szennyezett területre tévedjenek.

5. ábra: Tengertisztító drón (Szerkesztette: a szerző a [19] alapján).
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A drónokat helikopterrel tervezik a szennyezés helyére juttatni, ahol a
vízbe dobás után azok szenzorjaikkal maguk keresnék meg a szennyezést.
A rendszer a működéséhez szükséges energiáját a vízből, illetve a
hullámzásból nyerné, bár ezt ennél bővebben jelenleg nem fejtette ki a
tervező [10].
KÖVETKEZTETÉSEK
A kritikus infrastruktúra egy olyan meghatározó eleme esetében, mint az
ivóvízellátás, kulcsfontosságú tevékenység akármilyen típusú eszközzel,
legyen az hagyományos, vagy a napjaink „divateszköze” a drón, nem
hagyhatjuk figyelmen kívül az alábbi, az írás korábbi részében hivatkozott
vízvédelmi tevékenységeket:
 rendszeres vizsgálat, értékelés, minősítés;
 műszaki beavatkozások, vízminőség szabályozás;
 kárelhárítás, a rendkívüli szennyezések elleni fellépés.
Annak érdekében, hogy ezek minél hatékonyabban menjenek végbe, a
kutatók és fejlesztők újabb és újabb ötletekkel állnak elő. Egy új
technológia megjelenése az élet számos területén érzékelteti hatását, a
katonai használattól a civil területeken át egészen az ártó szándékú
felhasználókig, főképp akkor, ha ez a technikai újdonság rendkívül
rugalmasan felhasználható, és a tudomány fejlődésével egyre olcsóbban,
gazdaságosabban üzemeltethető. Az elhivatottságuk, szakértelmük és
lelkesedésük mellett is szükséges még 3-5 év, hogy minden eddiginél
közelebb jussanak a drónokkal a természethez, és használatuk
rendszeressé váljon. Egy-egy ilyen légi robot megalkotási folyamatában az
ember által vezetett repülőgépek egyre inkább háttérbe szorulnak az UAVokhoz képest, mivel ezen technikai organizmusok bármilyen méretben
megtervezhetők. A modularitást kihasználva megfelelnek a feladat
számtalan profiljának, kezdve az egyszerű mintavételezési feladatoktól
egészen a stratégiai vízbázis védelméig. Ezt a tudást és modularitást
felhasználva például a légi ellenőrzési és védelmi tevékenység
folyamatossága a drón rajok alkalmazhatóságával nagyfokú
hatékonysággal biztosítható, egyben a szükséges humán erőforrás
létszáma is csökkenthető [13], [16].
A szakemberek számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy miként
landoljanak a folyamatosan mozgásban lévő vízfelszínen a szenzorokat
hordozó pilóta nélküli eszközök. Véleményem szerint olyan szoftveres
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megoldásokon szükséges dolgozni, amely képes alkalmazkodni a
szélmozgásokhoz is, így hatékonyan képes alkalmazkodni a gyorsan
változó vízfelszínhez is.
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Muhoray Árpád5

A KATASZTRÓFAVÉDELEM A VÉDELMI ÉS
BIZTONSÁGI FELADATOK TÜKRÉBEN
Absztrakt
A koronavírus járvány és az ellene szolgáló védekezés okán a
katasztrófavédelemmel is többen foglalkoznak az állampolgárok
napjainkban. Annak érdekében, hogy a jövőben a katasztrófákat sikeresen
lehessen felszámolni, szükséges feldolgozni a védekezések tapasztalatait,
de figyelemmel kell lenni a jogi környezet változására is. A
katasztrófavédelem az első katasztrófavédelmi törvény hatályba lépésével
2000. január 1-én kapta meg az irányítási és felelősségi rendjét [1].
Napjainkban új jogszabályi környezetet jelent az Alaptörvény [2]
kilencedik módosítása, majd a védelmi és biztonsági tevékenységek
összehangolásáról szóló 2021 évi XCIII. törvény (Vbö.) [3]. A szerző rá
kíván világítani arra az új helyzetre, melyet a Vbö. által teremtett új
körülmények jelentenek a katasztrófavédelem számára a hatályos
Katasztrófavédelmi törvény (Kat.) [4] által szabályozott hasonló
részterületeken, valamint arra, hogy napjainkban kiterjesztettebb a
biztonság értelmezése, és átfogóbb megvédésének feladatrendszere.
Kulcsszavak: katasztrófavédelem, védelmi és biztonsági feladatok,
veszélyhelyzet, polgári védelem, védelmi igazgatás, összkormányzati
megközelítés
THE DISASTER MANAGEMENT IN THE MIRROR OF SECURITY
AND SAFETY TASKS
Abstract
Because of the coronavirus pandemic and the defence against it – more
and more citizens are caring for disaster management. In order to
successfully solve the disasters in the future, it is necessary to analyse the
experiences of defences, and a must to be aware of the changing law
regulations as well. The disaster management has the control and
responsibility since 1 January 2000. Nowadays there is a new law
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environment because of ninth modification of the Hungarian Constitution
and the Act XCIII of 2021 on Unite the security and safety activity
(henceforth: Act). The author wants to highlight the new situation, what
the new environment of the Act means for the analogous area of the recent
disaster law and for the disaster management. The main viewpoint is the
extended interpretation of safety and the task system of the overall
protection.
Keywords: disaster management, security and safety tasks, state of
emergency, civil protection, defense administration, all-govermental
approach
BEVEZETÉS
A koronavírus járvány és az ellene való védekezés okán kihirdetett
veszélyhelyzet körülményei közelebb hozták a katasztrófák elleni
védekezés elveit és gyakorlatát a lakossághoz. A katasztrófavédelem
nemzeti ügy. Annak érdekében, hogy a jövőben a katasztrófákat sikeresen,
eredményesen lehessen felszámolni, szükséges feldolgozni a védekezések,
kiemelten pl. a vörösiszap katasztrófa vagy a nagy árvizek elleni
védekezések tapasztalatait, de figyelemmel kell lenni arra is, hogyan
változik az a jogi környezet, ami tükrözi a biztonsági környezet változását,
a jogalkotók, a kormányzat elgondolását, a nemzetközi elvárások
teljesítésének lehetőségeit.
A mai modern katasztrófavédelem az első katasztrófavédelmi törvény
hatályba lépésével 2000. január 1-én kapta meg az irányítási és felelősségi
rendjét. Ez adta meg a magyar közigazgatásban az új védelmi igazgatás,
illetve a BM OKF létrehozásával a hivatásos katasztrófavédelmi
szervezetét [5]. A mai magyar katasztrófavédelem új kihívásokkal küzd,
feladatrendszere, jelentősége növekszik, alapvető célja hazánk területén
biztosítani az alkotmányos alapjogokat, a közrendet és a lakosság
védelmét [6] [7]. A katasztrófavédelem területére kiemelten igaz, hogy
elméletének és gyakorlatának összhangban kell lenni.
A katasztrófák elleni védekezés alap szabályzói voltak eddig az
Alaptörvény, a sarkalatos törvényként elfogadott Katasztrófavédelmi- és a
Honvédelmi törvények, illetve végrehajtási rendeleteik. A Kat. markánsan
kifejezi, hogy megalkotásának célja a lakosság biztonságának növelése, a
természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának
fokozása, a katasztrófavédelmi szervezetrendszer erősítése, a
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katasztrófavédelmi intézkedések eredményességének növelése [4]. A
természeti katasztrófák, árvizek, járványok, ipari szerencsétlenségek káros
következményeinek csökkentéséhez a jogi keretek megteremtésével
Alkotmányunk, majd Alaptörvényünk mindig is kiemelt fontossággal
foglalkozott [8].
Új jogszabályi környezetként jelentkezik, hogy tavaly kiadásra került
hazánk új Nemzeti Biztonsági Stratégiája [9], ez évben az Országgyűlés
elfogadta az Alaptörvény kilencedik módosítását, és ezzel összefüggésben
megjelent Vbö., amely számos pontján módosítja, vagy egyes
paragrafusait
hatálytalanítja
a
katasztrófavédelmet
szabályozó
törvényeknek 2023. július 1-től. Érdemes megvizsgálni, hogy mi is a
Vbö.-vel a jogalkotó szándéka. A törvény úgy fogalmaz, hogy az nem más,
mint Magyarország és a magyar nemzet védelme, biztonságának
fenntartása, fejlesztése és érdekeinek érvényesítése, a képességek
összehangolt és hatékony irányítása és működtetése. A törvény
megalkotásának célja volt még a 21. századi biztonsági környezet sokrétű
és összetett kihívásainak és fenyegetéseinek kezelhetősége, a természeti, a
civilizációs eseményekkel, továbbá az emberi cselekményeken alapuló
fenyegető, ártó, befolyásoló, támadó magatartásokkal szembeni
összehangolt felkészülés és védekezés, valamint a válságkezelés és a
különleges jogrend idejével összefüggő feladatok átfogó megközelítésének
erősítése [3]. Látható, hogy a törvény jogalkotói szándéka magába foglalja
a katasztrófák elleni védekezés fontosságát, a megelőzés, az elhárítás, a
következmények felszámolás irányításának új minőségét, a globális
biztonsági környezet alapvető változásaihoz igazodva kiterjesztettebb a
biztonság értelmezése és átfogóbb a megvédésének feladatrendszere.
A VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG SZAVATOLÁSA, PILLÉREK,
FORRÁSOK, FOGALMAK
A törvény foglalkozik a védelem és biztonság szavatolásának alapjaival,
miszerint Magyarország védelme és biztonsága nemzeti ügy, amelyen a
nemzet fennmaradása és fejlődése, a közösségi és az egyéni jogok
érvényesülése alapszik, ezért a magyar nemzet védelmével és
biztonságának fenntartásával és fejlesztésével összefüggő jogszabályi
rendelkezéseket a Vbö. törvényre figyelemmel kell meghatározni. A
korszerű biztonságfelfogás előmozdításának egységes irányítása, valamint
az ebben érintett szervezetek, képességek és erőforrások működtetésének,
illetve kiaknázásának összehangolása állami feladat [3].
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A védelem és biztonságszavatolás vizsgálata előtt nézzük meg a
katasztrófavédelemnek jelenlegi alapjait, kikre alapozunk a feladatainak
ellátása során. A katasztrófavédelem is nemzeti ügy, pillérei a magyar
állam, az állampolgárok és a katasztrófavédelmi szervezet [10].
A katasztrófavédelem céljai a megelőzés, az elhárítás, a következmények
enyhítése, az értesítés, riasztás, felkészítés, az azonosítás, a
kockázatelemzés, értékelés, az információ szolgáltatása, a hatósági
döntések kialakítása, az arányosság biztosítása az intézkedések és a
veszélyeztetés között. A védekezést és a következmények felszámolását az
erre a célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek
működésének összehangolásával, az állampolgárok, valamint a polgári
védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a
rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami
meteorológiai szolgálat, az állami mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási
szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő
civil szervezetek és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem
természeti katasztrófa esetén annak okozója és előidézője, az állami
szervek és az önkormányzatok (katasztrófavédelemben részt vevők)
bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani [4], tehát a
katasztrófák elleni védekezésben rájuk támaszkodunk.
A forrásokat a katasztrófák elleni védekezéshez a nevezetesen a
katasztrófavédelmi szervek fenntartására, működésére és fejlesztésére, a
polgári védelmi szervezetek technikai eszközeire, a polgári védelmi
szervezetek felkészítésére, alkalmazására, a védelmi kötelezettségek
teljesítésére, a lakossági riasztó eszközök telepítésére, fejlesztésére,
karbantartására a Kat. hozzárendeli, azokat az Országgyűlés biztosítja [4].
A Kormány pedig tervezi az éves költségvetésben a hazai és nemzetközi
segítségnyújtásra fordítható előirányzat mértékét, a tervezés keretében a
katasztrófavédelem működésének, fejlesztésének pénzügyi feltételeit [4]
A Vbö. szerint a magyar nemzet védelmének és biztonságának
fenntartása, Magyarország fegyveres védelmének szintén 3 pillére van,
ezek a honvédelem rendszere és a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
Honvédség), a rendvédelem és a rendvédelmi szervek, valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatok, melyekkel a közigazgatási szervek kötelesek
együtt működni [3].
Ők együttesen a nevezett feladataik során a nemzetgazdaság erőforrásaira
és szervezeteire, az állampolgárok elhivatottságára és kötelezettségeik
teljesítésére, a lakosság és az anyagi javak megóvását szolgáló polgári
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védelemre, a civil szervezetek szerepvállalására, valamint a szövetséges
államok és rendszerek, a NATO és az EU együttműködésére
támaszkodnak [3].
A források hozzárendelésére a Vbö is intézkedik, úgy fogalmaz, hogy az
ország védelmének és biztonságának hatékonysága
a) az állami szervek felkészültségén, gyakorlásán és együttműködésén,
továbbá személyi állományuk kapcsolódó ismereteinek folyamatos
fejlesztésén és erősítésén,
b) a társadalom támogatásán és biztonságfelfogásának korszerűsítésén,
valamint
c) a védelmi és biztonsági képességek és az azokkal összefüggő
tudományos ismeretek folyamatos fejlesztésén alapul, amelyek
előmozdításához és szervezéséhez szükséges alapvető feltételeket –
Magyarország teherbíró képességéhez mérten – az állam biztosítja.
Különös jelentőséggel bír itt az a kitétel, hogy az ország a teherbíró
képességéhez mérten biztosítja a védelmi és biztonsági feladatok
ellátásához a szükséges anyagi javakat [3].
Magyarország védelme, biztonságának fenntartása, fejlesztése során a
szervezetek eljárásai során Alapelvek, hogy az alkalmazott jogkorlátozás
tekintetében a hátrány vagy sérelem mértékével és társadalmi hatásaival
arányosan kötelesek eljárni, a döntések, feladatok, intézkedések során a
szükséges mértéknél a konkrét védelmi és biztonsági cél elsődlegességét
kell biztosítani, lehetőleg a legkisebb mérvű jogkorlátozás legyen, mindig
átfogó tudományos ismeretű megközelítéssel kell eljárni, a jogszabályok
érvényre juttatását, a jogok érvényesülését a közösségi mértékű
biztonságra figyelemmel kell biztosítani [3].
A téma áttekintésekor tisztázni szükséges, hogy mi is a katasztrófa és mi
minősíthető védelmi és biztonsági cselekménynek, a két fogalom miben
különbözik, vagy mik az esetleges közös tartalmak a fogalmakban.
A Kat. szerint a katasztrófa a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas,
illetve e helyzet kihirdetését el nem érő állapot vagy helyzet, amely
emberek életét, egészségét, anyagiértékeiket, alapvető ellátását, a
természeti környezetet, értékeket veszélyezteti, károsítja és a
megelőzéshez, elhárításhoz különleges körülmények között különleges
erőfeszítések szükségesek [4].
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A védelmi és biztonsági eseményt a Vbö. alapján a következő esttípusok
képezik
a) törvényben meghatározott ágazati üzemzavar, válsághelyzet vagy
különleges jogrendnek nem minősülő veszélyhelyzet, illetve a
lakosság ellátását, annak biztonságát vagy folytonosságát érintő
súlyos esemény,
b) katasztrófa vagy annak veszélye,
c) az államhatár rendjét és annak megóvását érintő súlyos esemény,
d) a törvényes rendet, a közrendet és közbiztonságot súlyosan
fenyegető esemény,
e) az államműködés folytonosságát sértő vagy veszélyeztető súlyos
esemény,
f) Magyarországot jelentősen érintő katonai fenyegetés,
g) szövetségesi kötelezettség teljesítésére okot adó esemény, vagy
h) terrortámadás bekövetkezése, illetve annak jelentős veszélye.
Látható, hogy a jogszabály 8 pontba foglalt fogalomköreiből az a), b)
pontok kimondottan, illetve az e) pont esetlegesen a katasztrófavédelem
ágazati felelősségi körébe tartoznak [3].
IGAZGATÁS, KÖTELEZETTSÉGEK, A TERVEZÉS RENDSZERE,
ANYAGI SZOLGÁLTATÁS
A hatékony katasztrófavédelem záloga a védelmi igazgatás rendszerében
és keretében végzett munka. A természeti és a civilizációs katasztrófák
elleni védekezés a nemzeti felelősségi rendben a védelmi igazgatás
szereplőinek hatékony közreműködésével valósítható meg. A Hvt.
értelmező rendelkezése szerint a védelmi igazgatás a közigazgatás részét
képező feladat- és szervezeti rendszer, amely a Kormány - a
honvédelemért felelős miniszter útján gyakorolt - irányítása mellett a
Magyarországot veszélyeztető fenyegetésekkel és támadásokkal szemben
az állam feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint egyes védelmi
feladatok ellátásra kijelölt közigazgatási szervek által végzett tervező,
végrehajtó, rendelkező tevékenység [11]. Ez a tartalom módosításra
szorulna, hisz a Kat. rendelkezései szerint a katasztrófavédelmi kérdések
esetében a belügyminiszter irányítja kormányzati felelősségi körében a
védelmi igazgatási feladat és szervezeti rendszert.
A Vbö. a védelmi igazgatás fogalmát felváltja az új, a védelmi és
biztonsági igazgatás fogalma, amely nem más, mint a közigazgatás részét
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képező feladat- és szervezetrendszer, amely a Kormány irányítása mellett
a Magyarországot és annak lakosságát veszélyeztető fenyegetésekkel és
támadásokkal szembeni fellépésre létrehozott, illetve jogszabályban ilyen
feladatra kijelölt állami szervek központilag összehangolt tervező,
végrehajtó és rendelkező tevékenysége, különös tekintettel a
válsághelyzetek kezelésére, a különleges jogrend kihirdetésére, valamint a
védelem- és biztonságtudatosság polgári és állami fokozásával összefüggő
feladatokra és az ezekre való felkészülésre, beleértve a honvédelmi
igazgatást és az annak részét képző katonai igazgatást, továbbá a
kapcsolódó rendvédelmi szervek által ellátott igazgatást [3].
A Vbö. a védelmi és biztonsági feladatok végrehajtásának kiemelt záloga
a kötelezettségek teljesítése, ezért azok rendszerével, alapvető
szabályaival hangsúlyosan foglalkozik. Jelen időszakban a Kat. is
tartalmazza a polgári védelmi szervezetek működéséről szóló fejezetében
a polgári védelmi kötelezettséget, rögzíti, hogy az személyes
kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak
védelme érdekében [4]. A Kat. először foglalkozik a mentesség
szabályaival, majd utána a kötelezettség valós tartalmával.
A Vbö. a védelmi és biztonsággal összefüggő kötelezettségek
rendszerét és alapvető szabályait tartalmazza, leírja, hogy a
kötelezettségek a hadiállapot idején bevezethető fegyveres vagy fegyver
nélküli katonai szolgálat, a polgári védelmi kötelezettség, hadiállapot
idején a honvédelmi munkakötelezettség, gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség, a védelmi és biztonsági célú bejelentési kötelezettség [3].
Háborús körülményekhez tehát a katonai szolgálat és a honvédelmi
munkakötelezettség kötött. Az Alaptörvény jelenlegi XXXI. cikkében
foglalt kötelezettségekhez képest a Vbö. a korábbi harmadik hellyel
szemben a második helyen említi a polgári védelmi kötelezettséget, illetve
újként rögzíti a védelmi és biztonsági célú bejelentési kötelezettséget, ami
a katasztrófa, vagy annak közvetlen veszélye, illetve az élet- és
vagyonbiztonságot jelentős mértékben veszélyeztető létfontosságú
rendszer üzemzavara, illetve károsításának jelentési kötelezettségét jelenti
szakmai szempontunkból [3]. A Kat. ma szintén intézkedik a jelentési
kötelezettségre, azonban csak a katasztrófa, vagy annak veszélye esetére
írja elő azt [4] 2023. júl 1-tól a Kat. jelentési kötelezettséget szabályozó
pontja törlésre fog kerülni.
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A Vbö. kiemeli a polgári védelemmel kapcsolatos kérdések zömét a Kat.
VI. fejezetéből. A polgári védelmi kötelezettség alapvető szabályainál
meghatározza, hogy azt a fegyveres összeütközés és a katasztrófák
időszakában az emberi élet védelme, a létfenntartáshoz szükséges anyagi
javak védelme, a vagyonbiztonság megóvása és a humanitárius feladatok
ellátása érdekében rendelik el, mint személyes kötelezettséget [3]. Az új
törvény először írja le, hogy mi a polgári védelmi kötelezettség tartalma,
azaz mi a feladat - és utána határozza meg az ez alól való mentességet,
vagy hogy hivatása gyakorlásával ki tesz ennek eleget.
A Vbö. kiemelt helyen foglalkozik a gazdasági és anyagi szolgáltatások
alapvető szabályaival. Úgy fogalmaz, hogy a gazdasági és anyagi
szolgáltatás célja az ország védelmével és biztonságával közvetlenül
összefüggő, törvényben meghatározott feladatok ellátásához az anyagi és
szolgáltatási feltételek nem állami forrásokból történő biztosítása,
amennyiben azok más módon nem biztosíthatók [3]. Erről a Kat. úgy
fogalmazott, hogy katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében a
gazdasági és anyagi szolgáltatás kiterjed a meghatározott gazdasági és
anyagi szolgáltatás teljesítésére vagy a szolgáltatás igénybevételének
tűrésére, valamely tevékenységtől való tartózkodásra, az igénybevételhez
szükséges előkészületi tevékenységre és az igénybevétel tervezéséhez
szükséges adatok közlésére [4].
A Vbö. felhatalmazó rendelkezései szerint a Kat. gazdasági és anyagi
szolgáltatási kötelezettséggel foglalkozó alcíme hatályát veszti és azt
követően a katasztrófavédelmi szerveknek is a Vbö. vonatkozó pontjai
szerint kell eljárni a gazdasági és anyagi szolgáltatások igénybevétele
esetén.
A tervezés rendszerében a Kat. és Vhr-e a 4 szintű, települési, járási
megyei és országos szintű Veszélyelhárítási Tervrendszert [3] tekinti a
katasztrófák elleni védekezés alapjául generális módon, míg műveleti
szinten a tűzoltóságok működési területére vonatkoztatott műveleti tervek
fedik le az egész ország területét, amennyiben beavatkozást, tűoltást,
műszaki mentést kell végrehajtani valahol. A katasztrófák elleni
védekezéshez a veszélyelhárítási terv tartalmazza a terv rendeltetését, a
település, a járás, illetve a megye bemutatását, a veszélyeztetések
megállapítását, a katasztrófavédelmi osztályba sorolást, a védekezésben
résztvevőket, azok feladatait, a védekezés irányításának rendjét, a lakosság
védelmére vonatkozó eljárásokat, a riasztás, a kárelhárítás, helyreállítás
feladatait, a logisztikai támogatás rendjét, a gazdasági szolgáltatások
igénybevételének lehetőségeit.
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A Vbö. III. fejezete szerint a Kormány védelmi és biztonsági tervezési
rendszert működtet az ország védelmének és biztonságának fenntartása,
erősítése és az arra való felkészülés érdekében, a részt vevő szervek
eseménykezelésre való felkészítése, működésük, fejlesztésük stratégiai
meghatározása és az együttműködés kereteinek biztosítása céljából [3].
A védelmi és biztonsági tervezés rendszerének főbb dokumentumai
a) a Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei,
b) a Nemzeti Biztonsági Stratégia,
c) az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás, valamint
d) ágazati stratégiák, alaptervek, illetve intézkedési tervek.
e) miniszteri
utasításban
további
tervezési
dokumentumok
határozhatók meg [3].
A Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei tartalma:
a) az ország és a nemzet helyzetének és fenyegetettségének értékelése,
b) a védelmi és biztonsági képességek és az ezzel összefüggésben
tervezett fejlesztések,
c) az ország geostratégiai lehetőségei alapján meghatározza a Kormány
mely fő elvek, irányok és célok szerint tervezze és hajtsa végre az
ország védelmi és biztonsági célú felkészítését, illetve
képességeinek fejlesztését, fenntartását és működtetését [3].
A Nemzeti Biztonsági Stratégia hosszú távra fogalmazza meg
a) az ország biztonsági helyzetének általános értékelését,
b) a védelmi és biztonsági képességek által védendő értékeket,
c) az ország védelmi és biztonsági helyzetét meghatározó kihívásokat,
fenyegetéseket, potenciális válságokat,
d) a főbb fejlesztési irányokat, valamint
e) a meghatározott cselekvési irányokat [3].
Az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás hosszú távra határozza
meg
a) az
ország
vb.
érdekeinek
érvényesítéséhez
szükséges
képességcélokat,
b) az ország biztonságának fenntartásához és megerősítéséhez a
cselekvései irányokat,
c) az ország védelmével és biztonságában szervek együttműködésének
főbb irányait,
d) az összefüggő főbb ágazati feladatokat [3].
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A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése és
mozgósítása az ország biztonsága, stabilitása, a lakosság ellátás, az állam
működés érdekében történik. Az állam és a gazdasági szereplők
együttműködésével, biztosítja a lakosság ellátását, a más úton nem
biztosítható ingó és ingatlan javakat, a gazdaság működőképességét, a vb.
események gazdasági hatása mérséklését, a károk enyhítését [3].
Anyagi szolgáltatások teljesítése, kártalanítás területén a Kat. szerint,
ha a katasztrófavédelem érdeke más módon nem elégíthető ki, szolgáltatás
igénybevételével kell biztosítani a polgári védelmi feladatok ellátását,
különösen veszélyhelyzetben a védekezés feltételeinek megteremtését. Írja
továbbá, hogy szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni hátrányért
kártalanítás jár, melyet pénzben kell megállapítani és megtéríteni [3].
A Vbö. IV. fejezetében foglalkozik a nemzetgazdaság védelmi és
biztonsági
célú
felkészítésével
és
mozgósításával,
melynek
alapdokumentuma a Védelemgazdasági Alapterv lesz, melyet a Kormány
hagy jóvá. A közreműködő szervek Védelemgazdasági Tervet készítenek
[3]. A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági felkészítéséhez állami célú
tartalékok, a nemzetgazdaság szereplőinek tartalékolási kötelezettség
írható élő [3].
A Vbtv. 13. alcíme a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú
felkészítésével és mozgósításával összefüggő kártalanítás közös
szabályait fogalmazza meg, az itt leírtakat kell majd 2023. július 1. után
alkalmazni katasztrófavédelmi, polgári védelmi jellegű igénybevételek
utáni kártalanításoknál, mivel a Kat. 35 alcíme hatálytalanítva lesz.
Módosul az eljárásrend, mert nem a polgármesterhez kell az igényt
benyújtani, azt onnan továbbítva katasztrófavédelem területi szervéhez,
hanem a jogosult az igényét a járási kormányhivatalnál terjesztheti elő és
az eljárást a lefolytatására a fővárosi, megyei kormányhivatal lesz jogosult
[3]. A fellebbezés jelen esetben a BM OKF-hez nyújtható be, a Vbö.
hatálybalépése után a hozott döntés közigazgatási perben lesz támadható.
A NEMZETI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG, AZ IRÁNYÍTÁS KÉRDÉSEI
A Vbö. V. fejezetében a nemzeti ellenálló képesség feladatait határozza
meg, amely a nemzetet alkotó lakosság, gazdaság és állam képessége arra,
hogy külső vagy belső, a közrendet és közbiztonságot, valamint az állam
honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekeit, továbbá stabilitását sértő vagy
veszélyeztető törekvések, támadások, természeti vagy ipari katasztrófák,
járványok hatékony előrejelzését, megelőzését, a kockázatok lehető
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legkisebbre csökkentését, illetve bekövetkezésük esetén azok kezelését és
azt követően a mielőbbi és hatékony helyreállítást a polgári és katonai
felkészültségen keresztül – a biztonságtudatosság fejlesztésével, a
felkészültség fokozásával és a szükséges védelmi intézkedések foganatba
vételével – megfelelően biztosítsa [3]. A katasztrófavédelemnek itt „nem
is elsősorban a honvédelmi, mint inkább a nem konvencionális biztonsági
kihívásokra … megfogalmazott válaszokra fókuszálva kell a szabályozás
megfelelőségét vizsgálnia" [12].
A nemzeti ellenállóképesség fejlesztéséhez kiemelt szempontok többek
között a természeti és ipari katasztrófák megelőzése, valamint a
kockázatok lehető legkisebbre csökkentése, a következmények mielőbbi
helyreállítása, valamint a társadalom alapvető szükségletei ellátásában
nélkülözhetetlen létfontosságú rendszerek üzemfolytonos működése [3].
A fejlesztési feladatok érdekében a miniszterelnök vezetésével Nemzeti
Védelmi és Biztonsági Fórum működik [3].
A katasztrófavédelem, illetve a védelmi és biztonsági feladatok
irányításának összevetése
A katasztrófavédelem nemzeti ügy. Bekövetkezésük megelőzését,
elhárításukat az államigazgatás keretében irányítani, koordinálni kell. Ezt
az irányítást országos szinten a Kormány, területi szinten a megyei és a
fővárosi védelmi bizottságok, a járásokban a helyi védelmi bizottság,
míg az egyes településeken a polgármesterek a valósítják meg.
A kialakult rendkívüli események, a természeti és civilizációs katasztrófák
következményeinek felszámolása, hatékony, operatív módon történő
kezelése érdekében indokolt, hogy az irányítást végző testületek, vezetők,
a beavatkozók plusz jogosultságokkal is rendelkezzenek, amelyek a
veszélyhelyzet kihirdetésével vezethetők be.
A katasztrófák következményeinek csökkentése érdekében az Alaptörvény
kimondja, hogy a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek
következményeinek elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és a
Katasztrófavédelmi törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket
vezethet be. A Kormány veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel
egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől
eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A Kormány
veszélyhelyzet elrendelésére vonatkozó rendelete tizenöt napig marad
hatályban, kivéve, ha a Kormány – az Országgyűlés felhatalmazása
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alapján – a hatályát meghosszabbítja, másrészt, a veszélyhelyzet
megszűnésével hatályát veszti [2].
A Katasztrófavédelmi törvény bevezette a „katasztrófaveszély”
fogalmát, amelynek megállapítása, az intézkedési kötelezettségei az
országos katasztrófavédelmi főigazgató a feladatait képezik.
Katasztrófaveszély esetén a főigazgató - a belügyminiszter által
előzetesen jóváhagyott központi veszélyelhárítási terv szerint - azonnal
intézkedik az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a
kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának
biztosítása, valamint a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre
csökkentése érdekében. A honvédségi erők igénybevétele a szükséges
létszámnak megfelelően a Honvéd Vezérkar főnöke, a honvédelemért
felelős miniszter, illetve a Kormány döntése alapján történik. Az
országos katasztrófavédelmi főigazgató a megtett intézkedésekről
haladéktalanul tájékoztatja a belügyminisztert [4]. A katasztrófaveszély
megállapításának lehetősége egy fokozatosan növelhető tervszerű
védekezési erőkifejtést biztosít különleges jogrend kihirdetése nélkül,
amelyet azonban a kialakuló helyzet súlyosbodása esetén logikusan
követhet a veszélyhelyzet Kormány általi kihirdetése. A
katasztrófaveszély intézménye a Kat.-ban a Vbö. hatályba lépése után is
megmarad, míg a Veszélyhelyzetről szóló alcím hatálytalanításra kerül.
Veszélyhelyzetben a Kormány rendeleti úton rendkívüli intézkedéseket
vezethet be, vagy azokra felhatalmazást adhat, valamint sajátos irányítási
szabályokat léptethet életbe [4]. Ezen rendeletek az ország teljes területére
vagy egy meghatározott részére vonatkozhatnak. Korlátozható a lakosság
szabad mozgása, az ország egyes területeire történő belépés, áthaladás és
ott tartózkodás, valamint a közlekedési és szállítási kapacitások biztosítása
érdekében a repülőterek, raktárak, állomások igénybevétele. Elrendelhető
a lakosság kimenekítése vagy kitelepítése (az elrendelést megtagadókkal
szemben a jogosult rendvédelmi szerv lép fel), a nemzetgazdasági, vagy
más érdekből történő kiürítés, amelyre elsődlegesen a katasztrófák elleni
védekezéséért felelős miniszter intézkedik. Elrendelhető továbbá az
ideiglenes polgári védelmi szolgálat, a mentésre alkalmas járművek,
eszközök igénybevétele, valamint szükség esetén kártalanítás mellett
ingatlan igénybevétele, bontása.
A Kormány a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek
részére szerződéskötési kötelezettséget állapíthat meg. A veszélyhelyzet
súlyosbodásának veszélye esetén az érintett gazdálkodó szervezet a
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Magyar Állam felügyelete alá vonható, mint ahogy a vörösiszap
katasztrófa alkalmával egyedi jogalkotási lépéssel ez megvalósult a MAL
Zrt. esetében.
További rendszabályokként a polgármester és jegyző részére
államigazgatási feladat jelölhető meg, a közigazgatási hatósági eljárástól
való eltérésre van lehetőség, indokolt esetben részleges, vagy teljes
forgalomkorlátozás vezethető be. A veszélyhelyzet időszakában kiemelten
fontos a veszélyhelyzeti kommunikáció, a rendeletek rendkívüli
kihirdetésére a közszolgálati műsorszórókon keresztül is sor kerülhet.
Veszélyhelyzetben sajátos irányítási szabályok léphetnek életbe, ezek
alapján a helyzet jellegétől függően, illetve több megyét érintő
veszélyhelyzet esetén miniszteri biztos nevezhető ki, a településen a helyi
katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a megyei katasztrófavédelmi
igazgató által kijelölt személy (tiszt) átveszi a polgármestertől.
Sajátos irányítási szabály még, hogy a megyei (fővárosi) közgyűlés és a
települési önkormányzat képviselő testületének feladat- és hatáskörét a
megyei közgyűlés elnöke (főpolgármester) és a polgármester gyakorolja,
valamint az önkéntes mentőszervezetek bevonásáról a BM OKF
főigazgatója dönt [4].
Veszélyhelyzet a következmények elhárítása érdekében a katasztrófa
károsító hatása által érintett területen is kihirdethető, de ebben az esetben
a veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok nem
érvényesülnek. Egyértelmű, hogy ez az a terület, ahol a katasztrófa
(természeti, ipari, civilizációs) következményeinek elhárítása, vagyis a
hatékony és eredményes helyreállítás érdekében kormányzati intézkedés
szükséges [4].
A veszélyhelyzeti rendkívüli intézkedések közül itt alkalmazható a
közigazgatási hatósági eljárástól való eltérés, a gazdasági tevékenységet
folytató szolgáltatásra kötelezettek részére szerződéskötési kötelezettség
megállapítása, indokolt esetben részleges, vagy teljes forgalomkorlátozás
bevezetése, valamint korlátozható az ország egyes területeire történő
belépés, áthaladás és ott tartózkodás.
A védelmi és biztonsági tevékenységek irányítása során irányító
szervként szerveiként a Vbö. nevesíti az Országgyűlést, a Kormányt, a
minisztert, a védelmi és biztonsági szervezeteket, a védelmi és biztonsági
feladatokban részt vevő további szervezeteket.
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Az Országgyűlés végzi a jogalkotást, véleményezi a Biztonság és
Védelempolitika Alapelveit, figyelemmel kíséri a Kormány intézkedéseit,
gyakorolja döntési, beszámoltatási és ellenőrzési jogosítványait [3].
A köztársasági elnök véleményezi a Biztonság és Védelempolitika
Alapelveit, a Nemzeti Biztonsági Stratégiát, soron kívül tájékoztatást
kérhet a az ország védelmével, és biztonságával összefüggő bármely
ügyben [3].
A Kormány irányítja a védelmi és biztonsági igazgatás
szervezetrendszerét. Többek között meghatározza a nemzeti ellenálló
képesség fejlesztésének programját, meghatározza a Honvédség, a
rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok összehangolt
felkészülésének és feladatellátásának fő irányait, meghatározza a polgári
védelmi felkészítés feladatait, meghatározza a védelmi és biztonsági célú
riasztási rendszer döntéshozatali és működési rendjét, meghatározza a
kormányügyeleti és ezen belül a védelmi és biztonsági célú ügyeleti
rendszer működésének szabályait, dönt az összehangolt védelmi
tevékenységről. A Kormány a védelmi és biztonsági célú felkészítés és
feladatellátás összehangolására védelmi és biztonsági igazgatás központi
szervet hoznak létre [3].
A miniszter az általa irányított ágazat vonatkozásában a Kormány által
meghatározottak szerint irányítja az irányítása vagy felügyelete alá tartozó
szervek és a feladatkörébe tartozó szakágazatok védelmi és biztonsági célú
felkészítéssel és feladatellátással kapcsolatos tevékenységét [3].
A védelmi és biztonsági szervezetek a Honvédség, a rendvédelmi szervek,
a nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyűlési Őrség ügyeleti és
készenléti szolgálatot tartanak fent, együttműködnek más vb.
szervezetekkel, a reagáláshoz biztosítják a készenléti erőket, a
bevethetőséget, felkészülnek védelmi és biztonsági feladataikra, részt
vesznek a tervezésben, biztosítják az információkat, biztosítják a személyi,
tárgyi, képzési feltételeket [3].
A védelmi és biztonsági feladatok ellátásban részt vesznek:
a) a kormányzati igazgatási szervek, (Kormány, Miniszterelnöki
Kormányiroda, minisztérium, kormányzati főhivatal – Központi
Statisztikai Hivatal, OAH, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, - központi
hivatal, fővárosi és megyei kormányhivatalok)
b) a helyi önkormányzatok és az irányításuk alatt álló szervek,
c) a bírósági és az ügyészi szervezet,
d) az egészségügyi szolgáltatók és gyógyszerellátást végző szervek,
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e) az oktatási, kulturális, tudományos intézmények,
f) a nemzeti hírügynökség, a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap,
g) a közlekedési, szállítási, elektronikus hírközlési, informatikai
szervek és a posta szervei,
h) a Magyar Nemzeti Bank, i) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
j) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
k) a közellátást, illetve a közüzemi szolgáltatást végző szervek,
l) a társadalom alapvető szükségleteinek ellátásában nélkülözhetetlen
létfontosságú rendszerek üzemeltetői,
m) minden olyan szerv, amely vb. feladat ellátására vagy
közreműködésre köteles [3].
E szervek védelmi és biztonsági igazgatási tisztviselőt jelölnek ki,
gondoskodnak
a
lakosság védelméről,
ellátásáról
fegyveres
összeütközések idején, a nélkülözhetetlen közüzemi és elektronikus
hírközlési szolgáltatások fenntartásáról, a polgári védelmi feladataikról,
közreműködnek a lakosság tájékoztatásában, riasztásában, teljesítik
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeiket, közreműködnek az
összehangolt intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában.
AZ IGAZGATÁS RENDSZERE
A Védelmi és biztonsági igazgatás rendszere magába foglalja az
országos, a területi, a helyi és a települési szerveket, alapvető rendeltetése
az ország, a nemzet védelmében érintett valamennyi szerv
tevékenységének összefogása, koordinálása. „Az állam a biztonsági
kihívások elhárítására mindenütt védelmi struktúrák felállításával válaszol.
Elemi érdek fűződik tehát ezek működőképességének garantálásához is."
[13].
A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve (továbbiakban:
VBIKSZ) országos szinten összehangolja az igazgatási feladatokat,
koordinálja a tervezést, Nemzeti Eseménykezelő Központot működtet
összkormányzati válságkezelés, különleges jogrend esetén, felkészüléskor
és esemény idején, tehát folyamatos működéssel. Koordinálja az
összkormányzati felkészülést, előkészíti a képzési követelményeket,
összehangolja a nemzeti ellenálló képesség fejlesztését, kialakítja a
feltételeket a Kormány válsághelyzeti működéséhez, támogatja a
kapcsolódó technológiai és tudományos kutatásokat, ellenőriz
kormányzati szinten. A VBIKSZ újonnan létrehozandó szervezet, a Vbö.
Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

78

felhatalmazó rendelkezése alapján a Kormány rendeletben határozza meg
miniszteriális helyét, részletes feladatait [3].
A védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei a megyei és a
helyi védelmi bizottságok.
A területi védelmi bizottságok irányítását a Kormány – az ágazati
védekezési és felkészülési feladatok irányítását ide nem értve – a védelmi
és biztonsági igazgatás központi szerve útján látja el [3]. Ez alapján a
Katasztrófavédelmi Tárcaközi Koordinációs Bizottság (KKB) szerepe
2023. július 1 után is a jelenlegi feladataihoz hasonló marad.
Megyei Védelmi Bizottság (MVB), területi szerv [3]. Felépítését,
feladatait a Vbö. a korábbi Hvt.-ben és Kat.-ban hatálytalanítja, azok
zömét átveszi, kismértékben kiegészíti.
Éles különbség, hogy a Vbtv. nem taglalja külön az MVB elnökének
feladatait, mint volt a Kat.-ban, azokat mind a bizottságnak címzi. A
döntési jogköröket a bizottság elnöke kiadmányozza. Ha az MVB
akadályoztatott, halaszthatatlan esetben a bizottság elnöke egy személyben
gyakorolja annak jogkörét, döntését a szakmai elnökhelyettes véleménye
kikérése után hozza, az akadály megszűnte után tájékoztatja a bizottságot.
A műveletekben nélkülözhetetlen az irányító vezető kijelölése. Ha a
területi, illetve a helyi szintű védekezésben egyidejűleg a védelmi és
biztonsági igazgatás több területi szervének együttműködése szükséges, a
védekezés közvetlen irányításáért felelős vezetőt illetékességi területén a
területi védelmi bizottság elnöke, több megye területét illetően a védelmi
és biztonsági igazgatás központi szerve jelöli ki. A kijelölésig az
események következményeinek felszámolásában elsődlegesen érintett
szerv vezetője végzi a védekezés irányítását [3].
Az MVB elnöke a fővárosi, megyei kormánymegbízott, általános
elnökhelyettese a fővárosi, megyei kormányhivatal főigazgatója. Szakmai
elnökhelyettesek – a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének
vezetője egyetértésével – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervének vezetője, illetve a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt,
a Honvédség tényleges állományának tiszti állománycsoportba tartozó
tagja. A területi védelmi bizottság tagjai még a megyei közgyűlés elnöke/a
főpolgármester – vagy az általa helyettesítésre kijelölt személy, a megyei
jogú város polgármestere vagy az általa helyettesítésre kijelölt személy, a
katonai igazgatás területi szervének vezetője, a bizottság illetékességi
területén működő, önálló hatáskörrel rendelkező rendvédelmi szerv
illetékes vezetője, az egészségügyi államigazgatási szerv képviselője, az
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árvízi védekezésért felelős szervezet vezetője, a területi védelmi bizottság
titkára [3].
Az MVB szervezeti és működési rendjét – a VBIKSZ vezetőjének
egyetértésével – maga állapítja meg. Új dolog, hogy a területi védelmi
bizottság költségeinek fedezetét a kormányhivatal részére az egyes vb.
feladatokra biztosított költségvetési összegből, céltámogatásból, az
illetékességi területhez tartozó településekre háruló védelmi és biztonsági
feladatok és a lakosság létszámának arányában meghatározott állami
támogatásból kell biztosítani. Ez utóbbi a normatív támogatás elősegítője
[3].
Az MVB elnöke az igazgatási feladatait a fővárosi, megyei
kormányhivatal közreműködésével látja el. Összehangolt védelmi
tevékenység és különleges jogrend idején valamennyi hivatali
kormánytisztviselő és munkavállaló rendkívüli munkavégzésre
kötelezhető.
Az MVB illetékességi területén ellátja a válsághelyzetekre és különleges
jogrendre történő felkészülés, továbbá a védelmi és biztonsági események
kezelésében, valamint a különleges jogrendi feladatokban történő
közreműködés törvényben vagy a Kormány rendeletében meghatározott
területi feladatait. A Kat. szerint összehangolta a védekezésben
közreműködő szervek feladatainak ellátását, arra a felkészülést.
Az MVB feladatai a Vbö. szerint zömmel hasonlóak a Kat.-ban feltüntetett
feladatokhoz. Újként jelentkező kötelezettség a HVB-k irányítása, az ingó
és ingatlan szolgáltatás elrendelése, a területi gazdasági és anyagi
szolgáltatási kötelezettségek, ezek nyilvántartásának vezetése, a
települések, kerületek, a lakossága védekező szervek riasztása, kiértesítése,
tájékoztatása, kölcsönös segítségnyújtásuk rendjének kialakítása, a
védekezésben résztvevő szervek felkészültségéről a rendszeres
beszámoltatás, a védelmi és biztonsági igazgatási szervek működési
feltételeinek biztosítása.
A HVB illetékességi területe a járásokhoz, a fővárosban a kerületekhez
igazodik, a válsághelyzetekre és különleges jogrendre történő felkészülést,
a védelmi és biztonsági események kezelésében, valamint a különleges
jogrendi feladatokban történő közreműködést járásokra, illetve a fővárosi
kerületekre kiterjedően látja el. A HVB elnöke a fővárosi, megyei
kormányhivatal járási, fővárosi kerületi hivatalának vezetője, szakmai
elnökhelyettese a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség
állományából vezényelt katona, a katasztrófák elleni védekezés
tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének
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vezetője által kijelölt személy. A HVB tagja még az illetékességi területén
működő, önálló hatáskörrel rendelkező rendvédelmi szerv illetékes
vezetője, a fővárosi, megyei kormányhivatal képviselője, a katonai
igazgatási szerv képviselője, az árvízi védekezésért felelős szervezetnek a
bizottság illetékességi területe szerinti vezetője, a HVB titkár. A HVB
szervezeti és működési rendjét az MVB elnökének egyetértésével – maga
állapítja meg [3].
A HVB költségeinek fedezetét a járási költségvetési előirányzatból,
céltámogatásból, a településekre háruló védelmi és biztonsági feladatok és
a lakosság létszámának arányában meghatározott állami támogatásból
kell biztosítani.
A helyi védelmi bizottság elnöke feladatait a járási hivatal
közreműködésével látja el, ezek végrehajtására a kormánytisztviselők és
munkavállalók rendkívüli munkavégzésre kötelezhetők. A kiadványozás,
akadályoztatás esetén a döntési hatáskör hasonló, mint az MVB-nél.
A HVB a Kat.-ban felsorolt irányításra, utasításra. átcsoportosításra
vonatkozó feladatokat a Ötv. jelentős mértékben kiegészíti a honvédségi
hadkiegészítési közigazgatási, a gazdasági és anyagi szolgáltatási, a
lakosság védelmi és ellátási, tájékoztatási rendszer kialakítási és
tájékoztatási, felkészítési, gyakorlatozási és nyilvántartási feladatokkal.
A polgármester illetékességi területén ellátja a védelmi és biztonsági
tevékenységekkel kapcsolatos, jogszabályban és a helyi védelmi bizottság
által számára megállapított, települési szintű feladatokat, irányítja és
összehangolja azok végrehajtását [3].
A polgármester a védelmi és biztonsági tevékenységre való települési
szintű felkészülési és konkrét tevékenysége keretében meghatározott
feladatai hasonlóak a Kat.-ban meghatározottakhoz. Új feladat, hogy amíg
azok korábban csak a katasztrófavédelemmel függtek össze, azok most
védelmi és biztonsági tevékenységekre és a különleges jogrendi
feladatokra, tájékoztatásban nem csak a katasztrófaveszélyről, hanem a
veszélyekről, fenyegetésekről szóló tájékoztatásra lettek kiterjesztve. A
polgármester nem csak katasztrófavédelmi feladatok érdekében gyakorolja
elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkörét, polgári védelmi szolgálatra
kötelezést. Nemcsak irányítja a védekezésre való felkészítést, hanem
önmaga is részt vesz a vb. szervek által szervezett felkészítéseken, nem
csak a katasztrófavédelmi ügyekben illetékes közbiztonsági referenst jelöl
ki, hanem a védekezésben közreműködő referenseket. A védekezést a
hatáskörrel rendelkező szerv kiérkezéséig irányítja, nem mint a Kat.
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szerint a veszélyhelyzetben a katasztrófavédelem területi szervétől kijelölt
személy kiérkezéséig.
A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a
fővárosi és a megyei önkormányzat közfeladataihoz kapcsolódó védelmi
és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos felkészítési és végrehajtási
feladatokat [3].
A Vbö. szerinti új jogi lehetőség, hogy a fővárosi és a megyei
kormányhivatal védelmi és biztonsági bírságot szab ki, ha a kötelezett a
polgári védelmi, gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségének nem
vagy nem megfelelően tesz eleget, ha a nemzetgazdaság vb. célú
felkészítésével összefüggő kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha
valaki az összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggésben a Vbö.
alapján bevezetett szabályokat megszegi. A bírságon túl jogi lehetőségként
fennáll, hogy esetleg a törvény súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazását
rendelje el [3].
A Vbö. több helyen is kiemelten foglalkozik a riasztási rendszerekkel, a
riasztási feladatok megszervezésével, annak felelősségével. A riasztási
rendszer működtetését a VBIKSZ koordinálja. A jogszabály leírja, hogy a
riasztási rendszer lehet állami és lakossági riasztási és tájékoztatási
eljárásrendű, azok működésének részletszabályait azonban nem
tartalmazza [3].
AZ ÖSSZEHANGOLT VÉDELMI TEVÉKENYSÉG, A
VÁLSÁGKEZELÉS ÉS A VESZÉLYHELYZET INTÉZMÉNYE,
ELRENDELHETŐ SZABÁLYAIK
Az összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről a Kormány súlyos
vagy elhúzódó védelmi és biztonsági eseménykor rendeletben dönthet,
ha annak kezelése több védelmi és biztonsági szervezet, illetve
közigazgatási szerv hatáskörét együttesen érinti, és az összehangolt
védelmi tevékenység esetére vagy a NATO Válságreagálási Rendszerében
meghatározott intézkedések alkalmazása szükséges. A Kormány a
rendeletében dönt az összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről, az
állami szervek együttműködésének részletes szabályairól, a központi
államigazgatási szervek ideiglenes egyedi hatásköri és illetékességi
szabályairól, erről tájékoztatja a köztársasági elnököt és az Országgyűlés
feladatkörrel rendelkező bizottságát, valamint a lakosságot [3].
Az összehangolt védelmi tevékenység irányítását, a döntés-előkészítést,
a kormányzati kommunikációs feladatokat, a műveletek irányítását,
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valamint a Kormány által bevezetett intézkedések végrehajtását a
Kormány kijelölt tagja a VBIKSZ együttműködésével hangolja össze.
Ez alapján katasztrófa elhárításakor a belügyminiszter lehet a kijelölt tag.
A Kormány kijelölt tagja javaslatot tehet a Kormánynak, másik
kormánytagnak az intézkedések elrendelésére, a NATO Válságreagálási
Rendszer intézkedéseinek bevezetésére, törvényben meghatározott
válsághelyzeti intézkedés elrendelésére, valamint, további védelmi és
biztonsági erők bevonásár végül a különleges jogrend kihirdetésére [3].
A Kormány összehangolt védelmi tevékenységkor rendeletben
elrendelheti
- egyes útvonalakon a közlekedés időszakos korlátozását,
- az államhatár rendjének, az államhatáron átlépés fokozott
ellenőrzését, annak időszakos korlátozását,
- az ország egyes területein a személyforgalom és szállítás
korlátozását,
- egyes intézmény, létesítmény, rendezvény látogatásának és
szervezésének korlátozását,
- a kijelölt közterületek és intézmények biztonságának fokozására
megközelítés-korlátozási, ellenőrzési és védelmi rendszabályok
alkalmazását,
- különösen veszélyes személyek elfogása tekintetében a védelmi és
biztonsági szervek erre kijelölt erőinek közös igénybevételét.
- Elrendelheti továbbá a köznevelésre, felsőoktatásra, szakképzésre és
felnőttképzésre vonatkozó kiegészítő szabályok alkalmazását,
- az esemény kezelésével, felszámolásával, továbbá káros hatásainak
megelőzésével, illetve elhárításával közvetlenül összefüggő
intézkedés bevezetését.
A Kormány köteles mindent megtenni a lakosság ellátása és a károk
enyhítése érdekében. A Kormány az intézkedéseket meghatározott időre,
de legfeljebb három hónapra vezetheti be, azt szükség szerinti alkalommal
három hónappal meghosszabbíthatja, a köztársasági elnököt és az
Országgyűlés bizottságát tájékoztatja. A Kormány elrendelheti a
Honvédség közreműködését a kapcsolódó rendőrségi feladatok ellátásában
[3].
A NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti
Intézkedési Rendszer keretében hozott döntések részeként az állami
szervek intézkedései vezethetők be, ha a NATO kezdeményezte a
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válságreagálási intézkedések bevezetését, ha a NATO intézkedések
szövetségi szintű bevezetését Magyarország általi kezdeményezi, a
szövetséges fegyveres erőket Magyarországon alkalmazzák, vagy más
szövetségi válságreagálás magyarországi igénybe vétele szükséges és a
kialakult vagy fenyegető válsághelyzet szerinti nemzeti intézkedésre a
jogosult szerv így dönt, úgyszintén a nemzetközi vagy nemzeti
gyakorlatok során, továbbá az erre való felkészülés során vagy sajátos
nemzeti érdekből, a NATO Válságreagálási Rendszertől függetlenül a
Kormány ilyen döntése esetén [3].
Ha az intézkedések felkészülési, együttműködési, tájékoztatási, valamint
végrehajtási feladatok, melyek alkalmazása ha jogkorlátozást tesz
szükségessé, arról a lakosságot az elrendeléssel egyidejűleg tájékoztatni
kell.
Az EU válságkezelés megosztott hatáskör alapján működő
intézményeihez és mechanizmusaihoz tartozó riasztási, értesítési és
tájékoztatási feladatokat a védelmi és biztonsági szervezetek az uniós
jognak megfelelően hajtják végre [3].
A Kormány a hadiállapot vagy a szükségállapot kihirdetésének
kezdeményezésére, illetve a veszélyhelyzet kihirdetésére irányuló
kormányülés megkezdése előtt elrendelheti a védelmi és biztonsági
szervezetek- és igazgatás, a különleges jogrendi feladatok ellátására
kijelölt kormányzati igazgatási szervek fokozott készenlétét, illetve
intézkedhet az ehhez szükséges mértékben a rendkívüli munkavégzés
azonnali elrendelésére [3].
A Kormány különleges jogrend, azaz a hadiállapot vagy a
szükségállapot kihirdetésének kezdeményezését követően, hadiállapot
idején, szükségállapot idején, veszélyhelyzet idején az állampolgárok
élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a
nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes
törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet,
és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat [3]. „Ha úgy tetszik, a
különleges jogrend a közjogi ultima ratio, ami a társadalom és az állam
fennmaradása érdekében olyan eszköztárat nyit meg, ami az egyes
elemeiben a parlamentáris jogállamisággal pro forma szembe megy, és
csak az által válhat legitim megoldássá, hogy annak létét és működését
még a normál parlamentáris jogállami működés idején határozzák meg”
[14].
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A Kormány hatáskörét
a személyes szabadsággal és az életkörülményekkel,
a gazdaság- és ellátásbiztonsággal,
a közösségeket érintő biztonsági célú korlátozásokkal és
a lakosság tájékoztatásával,
az állami és önkormányzati működéssel,
a törvényes rend, a közrend és a közbiztonság megóvásával vagy
helyreállításával,
- az országvédelemmel és országmozgósítással összefüggő, a
hadiállapotot, a szükségállapotot, a veszélyhelyzetet kiváltó esemény
megelőzésével, kezelésével, felszámolásával, továbbá káros
hatásainak megelőzésével, illetve elhárításával közvetlenül
összefüggő szabályozási tárgykörökben gyakorolhatja, tehát
rendeleteinek taralma ezekre irányul.
-

A Kormány ezt a hatáskörét – a hadiállapotot, a szükségállapotot, a
veszélyhelyzetet kiváltó eseményhez igazodó szükséges mértékben, az
elérni kívánt céllal arányosan gyakorolhatja [3]. Mindez azt is jelenti,
hogy az állam működése és védelmi alapfunkciója csak abban az esetben
lehet hatékony, ha a szabályozásban és a védelmi rendszer működésének
mindennapi gyakorlatában is képes választ adni a fenti kihívásokra és
lépést tartani a változással [15].
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti [3].
A kormány rendeletét a lineáris műsorszolgáltatók hírműsoraiban, a
napilapokban, az internetes hírmegosztó portálokon, valamint hirdetmény
útján térítésmentesen, az aláírás napján ki lehet hirdetni [3].
ÖSSZEGZÉS
A katasztrófavédelem tevékenységét hatékonysága elemzése érdekében
célszerű vizsgálni a védelmi igazgatás rendszerében, illetve számba kell
venni azokat a szabályozásokat, feladatokat, amelyek a Vbö. alapján kell
majd ellátni a katasztrófavédelem rendszerének. A katasztrófavédelem
megalakítása óta része a védelmi igazgatás rendszerének. A Honvédelmi
törvény mellett a Katasztrófavédelmi törvények is döntő módon
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foglalkoztak a védelmi igazgatás kialakításával, korszerűsítésével, a
katasztrófavédelmi és védelmi igazgatás kölcsönhatásaival. Az 1999-ben
és 2011-ben az Országgyűlés által elfogadott katasztrófavédelmi
törvények a védelmi igazgatás fejlesztésének 2 jelentős lépcsőfokát is
hozták, melynek célja volt, hogy a katasztrófák elhárítása, a
következmények felszámolása minél hatékonyabban valósuljon meg. Most
várhatóan a védelmi igazgatás fejlesztésének harmadik állomása fog
következni, ezáltal az Alaptörvény kilencedik módosítását követően
hazánk védelmi és biztonsági rendszere válik korszerűbbé, hogy kellő
választ adhassunk a megváltozott biztonsági környezet hibrid kihívásaira
[16].
2023. július 1-től az Alaptörvény kilencedik módosításával megvalósuló
védelmi és biztonsági reform módosítja a különleges jogrendet, a
védelemmel és biztonsággal összefüggő kötelezettségeket, a védelmi és
biztonsági feladatokat ellátó szervek irányításának módját. Hazánk
biztonsági környezete változó, azt a globális klímaváltozás küszöbén, a 4.0
ipari forradalom, de egyben az elhúzódó Covid világjárvány időszakában
természeti és civilizációs katasztrófák, válságok, krízisek sújthatják. A 21.
század a katasztrófavédelem számára is új kihívásokat tartogat. A
fenyegető tényezőket átfogó megközelítéssel kell értelmeznünk, az ellenük
való védekezés kormányzati irányítással, a védelmi igazgatás sikeres
működésével lehet eredményes. Mindezek figyelembevételével
bizonyítható annak szükségessége, hogy a magyar katasztrófavédelem az
állománya munkájával, a megalakított polgári védelmi szervezetek
tevékenységével, az együttműködő szervezetekkel a válsághelyzetekben
és minősített jogrendben is a védelmi igazgatás elemeként nem ágazati,
hanem összkormányzati megközelítésben végezze munkáját, a
katasztrófák elhárítását.
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A BELVÍZ ÉS ASZÁLY ELLENI VÉDEKEZÉS
KIHÍVÁSAI A KETTŐSMŰKÖDÉSŰ
VÍZRENDSZEREKBEN
Absztrakt
Hazánkban a kettősműködésű vízrendszerek a síkvidéki területek
sajátosságai, amelyek egyazon csatornamederben biztosítják a belvíz
elvezetését és vesznek részt a vízpótlási feladat ellátásában.
Vízkárelhárítási szempontból azonban jelentős kockázatot jelent a
belvízmentesítő rendszer „máscélú” hasznosítása, amelyet tovább
fokozhat a vízrendszereket érő egyéb hatás. A dolgozat feltárja a belvíz és
az aszály duális területi jelenlétén keresztül, a kettős működésű
vízrendszerek létrejöttét és szükségszerűségét, a vízkárok elleni védekezés
kettős feladatát. Bemutatja a vízrendszereket érő további hatásokat és
terheléseket is, amelyek esetenként jelentős ellentmondások okoznak a
vízrendszerekben és negatívan hatnak a vízkárokkal szembeni eredményes
védekezésre.
A szerző feltárja a konfliktuskezelés lehetőségeit,
javaslatokat fogalmaz meg a probléma kezelésére.
Kulcsszavak: belvíz, aszály, kettősműködésű vízrendszer, belvízvédelem,
aszálykár-elhárítás, konfliktus

CHALLENGES OF INLAND EXCESS WATER AND
DROUGHT CONTROL IN DUAL - USE WATER
SYSTEMS
Abstract
In Hungary, the dual-function drainage-systems are specific to lowland
areas, which ensure the drainage of inland excess water in the same canal
and participate in the water-supply. However, from a water damage
prevention point of view, there is a significant risk of the utilization “for a
different purpose” of the drainage system. Negative effect may be
exacerbated by other impacts on water systems. The dissertation presents
these features through the dual territorial presence of inland excess water
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and drought as the establishment and necessity of the dual-function
drainage system and the dual task of water damage control. It also presents
the additional impacts and pressures on drainage systems, which
sometimes cause significant controversy. It adversely influences the
effectiveness of water damage control activity. The author explores the
possibilities of conflict management and makes suggestions for handling
the problem.
Keywords: inland excess water, drought, dual-function drainage-system,
excess water control, drought-damage prevention, conflict
BEVEZETÉS
Dolgozatom a belvíz és az aszály elleni védekezés kihívásai a kettős
működésű vízrendszerekben témát dolgozza fel. A kettős-működésű
vízrendszereket hazánk vízgazdálkodási sajátosságai és a társadalmi
szükségletek kiszolgálásának igénye hívta életre.
A társadalmi igények kielégítése a vízrendszerekben újabb terheléseket és
hatásokat okoz, amely a vízhasználói érdekek között összeütközéseket
eredményez. Ezek a hatások veszélyeztethetik a csatornák eredeti
feladatának ellátását, így belvizes időszakokban a káros vizek elvezetését
is korlátozhatják. Egyszerűen megfogalmazva: a védekezési eszköz
(infrastruktúra) más célú hasznosítása kockázatot jelent a védelmi
feladatok ellátásában és károsan hathat egy-egy terület belvízi
biztonságára is.
A kutatásom során feldolgoztam a vonatkozó jogszabályokat, irányelveket,
megvizsgáltam a szabályozások hátterét, a vonatkozó szakirodalmat.
Elemeztem a belvízvédekezésekről készített összefoglalókat, jelentéseket.
Megvizsgáltam az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban
ATIVIZIG), mint az állami tulajdonú vízrendezési művek vagyonkezelője
és üzemeltetője gyakorlatát, elemeztem a felmerülő problémákat.
MAGYARORSZÁG VÍZGAZDÁLKODÁSI SAJÁTOSSÁGAI
Írásomban azt a két fő vízgazdálkodási sajátosságot mutatom be röviden,
amelyek a hazánkban a kettősműködésű vízrendszerek kialakulásához
vezetettek.
Magyarország folyóinak és vízfolyásainak vízjárását a Kárpát-medence
földrajzi helyzetéből adódó sajátos időjárás határozza meg, amely az ár- és
belvizek, az aszályok kialakulását befolyásolja. Hazánkban gyakori a nagy
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csapadékok időszakában a belvizek kialakulása, valamint a vízhiányos
időszakokban az aszály megjelenése. [1] [2] [3]
A belvíz
Hazánkban a síkvidékek jellemző kártétele a belvíz, amelyet a
csapadéktöbbletek időszakában megjelenő, tartós és nagykiterjedésű
elöntések jellemeznek. Ezen elöntések nemzetgazdasági szinten is kárt
okoznak a mezőgazdasági területeken, az épített infrastruktúrában és a
belterületeken, az épített környezetben. A belvizek előfordulása rendszeres
és gyakori vízkár esemény. A statisztikai elemzések alapján a kisebb
elöntéssel járó belvizek 3-6 évente, a nagyobb káreseményeket kiváltó
belvizek általában 10 évente fordulnak elő [1] [3]
Magyarországon a belvíz-veszélyeztetettség kimutatására kétféle térkép is
kidolgozásra került. Korábban Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi térképet
használtuk (2. ábra), 2015. óta a komplex belvíz-veszélyeztetettségi
valószínűségi térkép is kidolgozásra került (3. ábra) Ezen térképek a
belvízképződésben szerepet játszó tényezők feldolgozásával készültek el, és
jól szemléltetik a síkvidéki területek belvízi veszélyeztetettségét. [1] [4] [5]

1. ábra: Pálfai- féle belvízveszélyeztetettségi térkép [1]

2. ábra: Komplex belvízveszélyeztetettségi valószínűségi
térkép [4]

Az aszály
Az aszály a vízhiányos időszakok jelensége, amely hazánkban hosszantartó
időszakban és jelentős területeket érint, amely nemzetgazdasági szinten okoz
károkat. Az aszály megjelenése a belvízhez hasonlóan gyakori és
rendszeres, így a kártételei is jelentősek. [1] [3]
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Magyarország aszálynak kitettségét a Pálfai-féle zónális aszálytérkép
mutatja be az 6. ábrán, amely térkép vörös színe a leginkább
veszélyeztetett területeket jelöli. [1] [6]

3. ábra: Magyarország zónális aszály térképe az ATIVIZIG működés
területével.[1]

A tartósan vízhiányos időszakok kártételei elsősorban a mezőgazdaságban
és az ökológiai rendszerekben jelentkeznek. Ezen károk számokban
kifejezve jól szemléltetik az aszály jelentőségét, amelyek túlhaladják a
belvíz által okozott kár mértékét. [6]
Sokévi átlagos belvízkár:

15,2 milliárd Ft

Sokévi átlagos aszálykár:

39,3 milliárd Ft

Összesen:

54,5 milliárd Ft

Az aszályok elleni védekezés kulcsa a szabad vízkészletek rendelkezésre
állása. Hazánk a felszíni vízkészletek kapcsán sérülékeny helyzetben van,
hiszen a felszíni vízkészletek 95 %-a külföldi vízgyűjtőkről érkezik, s
amely vízmennyiség gyakorlatilag el is hagyja hazánk területét. [3] [8]
A klímaváltozás várható változásai a szélsőséges vízháztartási események
előfordulását és gyakoriságát, valamint tartósságát is fokozni fogja. [7] [9]
[10]
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A fentiek alapján a vízjárásban megjelenő vízbő és vízhiányos időszakok
kettőssége megmarad, sőt fokozódni fog. Ez egyúttal a belvíz és aszály
kapcsán kettős védelmi feladatot is jelent a védekező szervezetek számára,
amely a veszélytérképek alapján bemutatott hasonló területeket érinti.
A vízjárási szélsőségek megjelenése az ATIVIZIG működési területén
Az országos belvíz és aszály veszélyeztetettség mellett a klímaváltozással
előre jelzett időjárási szélsőségeket már most is tapasztaljuk. Erre
példaként mutatom be a Dél-Alföld területéről az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság mért adatait.
Az 4. és 5. ábra 2010 és 2011 évi hidrológiai év havi csapadékadatait
mutatja be. (Hidrológiai év: A hidrológiai viszonyok alakulásához
igazodóan Magyarországon és a közép-európai országok többségében
november 1-et tekintik az éves hidrológiai ciklus kezdőnapjának. A
hidrológiai év a természetes vízkészlet felhalmozódási időszakát jelenti.)
A szürke oszlop a sokéves havi átlagokat, a kék oszlopok a havi
csapadékok mm-ben mért adatait ábrázolja. A havi mért
csapadékmennyiségek gyakorlatilag minden hónapban eltérnek a sokéves
átlagtól.

4. ábra: Havi csapadékösszegek területi
átlaga 2010.év [11].

5. ábra: Havi csapadékösszegek területi
átlaga 2011. év [11].

A 2010-es rendkívül csapadékos esztendő összességében 168 %-al több
mint a sokéves átlag (542 mm). Ezzel szemben a 2011-es év aszályos volt,
a sokéves csapadékmennyiség jelentősen elmaradt az átlagtól, a sokéves
átlaghoz képest 89%-a volt.
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A területi szélsőségek bemutatására, amely ilyen kis területen is jól tetten
érhető, a 6. ábrát mutatom be. Nagylak térségében a 2010-2011-es
hidrológiai évben 1380 mm volt a minimum Szeged térségében, innen alig
20 km távolságra, már 2236 mm csapadékot mértek. (A két évre számított
éves átlag 1084 mm), amely a duplája.

6. ábra: Szélsőséges hidrológiai helyzetek térben és időben a 2010-2011
időszakban az ATIVIZIG működési területén [11].

A 2010-2011 hidrológiai évek csapadékadatai is igazolják, kis területen
belül, és egymás utáni évben, sőt egy éven belül is kialakulhatnak
szélsőséges hidrológiai helyzetek és az ezzel együtt járó aszály és belvíz.
A hidrológiai szélsőségeknek köszönhetően 2010-ben jelentős
belvízvédelmi tevékenységet kellett igazgatóságunknak végrehajtania.
2011-ben pedig az aszálykárenyhítésre volt szükség, amely védelmi
feladatokat a kettősműködésű vízrendszerek segítségével tudta
végrehajtani az érintett területeken az igazgatóság.
A VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A bemutatott hidrológiai és vízjárási, vízgazdálkodási szélsőségek nem
csak a vízrendszerek átalakítását tette szükségessé, hanem vízrendszerek
működtetését előíró jogszabályok (vízkárok elleni védekezés, fejlesztés,
üzemeltetés, stb.) átalakításának szükségességét is kikényszerítette.
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Hazánk vízkároknak kitettsége a vízkárok elleni védelmi jogszabályi
háttérben is jelentős hangsúllyal jelenik meg. Ezen jogszabályok jól
szabályozzák a rendkívüli és veszélyhelyzeti időszakok ár- és
belvízvédekezését is. [12]
Évszázadokon keresztül a jogszabályi rendelkezések a vízkárok elleni
védelem körébe tartozónak csak az ár- és belvíz elleni tevékenységet
értette. [13]
A 35/2021. (X. 14.) BM rendelet alapján a 10/1997. VII.17. KHVM
rendelet módosításával az ár- és belvízvédekezésen túl 2021 októberében
egészült ki a vízhiányos helyzet és a tartósan vízhiányos időszakokban
szükséges védelmi feladatok megfogalmazásával. Ezzel a vízkárok elleni
védelem teljes körűvé vált.
A KETTŐSMŰKÖDÉSŰ VÍZRENDSZEREK KIALAKULÁSA
Hazánkban a mezőgazdasági termelés területigénye indította el a XIX.
században a folyószabályozás és lecsapolási munkálatokat. A káros vizek
kizárása és elvezetése a termőterületekről az élelmiszertermelés érdekében
alapvető társadalmi igényként jelent meg.[14]
A folyószabályozásokat követően kezdődött meg az ármentesített
területeken a csatornahálózat kiépítése, majd a szivattyútelepek
megépítése.
Ezen
vízrendszerek
biztosították
a
területek
belvízmentesítését, ezzel tették teremtették meg a mezőgazdasági szektor
számára a termelés biztonságát, valamint tették lehetővé a települések
fejlődését és terjeszkedését. [14]
Később, a már ármentesített területeken nagyléptékű fejlődésnek indult
mezőgazdasági termelés. Az aszályos időszakokban megjelenő öntözővíz
iránti egyre sürgetőbb kereslet adta az elgondolást az öntözőrendszerek
kiépítése, ill. a már kiépített belvízmentesítő csatornák átalakítása kapcsán.
A meglévő csatornarendszerek átalakításával, szivattyús átemelési helyek
(később szivattyútelepek), vízkormányzó műtárgyak közbeiktatásával
jöttek létre a kettősműködésű vízrendszerek, jellemzően a folyó menti
mélyártéri területeken.
Az átalakítással az eredetileg belvízelvezető csatornahálózat
kettősműködésűvé vált, azaz a csapadékos időszakokban a területekről
elvezetik a káros vizeket, egyébiránt vízpótlási útvonalkén is szolgálnak.
Másként megfogalmazva: egy vízrendszeren belül adnak lehetőséget a
belvíz és a vízhiányos időszakban az aszálykárok elleni védekezésre. Ez a
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„kettősműködés” azonban a vízrendszerekben problémákat okozhat az
eltérő elvárások miatt.
A kettősműködésű vízrendszerek kialakításánál egyébként fontos
szempont volt, hogy a két szélsőséges vízgazdálkodási állapot jellemzően
eltérő időszakokban jelenik meg, így eltérő időszakban szükséges a
belvízmentesítés és öntözés. A belvíz jellemzően tél végi-tavaszi jelenség,
az öntözési időszak jellemzően tavasz vége-nyár.
Az ATIVIZIG működési területén a belvíz és az aszály elleni védekezés
fontos és gyakori esemény, továbbá országos szinten is jelentős a
kettősműködésű vízrendszerek aránya. A kettősműködésű vízrendszerek
sajátosságait az alábbiakban mutatom be.
Az Igazgatóság mintegy 4700 km hosszú belvízvédelmet biztosító
csatornarendszert üzemeltet, amelyből kb. 670 km kettősműködésű, azaz
a csatornák 13 %-a alkalmas a kettős védelmi feladat ellátására. [15] A 7.
és 8. ábrán az Igazgatóság által üzemelt létesítményeket mutatom be a
belvíz és a vízpótlás vonatkozásában.
KETTŐSMŰKÖDÉSŰ
VÍZRENDSZEREK

8. ábra: Intézményes vízszolgáltatás)
7. ábra: Belvízrendszer az ATIVIZIG
az ATIVIZIG működési területén [15].
működési területén [15].
A
belvizek
által
különösen Felszíni vízszolgáltatás területe: 1667
veszélyeztetett területek nagysága km2
2812 km2
• 670
km
kettősműködésű
• 4700 km csatorna,
csatorna,
• 69 db szivattyútelep
• 117 km öntözőcsatorna,
• 32 db szivattyútelep.
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A KETTŐSMŰKÖDÉSŰ VÍZRENDSZEREK SAJÁTOSSÁGAI ÉS
EGYÉB KONFLIKTUSOK
A kettősműködésű rendszereken a belvízmentesítés és a vízpótlás ugyanazon
vízrendszerben történik. Ezen felül a vízkárelhárítási feladatokat különböző
érdekek, eltérő szabályozások és vízhasználatok, társadalmi elvárások is
befolyásolják, amelyek kockázatként jelennek meg a védekezési feladat
ellátásában. Egyre komolyabb kihívást jelent a víz mennyiségi kérdésköre mellett
a vízminőségi problémák együttes kezelésének feladata is. Ezen sajátosságokat és
konfliktushelyzeteket mutatom be röviden az alábbi fejezetben.

A csatornák térségben betöltött szerepe kapcsán az alábbi felsorolást
készítettem a sokrétű elvárások és igények bemutatására:
o
o

Belvíz-elvezetés: belterület, külterület – belvízvédelem, alapfeladat
Öntözés és halastavi vízellátás – aszálykár-elhárítás (klasszikus
„kettősműködésű” vízrendszer)

o Ökológiai vízpótlás (pl. holtágak, természetvédelmi területekre
történő vízbeadás)
o Települések tisztított szennyvízelvezetése
o Termál csurgalékvíz elvezetés (mezőgazdasági területek fűtési célú
hasznosítása, települések fürdővize)
o Egyéb használt víz bevezetés-elvezetés (pl. ipari vizek)
o Ökológiai élettér (a csatorna meder kijelölt természeti és Natura2000
élőhely - mederben hagyandó vízkészlet igénye)
o Horgászat (a vízpótló rendszerekben a csatornameder is kijelölt
horgászati víztér)
o Rekreáció (belterületi szakaszok- pl. sétány)
o Vízvisszatartás, víztározás (a mederben szükséges a vízkészlet
megtartása pl. homokháti csatornák, vagy ellenesésű vízpótló
rendszerek esetében)
o Hígítóvíz biztosítása (rossz vízminőség esetén)
A többféle feladat és funkció térben és időben eltérő vízszinteket,
vízkormányzást, vízelvezetési irányt és vízminőséget kíván meg, amelyet
egyetlen csatornamederben biztosítani gyakorlatilag lehetetlen. A
csatornák üzemeltetése során kialakuló számtalan konfliktushelyzetből
néhányat az alábbiakban ismertetek.
1) A vízvezetés irányai
A vízelvezetés és vízpótlás iránya egy rendszeren belül alapvetően kétféle lehet.
Az első esetben, a 9. ábrán, a belvízmentesítés iránya megegyezik a vízpótlás
irányával. Jellemzően ez olyan vízrendszerekben fordul elő, ahol a vízkészlet egy
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másik vízrendszerből (folyóból) érkezik. A 10. ábrán bemutatott ellentétes irányú
vízrendszerek esetben a vízpótlás bázisa ugyanazon folyó vízkészlete, mint
amely a belvizek befogadója is. Az ellentétes irányú vízpótlás miatt öntözési
idényben a vízrendszerekben a vízkormányzási feladat ellátása külön figyelmet
igényel a vízkárelhárítás kapcsán.

9. ábra: A belvízmentesítés iránya
megegyezik a vízpótlás
irányával.(Szerkesztette: a szerző)

20. ábra: A belvízmentesítés iránya
ellentétes a vízpótlás
irányával.(Szerkesztette: a szerző)

Az üzemeltető/védekező szervezetnek a rendszer sajátosságaival számolni
kell és a szükséges intézkedéseket adott esetben végre kell hajtania.
Belvízvédekezéskor az érkező belvíztömeg számára a befogadási
feltételek biztosítása érdekében vízszint-csökkentést kell végrehajtani egy
olyan rendszerben, ahol öntözési időszakban telt meder van, s a
vízhasznosítás, vagy horgászati hasznosítás miatt magasabb vízszintet
kellene tartani. Ez érdeksérelemmel jár a másik hasznosító számára.
Az utóbbi időszak szélsőséges időjárási eseményei arra is felhívják a
figyelmet, hogy a kettősműködésű vízrendszerekben a jövőben a két
szélsőséges vízjárási esemény (belvíz-aszály) már nem feltétlenül válik
szét úgy az időben, ahogyan a kialakulásuk alatti időszakban volt.[7] [9] A
védelmi tevékenységek összehangolása problémákat vethet fel, ami a
klímaváltozás előrejelzései alapján fokozódni fog.
2) Természetvédelmi területek problémaköre
A természetvédelmi oltalom gyakran kiterjed a védelmi feladatok ellátását
biztosító infrastruktúra elemekre is, a csatornákra, műtárgyakra és
szivattyútelepekre. Így például az ATIVIZIG működési területén jelentős
a természetvédelmi oltalommal érintett területek nagysága. Az országos
szintű természetvédelmi területek 51467,11 ha védett területet jelentenek,
a Natura 2000 természet-megőrzési terület nagysága 71887,21 ha, a
Natura 2000 madárvédelmi terület nagysága 90391,39 ha. Összességében
1.102 km csatornahosszon jelent valamilyen korlátozást a
természetvédelmi előírások betartása. [15]
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A fenntartási munkálatok korlátozása, amely vagy bizonyos időszakokra
vonatkozóan határoz meg tiltást, vagy egyéb korlátozást. Megállapítható,
hogy a természetvédelmi területeken húzódó csatornák a kárelhárítás során
jellemzően korlátozott kapacitással állnak rendelkezésre.
3) Termálvíz csurgalékvíz bevezetések problémaköre
A mezőgazdasági célú fűtéshasznosításból eredő termál csurgalékvizek
bevezetésével a belvízcsatornák jelentős többlet vízterhelést kapnak,
amely a befogadóképességüket csökkenti, az öntözővíz esetében pedig
vízminőségi romlást eredményez, különösen a fenol és a sótartalma miatt.
[1]
A kettősműködésű vízrendszerekben a termálvíz-bebocsátások öntözési
idényben történő kizárásával és vízjogi engedélyben foglalt ideiglenes
tározási kötelezettséggel lehet a valamilyen szinten kezelni a vízminőségi
problémákat. A kézenfekvő termálvíz-visszasajtolás hazánkban egyelőre
nem széles körben támogatott és elfogadott megoldás.
A termál csurgalékvíz-probléma az ATIVIZIG működési területén
jelentős. Az igazgatóság működési területén összességében 188 db
termálkútból történik kitermelés, amely 22,34 millió m3 termálvíz
kitermelését jelenti éves viszonylatban. Ennek a mennyiségnek csak
töredéke kerül visszasajtolásra a mélységi rétegekbe (kb. 3 millió m3/év), a
többi a felszíni vízfolyásokba, csatornákba kerül bevezetésre. [16]
A kettősműködésű rendszerek vízminőségi sérülékenysége egyébiránt
nagyon jelentős, hiszen a belvízzel együtt a vízgyűjtő területről egyéb
szennyezések is juthatnak a felszíni vizekbe, így pl. a mezőgazdasági
területekről a műtrágya, növényvédő vegyszer maradványok, stb. Ezen
bemosódott anyagok az öntözővízzel együtt kijuthatnak a termelő
területekre. [17] [18]
A fentiekben bemutatott példák alátámasztják, hogy a csatornák és
vízrendszerek többcélú hasznosítása, a sokféle igény kiszolgálása
ugyanazon csatornamederben üzemeltetési problémákat okoz, a
védekezési tevékenység ellátásában pedig jelentős kockázatot jelenthet.
A klímaváltozás előrejelzései alapján a fokozódó vízjárási szélsőségek
miatt a kettősműködésű vízrendszerek üzemeltetése és a védekezési
tevékenység során a konfliktus fokozódása, ezzel együtt a védekezési
feladatok ellátásának kockázata is nőni fog.
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JAVASLATOK
A belvíz és aszálykár elleni védekezési feladatok ellátása alapvető
fontosságú. Milyen megoldások és javaslatok tehetők a felmerülő
konfliktusok kezelésére, a kockázatok csökkentésére?
1) Elsőként a területek alkalmazkodóképességének növelése javasolt.
Ezzel a belvízrendszer, csatornák iránti elvárás csökkenthető.
2) Eltérő
adottságú
területek/vízrendszerek
sajátosságainak
figyelembevétele szükséges az intézkedések tervezésénél. A helyi
megoldások kidolgozása során a helyi kockázatok mérlegelésével
egyedi vízkormányzási, vagy tározási elemekkel a kockázat
csökkenthető. [3] Pl. a földárja-jelenséggel érintett területek esetében
a csatornába történő medertározás magas kockázatot jelent, helyette
csak oldaltározó létesíthető.
3) A vízhiányos és a vízbő időszakok kártételeinek csökkentésre az
intézkedések komplex és együttes/egymásra hatásának vizsgálata
szükséges. Azaz nem tervezhető, ill. hajtható végre olyan beruházás
az adott vízrendszerben, amelyik a másik védelmi tevékenységet
ellehetetleníti, vagy jelentősen gyengíti. A negatív hatásokat
kompenzálni kell.
4) Vízgazdálkodási állapotok megfigyelése – felkészülés
Magyarország az utóbbi években jelentős fejlesztéssel aszálymonitoring rendszert létesített, elsősorban a mezőgazdasági termelés
hatékonyságának növelésére. [6] A mért hidrometeorológiai és
talajtani paraméterek nem csak az aszály elleni kártételek
csökkentésének
megtervezésére,
hanem
a
belvízképződés
folyamatának megfigyelésére és az intézkedések megtervezéséhez, a
védekezés-felkészüléséhez is egyaránt hasznosíthatók.
5) Különböző funkciók térben és időben szétválasztása
A vízrendszerekre háruló sokféle funkció közül, ami lehetséges, szétés el kell választani. Ezt a helyi sajátosságok figyelembevételével és
egyedi mérlegelés alapján kell végrehajtani. Így például
 A főcsatornákban történő medertározás elkerülendő, helyette a
területi vízvisszatartás gyakorlatának megteremtése szükséges
(oldaltározó, záportározó). [3] [17] [18]
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 Mezőgazdasági fűtési célú termálvizek visszasajtolása, amelyhez
pénzforrás biztosítása szükséges.[18] A jelenlegi jogszabály a
bevezetett vízminőségre vonatkozóan már most is hatályos.
 Tisztított szennyvizek puffertározón (pl. wetland) keresztül
bevezetése. Ezzel a vízmennyiség csatornába bevezetésének
késleltetése és vízminőség javulás érhető el.
 Önálló, független vízpótló/öntöző rendszerek létesítése, azaz a
belvíz és vízpótlás funkció szétválasztása. A klímaváltozás
hatására a hatékonyság miatt előtérbe kerülnek a célzott
vízfelhasználások kiszolgálása, a zárt, vagy burkolt rendszerek.
Ennek hátránya a magas beruházási és üzemeltetési költség.
Előnye a vízveszteségek csökkenése.
6) Keletkező belvíztömeg csökkentése pl. késleltetett lefolyás,
beszivárogtatás, közbenső tározás, visszatartás. Ez a belterületeken
áteresztő burkolatok, parkosítás, zöld felületek létesítése; a
mezőgazdasági területeken – talaj víztartó-képesség növelése (pl.
agrotechnika, szerves trágya, bolygatás nélküli művelési technika
alkalmazása); a természetvédelmi területeken vízmegőrzés,
beszivárogtató felületek létesítését jelenti. [17] [18 [19]
7) A vízrendszerekben a meglévő vízkormányzási gyakorlat
felülvizsgálata,
új,
rugalmas
vízkormányzási
lehetőségek,
vízátvezetési lehetőségek kialakítása szükséges. [3][17] [19]
A javaslatok a Kvassay Tervvel, a Vízgyűjtő-gazdálkodás terv
intézkedéseivel és az Árvízi kockázatkezelési terv intézkedéseivel
összhangban vannak. A vízrendszerek jó műszaki állapotának biztosítása
alapvető a védelmi feladatok eredményes ellátása érdekében.
ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK
Megállapítható, hogy a kettősműködésű vízrendszerek előnye, hogy
egyetlen csatornameder biztosítja egy-egy térség belvízmentesítését, ill.
vízpótlását. Azonban a kettős védelmi feladat jelentős kockázatokat
hordoz az egyidejűség és a vízminőség kapcsán is.
A kettősműködésű vízrendszerben a sokféle elvárásnak és
követelménynek a vízrendszert üzemeltető nem tud maradéktalanul
megfelelni, ill. a védelmi feladatokat ellátó szervezet számára jelentős
kihívást jelent a védelmi feladat ellátása.
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A javaslatokban meghatározott intézkedések és megoldások végrehajtása
és megvalósítása jogszabályi támogatást is igényelnek. A
megvalósításokhoz jellemzően pénzügyi források biztosítása szükséges (pl.
termálvizek visszasajtolása, tározók létesítése, önálló vízpótló rendszerek
megvalósítása, stb.). [17] [18] [19]
A vízrendszerek fejlesztési, fenntartási és üzemeltetési feladatai jogerős
vízjogi engedélyek alapján történnek. A vízgyűjtőterületeken tervezett
fejlesztések erősíthetik, vagy gyengíthetik a térség vízgazdálkodási
helyzetét, ezért a megelőzésben a vízügyi hatóságoknak is fontos szerep
jut az engedélyezési eljárások során.
A területi lefolyásra (belvízképződés) és területhasználatra hatással lévő
beruházások az építési engedélyezési eljárások, valamint a
településrendezési és fejlesztési tervezésben – jelennek meg, ezért a
megelőzésben az engedélyező önkormányzatnak és kormányhivataloknak
is jelentős szerepe van.
A célkitűzések megvalósítása nem csak a vízügyi ágazat számára
szükséges, hiszen az eredményes vízkárelhárítás a társadalmat közvetlenül
érinti.
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Bodnár László7

A TŰZOLTÁS LOGISZTIKAI KIHÍVÁSAI A
KÁRHELYSZÍNRE TÖRTÉNŐ VONULÁS SORÁN
Absztrakt
Magyarországon az emberi élet, az anyagi javak és a környezet védelme
érdekében a katasztrófavédelem tűzoltósági szakterületén a hivatásos és az
önkéntes tűzoltóságok az elsődleges beavatkozók. A hatékony tűzoltói
beavatkozás egyik eleme a logisztikához köthető. A mentő tűzvédelemben
megjelenő logisztikai kihívások rendszerint a kárhelyszínre történő
vonulás során keletkeznek, amelyet a cikkben a szerző erdőtüzes példákon
keresztül közelít meg. A szabadterületi tüzek logisztikai kihívásai
általában az erdőbe vezető útvonalakon keletkeznek, távol a mesterséges
környezettől. Ezeket a területeket a nem kifejezetten az erdőtüzek oltására
fejlesztett tűzoltó gépjárművekkel általában csak nehezen lehet
megközelíteni. A szerző a releváns szakirodalmak, valamint a
tanulmányútjain szerzett tapasztalatok alapján vizsgálja a tűzoltás
logisztikai nehézségeit az oltás hatékonyságának függvényében. A cikk
eredményeként láthatóvá válik a vonulási időveszteség hatása a tűzoltás
hatékonyságára.
Kulcsszavak:
fordulópont

logisztika,

földút,

időveszteség,

tűzoltó

gépjármű,

LOGISTIC CHALLENGES OF FIREFIGHTING IN
CASE OF MOVING TO THE FIRE SITE
Abstract
In order to protect human life, property and the environment, professional
and voluntary fire departments are the first interveners in the field of
disaster management in Hungary. An important element of effective
firefighting can be linked to logistics. The logistic challenges of
firefighting usually arise during the migration to the site. In the paper the
author approaches this challenge through forest fire examples. The logistic
challenges of wildfires usually arise in rural areas on dirt roads of the
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forest, away from the residential areas. These areas are usually difficult to
approach with fire trucks that are not specifically designed to fighting
against wildfires. The author examines the logistic difficulties of
firefighting as a function of the effective firefighting, based on the relevant
literatures and his experiences during his study trips. As a result of the
paper, the effect of the loss of migration time on the efficiency of
firefighting becomes visible.
Keyword: logistics, dirt road, time loss, fire truck, tipping point
BEVEZETÉS
A tűzoltás sokszor hosszú és komplex folyamat, főbb szakaszai a tűz
körülhatárolása, lefeketítése és a tűz eloltása, amely a tűz jelzésétől kezdve
egészen az állomáshelyre történő visszaérkezésig tart [1]. A folyamat
közben számos logisztikai kihívással kell szembe néznie a tűzoltóknak [2]
[3]. A tűzoltás során felmerülő logisztikai nehézségekről már több kutatás
is készült. Az első részletesebb kutatást Restás végezte, aki egy ún.
kárérték - idő függvénnyel vizsgálta a tűzoltói beavatkozások növelésének
hatékonyságát, de elemezte a tűzoltás lépései során eltelt időt, a logisztikai
bázisok hálózatát és azok távolságát is [4]. Más kutatások elsősorban a
tűzoltásvezető komplex feladatai és az időfüggés kapcsán vizsgálják a
tűzoltás logisztikai nehézségeit [5].
A tűzoltás minden lépése összetett feladat, azonban a kárhelyszínre történő
vonulás vizsgálatát különösen fontosnak tekintem. A vonulási idő hatással
van a tűzoltás hatékonyságára, ennek megfelelően fontos, hogy
rendelkezésre álljanak a gyors kiérkezéshez szükséges feltételek.
Amennyiben ez nem valósul meg, abban az esetben már hátráltató
körülményekről beszélhetünk. Ilyen tényező lehet többek között a
forgalom, egy szűk, rossz minőségű földút vagy akár a domborzat is.
Mivel a kárhelyszínre történő kiérkezés hossza kulcsfontosságú, ezért a
hátráltató tényezők közül, ezt elemzem először.
VONULÁSI IDŐVESZTESÉG VIZSGÁLATA
A tűzoltóság részéről egy erdőtűzhöz történő vonulás rendszerint a
települések közigazgatási határán kívül történik, sok esetben nehezen
megközelíthető helyeken. A gépjárművezetőkkel folytatott konzultációim
alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az ilyen kárhelyszínekre
gyakran nagyon rossz minőségű, szűk földutak vezetnek. Ebből az
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következik, hogy az erdőtüzek oltásának egyik leggyakoribb logisztikai
kihívása a kárhelyszín megközelítése. Ilyen jellegű akadályokra a vonulás
során a tűzoltóknak fel kell készülni [6] [7]. Logikus, hogy a rossz
minőségű földutakon a nagyméretű gépjárművek jelentősen lassabban
haladnak, mint a jó minőségű műutakon. Emellett további kihívást
eredményez az elakadás, tehát a beavatkozásból való ideiglenes kiesés
lehetősége is. A hatékonyság-vizsgálatom tükrében bemutatom azt, hogy a
földúton történő haladás milyen mértékben akadályozza egy kárhelyszín
gyors elérhetőségét. A problémát már korábban is vizsgáltam egy ún. elvi
ábra segítségével [8], amelyet most újra átgondolva, továbbfejlesztve
mutatok be, egy fiktív káreset alapján.
Feltételezésem szerint egy tűzoltó gépjármű egy jó minőségű útburkolaton
60 km/h átlagsebességgel, egy rossz minőségű, szűk földúton pedig ennek
harmadával, tehát átlagosan kb. 20 km/h sebességgel tud közlekedni. A
sebességek meghatározásakor figyelembe vettem, hogy a vonulás során
nem csak az út minősége, hanem a forgalom, illetve a domborzat is
befolyásolhatja a vonulás sebességét. Az általam feltételezett 60 km/h
átlagsebesség megjelenik a jelenleg érvényben lévő 48/2011. (XII. 15.)
BM rendeletben is, aminek az 1 § (3) alapján meghatározták, hogy
önkormányzati tűzoltóságok esetén legfeljebb 60 km/h átlagsebességgel
kell számolni egy működési területre történő kijutás sebességét [9]. Ez
alapján a két sebességet a feltételezésem során elfogadhatónak és
irányadónak tekintem. A sebességek vizsgálata után feltételeznek egy
vonulási időintervallumot is. Az Európai Unióban a tűzoltók mérhető
átlagos vonulási ideje 15 perc [10]. A magyar tűzoltóságok vonulási átlaga
saját megítélésem alapján bár megközelíti, de még nem teljesíti ezt, ezért
az elemzésem során egy 20 perces vonulási időintervallummal számolok.
A témában készült szakirodalmak fehér foltoknak nevezik azokat a
tűzvédelmileg ellátatlan területeket, amelyek nem érhetők el az adott
hivatásos tűzoltóparancsnokságról, vagy önkormányzati tűzoltóságról a
meghatározott 25 perces vonulási normaidő alatt [11]. Ez a 25 perc egy
felső határ, ebből kifolyólag az általam választott 20 perces
időintervallumot elfogadhatónak és irányadónak tekintem.
Vizsgálataimhoz egy olyan elvi ábrát szerkesztettem, amely megmutatja,
hogy a tűzoltó gépjármű a különböző minőségű utakon mekkora
távolságot képes megtenni.
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1. ábra: A különböző vonulási útvonal kombinációk elvi ábrája.
(Készítette a szerző. Forrás: [12])

Az 1. lehetőségnél az általam meghatározott 20 perc alatt a kárhelyszínre
történő vonulás csak és kizárólag műúton történik, így a megtehető
legnagyobb távolság 20 km. Ezt tekintem a legkedvezőbb feltételnek. Az
5. lehetőségnél a gépjármű a kizárólag rossz minőségű földúton halad,
ezért a 20 km távolságot logikusan nem tudja megtenni, csak ennek
töredékét, 6,6 km-t, amit a legkedvezőtlenebb feltételnek tekintek. Ez
természetesen csak logikai feltevés, hiszen valamennyi tűzoltóság úgy
helyezkedik el, hogy az műúton megközelíthető legyen. Az ábra azt a
logikus következtetést is bizonyítja, hogy minél többet halad egy tűzoltó
gépjármű a földúton, annál kevesebb utat tesz meg 20 perc alatt. Az ábrán
5 feltételezett lehetőséget ábrázoltam, amelyek közül a legkedvezőbb és a
legkedvezőtlenebb esetet már bemutattam (1. és 5. lehetőség). A további
lehetőségeknél a megtett távolságok a következőképpen alakulnak. A 2.
lehetőségnél a vonulás 15 km műúton majd 1,6 km földúton (ami műúton
5 km lenne) történik. Ez az arány a harmadik esetben már 10 km – 3,3 km,
a negyedikben pedig 5 km – 5 km-t jelent. Az ábra megalapozza azt a
logikai feltételemet, hogy a földúton történő vonulás jelentős
időveszteséget eredményez, ami viszont már befolyásolja a tűzoltás
hatékonyságát.
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Az 1. táblázatban szemléltetem a hat útvonal során megtett utak hosszát
km-ben (20 perc alatt), ezen kívül feltüntetem azt, hogy mennyi a jármű
átlagsebessége a különböző útvonalakon.
A vonulási útvonal-lehetőségek összefüggései
Lehetőség Megtett út (km) Átlagsebesség Eltelt idő
1.
20
60 km/h
20 min
2.
16,6
50 km/h
20 min
3.
13,3
40 km/h
20 min
4.
10
30 km/h
20 min
5.
6,6
20 km/h
20 min
1. táblázat: A vonulási útvonal-lehetőségek összefüggései.
(Készítette: a szerző Forrás: [12])

A fentiekben bemutatott kutatásom eredményeként arra a következtetésre
jutottam, hogy szükség van egyes erdei utak kiszélesítésére és azok
minőségén is javítani kellene azért, hogy ezek az útvonalak a
gépjárművekkel járhatóbbak legyenek. Az útvonal kombinációk
elemzésének eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy a
földúton való haladás gépjárművel időveszteséget jelent egy vonulás során,
aminek következtében, a tűzoltók késve érkeznek meg a kárhelyszínre. A
tűzoltás kései megkezdése azonban már hatással van a tűzfrontvonal
növekedésére is, ami megnehezíti a hatékony tűzoltást. A rossz
terepviszonyok nem csak a vonulás során, hanem a későbbiekben az
állandó vízszállítás alkalmával is csökkentik a beavatkozás hatékonyságát.
A következő fejezetben a kárhelyszín megközelítésének lehetőségeit
mutatom be egyes általam választott gépjárművek segítségével.
KÁRHELYSZÍN MEGKÖZELÍTÉSE EGYES GÉPJÁRMŰVEKKEL
A vonulási időveszteség elemzését követően vizsgálom azt, hogy az
általam választott gépjárművekkel mennyire hatékony egy kárhelyszín
megközelítése, a különböző típusú utakon. A vizsgálatom során műútnak
tekintem az olyan jó minőségű útburkolatot ahol a gépjármű, akadályok
nélkül közlekedik a fentiekben meghatározott 60 km/h átlagsebességgel.
Jó minőségű földútnak tekintem az erdőbe vezető kemény, szilárd
burkolatú útvonalakat, amelyen egy gépjármű átlagosan 40 km/h-val
képes közlekedni. Rossz minőségű földútként tekintek azokra az erdei
utakra, amelyek gépjárművekkel nincsenek kijárva, ezért azokon
legfeljebb 20 km/h átlagsebességgel lehet haladni. Erdei nyiladéknak
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tekintem az erdőben mesterségesen kialakított, fátlan állapotban
fenntartott utakat [13], ahová a nagyméretű gépjárművek már nem
képesek behajtani. Ösvényként tekintek azokra az erdei kis bekötő utakra,
ahol a gyalogosokon kívül csak az egyszemélyes kisméretű könnyűszerek
képesek behajtani. Erdőterületnek tekintem az erdő azon a részét, ahol a
fák sűrűsége csupán a gyalogos megközelítést teszi lehetővé. A különböző
típusú utakat, az általam választott gépjárműveket (quad, pick up, tűzoltó
gépjármű) és az azokon való közlekedési lehetőségeket és azok
hatékonyságát a 2. táblázatban mutatom be. A választásom azért esett
ezekre a járművekre, mert a logisztikai elemzésem kapcsán szerettem
volna könnyű szereket (quad, pick up), valamint nehéz szereket (tűzoltó
gépjármű) is bemutatni. A hiteles elemzés érdekében vizsgálom továbbá a
gyalogos megközelíthetőséget is, amely esetben a puttonyfecskendőt
tüntetem fel, mint elhordható háti készlet.
műút
puttonyfecskendő
quad
pick up
tűzoltó gépjármű




jó
földút




rossz
földút



-

nyiladék ösvény

erdő





-

-



-

2. táblázat: Eszközök és járművek mozgási lehetősége a különböző típusú
utakon. (Készítette a szerző. Forrás: [12])

A 2. táblázat alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a nagyméretű
tűzoltó gépjármű a műúton és a jó minőségű földúton halad hatékonyan. A
szűk és rossz minőségű útvonalakon az alkalmazása már kevésbé
hatékony. Ezzel ellentétben a pick up jó menettulajdonságai miatt már
alkalmas rosszabb minőségű úton is hatékony közlekedésre, azonban az
olyan szűk területekre, mint az erdei nyiladék, ösvény és erdőterület már
nem képes bejutni. A tűzoltó quad hatékonysága szinte azonos a pick up-al,
bár jó minőségű úton lassabb haladásra képes. Ezt kompenzálja azonban a
jó terepjáró képessége, hiszen a jármű akár a szűkebb nyiladékokra is
képes behajtani, igaz mérsékelt hatékonysággal. Megállapítom, hogy az
erdei nyiladékig, vannak olyan tűzoltásra alkalmas járművek, amelyek
segítségével el lehet érni a nehezen megközelíthető kárhelyszíneket is. A
szűk ösvényeken és az erdőterület belsejében a fák között már csak
gyalogosan lehet megközelíteni a kárhelyszínt [14]. Ezen a ponton nyer
jelentőséget a puttonyfecskendő, mint háton elhordható eszköz
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hatékonysága. Az egyes eszközök és járművek hatékonyságát a 2. ábrán is
szemléltetem. Az itt látható görbe lehetőséget ad arra, hogy a különböző
minőségű utakon való haladás hatékonyságát bemutassam. Az ábrát
megvizsgálva azt a következtetést vontam le, hogy a nagyméretű
gépjárművek alkalmazása egészen addig nevezhető hatékonynak, amíg a
vonulás könnyű terepen, széles úton történik, vagyis az erdei nyiladékokig.
Ettől a ponttól kezdve az erdőterület belseje felé haladva a rosszabb
terepviszony következtében a nagyméretű gépjárművek már nem
alkalmazhatók hatékonyan ezért szükségessé válik más típusú, kisebb
járművek alkalmazása, esetleg a területet gyalogosan megközelítése. Itt
kap jelentőséget a pick up és a tűzoltó quad, azonban ezekkel a
járművekkel sem lehet teljesen elérni a sűrű fás, bokros nyiladékokat és
ösvényeket, ezért a vonulás utolsó lépéseként gyalogos megközelítést kell
alkalmazni
és
a
tűzoltást
kéziszerszámokkal
végrehajtani.
Következtetésképp, a vonulási hatékonyság vizsgálatom eredményeként
az erdőtűzoltás vonulási logisztika fordulópontjának az erdei
nyiladékokat tekintem.

2. ábra: Az egyes gépjárművek és technikai eszközök alkalmazásának
szemléltetése a különböző minőségű utakon. (Készítette: a szerző Forrás: [12])

A hatékonyságot másrészről az adott eszköz vagy gépjármű sebességének
vizsgálatával is meg lehet határozni a különböző minőségű utakon [15]
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[16]. A 3. táblázatban bemutatom az adott eszközhöz/járműhöz tartozó
átlagsebességeket.
műút
puttonyfecskendő
quad
pick up
tűzoltó gépjármű

6
km/h
40
km/h
60
km/h
60
km/h

jó
rossz nyiladék ösvény erdő
földút földút
6 km/h
6
6 km/h 6 km/h
6
km/h
km/h
40
30
20 km/h 10km/h
km/h
km/h
40
20
10 km/h
km/h
km/h
30
15
km/h
km/h

3. táblázat: A vizsgált technikai eszközök és járművek átlagsebessége a
különböző típusú utakon. (Készítette: a szerző. Forrás: [12])

Látható, hogy a különböző minőségű utakon más járművek alkalmazása a
leghatékonyabb. A műúton és a jó minőségű földúton a nagyobb és
gyorsabb járművek alkalmazása a hatékony. A nehezebben járható utakon
már a kisebb és jobb terepjáró képességű járművek alkalmazása a kedvező.
Beljebb az erdőterületen, ahol már csupán az erdei ösvények és
nyiladékok jelentik a járható utakat, csak a kéziszerszámok állnak
rendelkezésre. Igaz, ezek segítségével csak minimális sebességgel tud a
tűzoltó közlekedni, azonban velük az erdőtömb bármely része elérhető. A
plusz tömeg hatással van a tűzoltó munkavégzési hatékonyságára [17],
ami további kockázatokat jelent [18], azonban a jelenlegi cikk nem
tartalmazza ennek a bemutatását.
ÖSSZEGZÉS
A kárhelyszínre történő vonulási logisztika elemzésének eredményeként
megvizsgáltam azokat a tényezőket (útviszonyok, gépjárművek), amelyek
segítségével megvalósítható a hatékony tűzoltás. A vonulás során
keletkező időveszteség problémáját az erdőterületre vezető útviszonyok
elemzésével vizsgáltam, amelynek eredményeként megalkottam egy elvi
ábrát, amelyen, grafikus módon mutattam be a rossz útviszonyok miatt
keletkezett időveszteség mértékét. Ezen kívül láthatóvá tettem, hogy minél
nagyobb távolságot tesz meg egy gépjármű a rossz minőségű erdei utakon,
annál lassabb lesz a vonulás átlagsebessége.
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A továbbiakban ismertettem az általam választott eszközök és járművek
(kéziszerszámok, puttonyfecskendő, tűzoltó quad, pick up, tűzoltó
gépjármű,) előnyeit és hátrányait. A vizsgált járművek hatékonyságát
összehasonlítottam egymással. Az elemzésem alapja a kárhelyszín
megközelítése volt, aminek következtében meghatároztam, hogy addig,
amíg a kárhelyszín könnyű terepen elérhető, addig a nagyméretű
gépjárművek alkalmazása jelenti hatékonyságot. Ez azonban az erdő
belseje felé haladva megváltozik, hiszen a könnyűszerek ebben az esetben
már átveszik a hatékonyságot, elsősorban jó terepjáróképességük miatt. A
nagy és kisméretű járművek hatékonysági fordulópontjának az erdei
nyiladékokat tekintem, hiszen ezen a nagyméretű gépjárművek már
vonulásra nem képesek és a hatékonyság átfordul a kisebb járművek és
technikai eszközök javára. A megfelelő jármű kiválasztása tehát hatással
van a tűzoltás hatékonyságára és ez által a keletkezett károk megelőzésére
is [19].
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Érces Gergő8 – Ambrusz József9

TERMÉSZETI CSAPÁSOKNAK ELLENÁLLÓ
ÉPÜLETEK
Absztrakt
Napjainkban a szélsőséges időjárás okozta természeti csapások egyre
nagyobb terhet jelentenek az épített környezetünkre. Az épületeket érintő
szélsőséges
hatások
sok
esetben
az
érintett
építmények
ellenállóképességének határát súrolják, illetve néhány esetben túl is lépik
azt. A szélsőséges időjárási, meteorológiai hatásokon kívül különböző
hidrológiai, tűzvédelmi és geológiai erőjátékok károsító hatásaival
szemben is fel kell vennie az épített környezetnek harcot, hogy ellenálljon
azoknak. Mekkora károsító hatásokra kell számítanunk ma? Milyen
gyakori a bekövetkezésük és milyen mértékben hatnak az építményeinkre?
Milyen az optimális és fenntartható ellenállóképesség? A természeti
csapásoknak ellenálló épületek témakörében a fenti fő kérdéscsoportokban
a kutatók azt kutatják, hogy hogyan értékelhető és elemezhető az épületek
optimális és hosszútávon fenntartható ellenállóképessége a szélsőséges
természeti hatások erőivel szemben.
Kulcsszavak: katasztrófavédelem, természeti csapások, természeti erők,
épített környezet, épület
BUILDINGS RESISTANT TO NATURAL DISASTERS
Abstract
Nowadays natural disasters, caused by extreme weather, are placing an
increasing burden on our built environment. Extreme impacts on buildings
in many cases push the limit of resilience of the affected structures or in
some cases exceed it. In addition to the effects of extreme weather and
meteorology, the built environment must also fight the damaging effects
of various hydrological, fire and geological forces to withstand them. How
many harmful effects do we expect today? How often do they occur and to
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what extent do they affect our structures? What is the optimal and
sustainable resilience? In the field of buildings resistant to natural
disasters, in the above main groups of questions, researchers research how
to assess and analyze the optimal and long-term sustainable resilience of
buildings to the forces of extreme natural impacts.
Keywords: natural
renovation, building

disaster,

civilization

disaster,

reconstruction,

BEVEZETÉS
Napjainkban a modern, civilizált társadalmak világszerte épített
környezetben élik mindennapjaikat. Épületekben, építményekben, épített
szabadterek rendezett összességében, városokban, községekben töltik
életük 90%-át. [1]
Az együttélés sikere a mai világban elsődlegesen tudományos, műszaki,
gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális innovációkra épül, ez válik
eszközévé összességében a magasabb termelékenységnek, a nagyobb
mértékű fogyasztásnak, továbbá az életminőség javításának is.
Az életminőség javításának egyik alappillérét a biztonság nyújtja, amely
kiemelt szerepet kap a napjainkban tapasztalható globális változások
tekintetében. A XXI. század elejére széles körben tapasztalható és
világméretű folyamatok gyakorolnak hatást az emberiségre. A globális
felmelegedés okozta természeti változások, a szélsőséges időjárási okozta
károsító hatások, a szárazság okozta vízhiány, a Golf áramlat hűlése
következtében kialakuló extrém viharok, a normál határérték feletti
ultraibolya sugárzás egészségkárosító és az épített környezet felületeit
nagymértékben amortizáló hatásai stb. különösen nagy igénybevételnek
teszik ki az emberiséget és lakóhelyét az épített környezetet. Mára
egyértelműen a világ egyik legfontosabb aspektusa a fejlesztések
szempontjából a fenntarthatóság kérdése. [1]
Mivel életünk jelentős, meghatározó részét épített környezetben,
elsősorban épületekben töltjük, ezért a kutatók a fent említett okokból
napjainkra folyamatosan szaporodó természeti csapások épületekre
gyakorolt hatásait vizsgálták és összegezték az aktuális globális
problémákra reflektáló, a fenntartható biztonságot nyújtó lehetséges
megoldási irányokat. A publikációban a szerzők rendszerezik és ismertetik
a különböző katasztrófák okozta építménykárokat, továbbá összesítik és
bemutatják a fenntarthatóság kontextusrendszerében a jövő optimális
műszaki megoldásait. [2]
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KÜLÖNBÖZŐ KATASZRÓFÁK OKOZTA ÉPÍTMÉNYKÁROK
Az építmények szempontjából a katasztrófák okozta károkat
differenciálhatjuk egymástól. A megkülönböztetés alapját a különböző
katasztrófatípusok képzik. A katasztrófákat két fő katasztrófatípusra és
több konkrét katasztrófatípusra bontjuk hazánkban:
1. Természeti eredetű katasztrófák, veszélyek:


hidrológiai
 árvíz
 belvíz
 hirtelen áradás



geológiai
 földrengés
 földcsuszamlás



meteorológiai
 szélviharok
 aszály
 hőség
 rendkívüli hideg
 téli veszélyek
 heves zivatarok
 tornádó

2. Civilizációs eredetű katasztrófák, veszélyek:
 nukleáris baleset
 vegyi baleset
 közlekedési balesetek
 járványok
 tűzesetek
 tűz
 erdőtűz
 épülettűz
 szabadtéri tűz
 tömegrendezvények veszélyei
 biológiai veszélyek
 szúnyoginvázió [3]
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
234/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: Kat. rendelet) 2. melléklete 4
csoportra osztja a veszélyeztető hatásokat a fenti analógia szerint:
1. elemi csapások, természeti eredetű veszélyek
a)
b)
c)
d)

árvíz
belvíz
rendkívüli időjárás
földtani veszélyforrások:
da) földrengés
db) földcsuszamlás
dc) beszakadás
de) talajsüllyedés
df) partfalomlás

2. ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek
a) a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá tartozó üzem
b) más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi veszélyeztető
hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata
c) távolság nukleáris létesítménytől:
ca) atomerőműtől
cb) kutatóreaktortól
d) közlekedési útvonalak és csomópontok:
da) veszélyes áruk szállítása
db) jelentős forgalom
e) a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai
célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények
3. egyéb eredetű veszélyek
a) felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban az ivóvízbázisok)
sérülékenysége
b) humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány
c) a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség
4. kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok
a) a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák
sérülékenysége
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b) a közlekedés sérülékenysége
c) a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító
infrastruktúrák sérülékenysége.[14] [15]
Az építmények tekintetében megállapítható, hogy a fenti elvek szerint az
építményeket érő hatások az alábbiak szerint differenciálhatók:
1. vízkár (hidrológiai, meteorológia):
 nedvesedés (talajvíz, belvíz, áradás, csapadék)
épületszerkezeti károsodások (felületi: vakolatomlás, padló
felduzzadás, penészedés, stb.)
 tartószerkezeti károsodás (repedés, szerkezeti elmozdulás,
állékonyságvesztés)
 fagykár
2. tűzkár:
 kormozódás, füst általi károsodás
 égési károsodás (felületi: felhólyagosodás, pikkelyesedés,
elszíneződés, deformálódás, stb.)
 tartószerkezeti károsodás (keresztmetszet csökkenés,
állékonyság vesztés, stabilitás vesztés)
3. földmozgás okozta kár (geológiai):
 repedés, el/kifordulás, deformálódás
 stabilitás vesztés
 szerkezeti állékonyságvesztés
4. Szélkár (meteorológiai):
 felszíni károsodás
 szerkezeti károsodás
 állékonyságvesztés
A fentiek szerint alapvetően két lépcsőt különböztethetünk meg az
építményszerkezetek károsodási mértéke szempontjából:
1. építményszerkezeti károsodás:
 felületi károsodások
 összetett, réteges szerkezetek belső elemeit is érintő
károsodások
 tartószerkezetet lényegesen nem érintő, de átfogó szerkezeti
károsodások
Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

120

2. tartószerkezeti károsodások
 teherbíró képesség vesztéssel járó károsodások
 stabilitásvesztéssel járó károsodások
 állékonyságvesztéssel járó tartószerkezeti rendszert is érintő
károsodások
Ismerve a prognosztizálható katasztrófa bekövetkezésének gyakoriságát
(ritka, nem gyakori, gyakori, nagyon gyakori), valamint annak hatását
(alacsony mértékű, nem súlyos, súlyos, nagyon súlyos) megkapjuk az
adott térség katasztrófavédelmi osztályát (I., II. III. osztály), amelyekhez
azonos módon szerkezeti ellenállóképességet is rendelhetünk:
I. osztály – nagy terhelés – nagy ellenálló képesség
II. osztály – normál terhelés – normál ellenálló képesség
III. osztály – kis terhelés – kis ellenálló képesség
Jelen összefüggésben a fenti értékek úgy értendők, hogy normál nyugalmi
állapotban nem számolunk dinamikus terheléssel, azaz az építmény önsúly
és használati terhelésén túl egyéb dinamikus terhelés nem éri az építmény
szerkezeteit.
1. A bekövetkezési gyakoriság besorolási elve statisztikai és történeti
adatok alapján az alábbiak szerint írható le:
 ritka: az elkövetkező néhány évben (10 év) nem valószínű, hogy
bekövetkezik,
 nem gyakori: bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy néhány (5)
éven belül,
 gyakori: valószínű, hogy bekövetkezik, néhány (3) éven belül,
 nagyon gyakori: nagyon valószínű, hogy bekövetkezik, egy éven
belül minimum egy alkalommal vagy többször.
2. A veszélyeztető hatások szintje az alábbiak szerint definiálható:
 nagyon
súlyos:
halálos
áldozatokkal
járó
vagy
visszafordíthatatlan környezetkárosodást előidéző, illetve súlyos
anyagi következményeket okozó esemény,
 súlyos: súlyos sérüléseket okozó vagy visszafordítható
környezetkárosodást előidéző, illetve anyagi károkkal is járó
esemény,
 nem súlyos: enyhébb sérüléseket okozó, a környezetkárosodást
nem előidéző, illetve nem jelentős anyagi károkkal járó esemény,
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alacsony mértékű: nem jár orvosi segítséget igénylő sérüléssel,
illetve nincs anyagi következménye. [3]

A katasztrófa bekövetkezésének várható gyakoriság és az abból eredő
hatás adja meg az adott építményre vonatkozó terhelés mértékét, amelyre
egzakt módon tervezhető a szükséges teljesítmény, teherhordóképesség,
ellenállóképesség. A károsodások mértékének differenciálása az Eurocode
szabvány figyelembevételével történhet meg, amely alapján
prognosztizálható a szabvány szerinti dinamikus terhelés és annak
biztonsági tényezője, továbbá számítható az ennek a terhelésnek ellenálló
szerkezet. Összességében tehát rendelkezünk adattal a terhelésekről, és az
azoknak való ellenállás mértékéről, vagyis a teljesítőképességről egyaránt.
FENNTARTHATÓSÁG
A közlemény következő fejezetében a szerzők áttekintik az előző
fejezetben rendszerezett károsító hatások ellenálló innovatív, a
fenntarthatóság szemléletébe tartozó megoldásokat. Kiindulásként
tekintették a kutatók a katasztrófák, vagy nagymértékű károsító hatások
bekövetkezését, és elemezték az azokra adható optimális műszaki
reakciókat, amely az alábbi folyamatokat eredményezi.
Károsító hatás
Katasztrófa
bekövetkezése

1. Károsító hatásoknak
teljesen ellenálló
építmények

Hosszútávú
fenntarthatóság

2. Károsító hatásoknak
részben ellenálló
építmények

3. Károsító hatásoknak
nem ellenálló
építmények

Fenntarthatóság
mértéke
Helyreállítás
szükségessége

Romok, hulladék
kezelése
jjáépítés
szükségessége

Optimális ökológiai lábnyom
Emberi élet védelme

3. ábra: Károsító hatásoknak ellenálló épületek fő kategóriái és dilemmái.
(Készítették: a szerzők)
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Alapvetően három fő kategória határozható meg az ellenállóképesség
terén, amelyekhez fenntarthatósági dilemmák kapcsolódnak:
1. teljesen ellenálló építmények – hosszútávon mennyire
fenntarthatóak?
2. részben ellenálló építmények – helyreállítás mértékének
szükségessége?
3. nem ellenálló építmények – hulladékok, romok kezelése, újjáépítés
kérdése?
Az első kategória építményei egyedileg méretezett szerkezeti
konstrukciók, amelyek messze túlméretezett szerkezeti állékonysággal és a
károsító hatások elleni rezisztencia teljesítménnyel bírnak. Ezen
méretezési elv nem ritka egy-egy kiemelten várható károsító hatás ellen
pl.: talajvíz, gyakori viharos szél, földrengés, stb. A teljes
ellenállóképesség komplex kialakítása azonban jellemzően ritka műszaki
megoldás és gyakorlatilag kiemelt jelentőségű építmények, kritikus
infrastruktúra építményei, kiemelten nagymértékű védelmet, biztonságot
szolgáló létesítmények, stb. esetében alkalmazott műszaki megoldás.
Ebben a kategóriában a cél a lehető legnagyobb rezisztencia kialakítása a
prognosztizálható maximális hatásokra méretezve, csak minimális károk
kialakulásával. Az ilyen nagyfokú ellenállóképesség kialakítása érdekében
nagyon erős szerkezetek és nagyon komplex ún. mélységi védelem
kialakítása a feladat, amely használati fenntarthatósági problémákat
okozhat, továbbá a nagyfokú tartósság miatt ezen építmények ökológiai
lábnyoma nagy. Ezen épület kismértékű károsodásaiból fakadóan
minimális hulladékkezelésre van szükség egy-egy károsító hatást
követően, továbbá gyakorlatilag nincs szükség újjáépítésre, kizárólag
minimális karbantartásra, az esetleges felületi károsodások javítására. A
természetes anyagok felhasználása itt is járható út pl.: kő szerkezetek
alkalmazása, amely az egyik legtartósabb és a különböző károsító
hatásoknak legellenállóbb építőanyagok közé sorolható, nem véletlenül
építették ilyen anyagokból a korabeli várakat, erődöket, amelyek nagyon
magas károsító hatásnak voltak kitéve évszázadokon át. A kőből történő
szerkezeti építkezés azonban mára elavult és nagyon költséges
technológia, így a kő napjainkban burkolatként történő alkalmazásra
optimális, amely az épület homlokzati burkaként időtálló és rezisztens a
felületi hatások ellen. A nagyfokú ellenállóképesség tehát természetes
anyagokból, kőből, fából nem valósítható meg optimálisan napjainkban,
így erre a célra jellemzően acél és vasbeton szerkezetek konstruálása az
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elsődleges, amelyek viszont a természetes anyagokhoz képest jóval
nagyobb ökológiai lábnyomot okoznak. Az emberi élet védelme
szempontjából ezen építmények nyújtják a legmagasabb védelmi szintet,
biztonságot. Nincs szükség az épületek kiürítésére, sőt épp ellenkezőleg
ezen építmények célja, hogy befogadják a természeti csapások ellen
védelmet kereső személyeket. A legnagyobb nehézséget ebben a
kategóriában a várható legnagyobb károsító hatás mértékének a
prognosztizálása adja. A katasztrófák egyik jellemző tulajdonsága, hogy
olyan mértékű pusztítást okoznak, amelyre nem készült fel az emberiség,
ezért nem az adott és a hosszú évtizedek, évszázadok várható kockázataira
méretezett ellenállóképeséggel reagált egy-egy természeti csapásra. A
napjainkban tapasztalható globális természeti változások pedig épp a
korábbi évszázadoktól eltérő, nagyobb károsító hatású, hosszabb ideig
fennálló, stb. szélsőséges hatásokat okoznak, amelyekkel szemben nem
minden esetben képesek ellenállni még ezen kategóriába sorolt épületek
sem.
A második kategória építményei közé tartozik a fejlett világ
épületállományának túlnyomó része, természetesen kismértékben változó
műszaki paraméterekkel, amelyek a nemzeti jogszabályi követelményektől
és az adott országban alkalmazott műszaki szabványi környezettől
függenek. Ez egy természetes differenciálódás, hiszen a világ különböző
tájain különböző, egymástól sok esetben drasztikus mértékben eltérő
természeti hatásokra kell méretezni pl.: hőmérsékleti szempontból teljesen
más egy skandináv klíma és egy mediterrán klíma igénybevétele, vagy
tengerszint alatti létesítés egy hegyvidéki építéssel szemben, stb. Más és
más kihívásokkal kell szembesülni ezen különbségek miatt, amely
kihívásokra lokális válaszokkal érhetőek el az optimumok. Ezen
optimumok egy várható maximális hatásra történő méretezést jelentenek,
amely kockázati elveken alapul és statisztikai értékek alapján
prognosztizálható. Ezen megoldások esetében általában az épületek
ellenállnak az adott károsító hatásnak, védelmet nyújtanak az embereknek,
de adott csak időintervallumban. Azaz hosszú ideig fennálló természeti
csapás az időtartamának hosszával arányosan nagyobb károsodásokat tud
okozni. Kiemelt figyelmet kell fordítani ebben a kategóriában arra, hogy a
szerkezeti károsodások az idő függvényében nem dominóhatásként
vezessenek a teljes szerkezet stabilitásvesztéséhez, ugyanis az ebben a
kategóriában nem elfogadható biztonsági szint. A legnagyobb károsító
hatás esetében is szükséges a tartószerkezeti rendszer stabilitásának
megóvása. Ebben a kategóriában kell kalkulálni hulladék keletkezésével
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és annak kezelésével, ezért fontos cél a nagymennyiségű újrahasznosítható
és természetes építőanyag alkalmazása. Ezen épületek ökológiai lábnyoma
mozog a legszélesebb skálán. Okozhatnak nagy ökológiai lábnyomot, de
nagymértékben csökkenthető is ez megfelelő építőanyagok és kivitelezési
technológiák alkalmazásával. A hosszú távú fenntarthatóság, a természeti
csapásokkal szembeni rezisztencia optimalizálása, az emberi élet
biztonsága szempontjából ezen építmények strukturálhatóak a
leghatékonyabban. Egy-egy természeti csapást követően számolni kell a
helyreállítással, de nincs szükség újjáépítésre. A helyreállítás mértéke a
megvalósított műszaki megoldás teljesítményétől függ, amely viszont
adott kockázat melletti károsító hatásokra méretezett, amely hatások
napjainkra sok esetben kiszámíthatatlanok, így nagyobb károsodások
adódhatnak, mint amely előzetesen prognosztizált volt. A megoldások
nehézsége tehát az optimális egyensúly megtalálása, amely magasfokú
mérnöki tudást igényel.
A harmadik kategóriába tartozó építmények is teljesítik a minimális
nemzetközi, nemzeti előírásokat, szabványok, normák és irányelvek által
javasolt minimális ellenállóképességet a környezeti hatásokkal szemben,
azonban nem cél ezen építmények esetében a nagyfokú rezisztencia
kialakítása. Az ebben a kategóriában alkalmazott elv alapján egy-egy
katasztrófa általi pusztítás romjainak hatékony eltakarítása és a gyors
újjáépítés az elsődleges cél. A romok és a pusztítás okozta hulladék
elhelyezése kiemelt feladat, amely a hulladék összetétele szempontjából,
továbbá az újjáépítésnél használt új építőanyagok összetétele
szempontjából fontos aspektus. Cél a környezetbarát, természetes anyagok
preferálása, az újrahasznosítás lehetőségének biztosítása az anyagok
tekintetében. A domináns módon természetes és/vagy jól
újrahasznosítható, környezetet nem károsító építőanyagok, pl.: fa, beton
alkalmazása esetén az ebbe a kategóriába sorolt épületek ökológiai
lábnyoma kicsi, az újjáépítés gazdasági aktivitást okoz az építőipari
szakipar szereplői számára, ugyanakkor az újjáépítés, helyreállítás állami
költségeit is terheli. Az emberi élet védelme szempontjából ezen elv
alkalmazása igényli a legnagyobb mértékű emberi beavatkozást.
Szükséges az építmények kiürítése, szükségessé válhat az adott, érintett
területről a lakosság kitelepítése, krízis építészet megvalósítása az
újjáépítés, helyreállítás időszakában a lakosság elszállásolása érdekében,
ezért kiemelt cél a nagyon gyors és hatékony újjáépítés megvalósítása,
amely a szerkezeti konstrukciók részben, vagy teljes előregyártásával
oldható meg a legoptimálisabban. [4]
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Megállapítható, hogy mindhárom fő kategória tartalmaz előnyöket
hátrányokat, bír erősségekkel és nehézségekkel. A kutatók célja az
optimum megtalálása amely a lehető legérzékenyebben reflektál napjaink
globális természeti kihívásaira. Az optimum irányának meghatározásához
a szerzők SWOT analízist alkalmaztak, amely keretében egzakt tényezők
figyelembevételével értékelték a három fő kategória paramétereit:
• Belső tényezők:
szerkezeti
konstrukciók

• Külső tényezők:
természeti csapás
károsító hatása

• Pozitív hatások:
természetes
építőanyagok

erősségek:
állékonyság
újrahasznosíthatóság

gyengeségek:
nagymennyiségű hulladék
rugalmatlanság

lehetőségek:
fenntarthatóság
rugalmasság

veszélyek:
stabilitás
vesztés,
életveszély
• Negatív hatások:
természeti csapás
kiszámíthatatlansága

4. ábra: SWOT analízis a fő kategóriák paramétereire (Készítették: a szerzők)

Állékonyság szempontjából, továbbá az ellenállóképesség területén a
szerkezeti konstrukciók, mint belső tényezők határozzák meg alapvetően
egy épület rezisztenciáját a különböző külső tényezőkként jelentkező
hatásokkal szemben, mint pl.: szélteher, hóteher, földrengés, tűz, stb. A
fenntarthatóság és minimális ökológiai lábnyom lehetősége terén pozitív
hatás a természetes és újrahasznosítható építőanyagok alkalmazása,
amelyek a megfelelő stabilitás mellett erősítik a komplex rendszert. Az
esetleges stabilitást vesztést veszélyeztető tényező a negatív hatásként
jelentkező kiszámíthatatlansága és szélsőséges megnyilvánulása napjaink
természeti jelenségeinek. Ez a kiszámíthatatlanság további gyengeségként
okozhat a tervezettnél nagyobb mennyiségű hulladékot, amely ellen
nagyfokú ellenállóképességgel, mint erősséggel védekezhetünk, de ez a
megoldás újabb gyengeséget eredményez az építmény rugalmatlansága
terén.
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A kutatók az elemzés eredményei alapján optimumként egy jól konstruált
minimális mértékű, de maximális stabilitást biztosító belső szerkezeti
megoldásra épített rugalmasan alkalmazható, túlnyomórészt természetes,
újrahasznosítható és a legkisebb ökológiai lábnyomot eredményező
anyagokból álló, a természeti csapásokra rugalmasan reagáló, hatékonyan
helyreállítható és hosszútávon fenntartható modellt határoztak meg. [5]
A szerzők továbbiakban a fenti modellhez hasonló példákat kutattak
napjaink kortárs építészetéből, hogy a magvalósult, vagy aktuálisan
megvalósítás alatt álló épületek példáit megvizsgálhassák. A fő
szempontok az alábbiak voltak:
 magas ellenállóképesség
 rugalmas kialakítás
 nagyfokú stabilitás
 dominánsan természetes anyagok
 újrahasznosíthatóság
 alacsony szén-dioxid kibocsátás
 alacsony energiafelhasználás
 magasszintű életvédelem
A fenti feltételek a komplexitás tekintetében a 30 m szintmagasság feletti
épületekre jellemzőek globálisan, így a kutatók ezen szegmensben
vizsgálódtak. Négy példát azonosítottak, amelyek illeszkednek a keresett
mintába. Időrendben:
1. Brock Commons, Vancouver (Kanada, 2017), 57,90 m. [6]

5. ábra: Brock Commons, Vancouver (Kanada, 2017).
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2. Mjøstarnet, Brumunddal (Norvégia, 2019), 85,40 m [7]

6. ábra: Mjøstarnet, Brumunddal (Norvégia, 2019)

3. HOHO Wien, Bécs (Asztria, 2020), 84,00 m [8]

7. ábra: HOHO Wien, Bécs (Asztria, 2020)
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4. Ascent, Milwaukee (USA, 2022), 86,60 m [9]

8. ábra: Ascent, Milwaukee (USA, 2022)

Valamennyi épületre jellemző, hogy mon. vb. merevítőmaggal
rendelkeznek, amely egyben az egyik legfontosabb életvédelmi tényező is
a stabilitás biztosítása mellett. Az épületek szerkezetei és az alkalmazott
építőanyagok min. 60-80%-ban fa komponenseket tartalmaznak, amelyek
a természetes anyag ellenére magas szinten ellenállnak a rovarkároknak,
gombakároknak, magas a tűzállósági teljesítményük, nagymértékben
rugalmasan ellenállnak a földrengés, a szél, a hó, stb. okozta
terheléseknek, amely alapján magas szintű életvédelem valósul meg az
épületekben. A különböző országokban persze más és más kihívásokkal
találkozhatunk az épületek kapcsán, amelynek fontos tényezője az éghajlat
is [10] [11] [12]. A szerzők további kutatásokat terveznek az épületek
tartalmának mélyebb, a konstrukciók részletesebb megismerésére, hogy a
jelen kutatás eredményeként meghatározott modell további részletezését
kidolgozzák és fejlesztését elvégezzék. Az ilyen jellegű kutatások a
jövőben hozzájárulhatnak a tűzvédelem folyamatos fejlődéséhez [13].
ÖSSZEGZÉS
A közleményben a szerzők áttekintették és rendszerezték az építményekre
ható károsító hatásokat, amelyek függvényében értékelték és három fő
kategóriába sorolták a károsító hatásoknak ellenálló építményeket: teljesen
ellenálló, részben ellenálló és nem ellenálló jellemzők szerint. A kutatók
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megállapították, hogy a három fő kategória az ökológiai lábnyom és a
hosszú távú fenntarthatóság szempontjából különböző dilemmákat vet fel
az építmények optimális kialakítása szempontjából. Az optimális modell
meghatározásához a szerzők SWOT analízis útján megállapították, hogy
optimumként egy jól konstruált minimális mértékű, de maximális
stabilitást biztosító belső szerkezeti megoldásra épített rugalmasan
alkalmazható, túlnyomórészt természetes, újrahasznosítható és a legkisebb
ökológiai lábnyomot eredményező anyagokból álló, a természeti
csapásokra rugalmasan reagáló, hatékonyan helyreállítható és hosszútávon
fenntartható modell felel meg. A modellhez a szerzők napjaink kortárs
építészeti példáit kutatták, amely során 4 megvalósult, vagy épp
napjainkban megvalósuló épületet azonosítottak, amelyek további
részletes elemzése a kutatásuk következő fontos célkitűzése.
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Hesz József10 - Igaz-Danszky Tamás11

A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEKBŐL
EREDŐ TÖMEGES JELZÉSEK KEZELÉSE A
FŐ- ÉS MŰVELETIRÁNYÍTÓ ÜGYELETEN
Absztrakt
Napjainkban a természeti katasztrófák jelentik az egyik legnagyobb
kihívást a katasztrófavédelem számára. Elementáris erővel csapnak le,
legtöbbször kiszámíthatatlanok, és hatásuk akár monumentális is lehet.
Veszélyeztetik az emberi életet és jelentős anyagi károkat okozhatnak.
Ezek közül Magyarországon leginkább a szárazság okozta gaz-, erdő- és
tarlótüzek, a jelentős esőzés okozta vízkárok és a viharos szél okozta fa
kidőlések és tetőkárok okoznak tömeges jelzéseket a műveletirányító
főügyeleten. Az Ügyeleten használt PAJZS program különböző funkciói
biztosítják, hogy az ügyeletesek minél gyorsabban és hatásosabban
kezeljék a beérkező nagyszámú káreseményt. A szoftver biztosítja, hogy
az időközben beérkező tűzeset vagy életveszélyes esemény prioritást
kapjon, valamint a vizuális megjelenítésén keresztül egy átláthatóbb
felületet ad a kezelőnek az események feldolgozásához. Ilyenkor a
tűzoltóságokon ügyeleti beosztást ellátó személynek is lehetnek feladatai a
tömeges jelzések kapcsán.
Kulcsszavak: Műveletirányítás, tömeges esemény, PAJZS program,
térképes eseménykezelés

HANDLING MASS ALERTS FROM EXTREME
WEATHER CONDITIONS AT THE OPERATIONS
MAIN AND CONTROL SERVICE
Abstract
Natural disasters are one of the biggest challenges facing disaster
management today. They strike with elemental force, are often
unpredictable and their impact can be monumental. They can endanger
Hesz József tű. ezredes, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Rendészettudományi Kar, Katasztrófavédelmi Intézet, Tűzvédelmi és Mentésirányítási
Tanszék, e-mail: jozsef.hesz@katved.gov.hu, orcid: 0000-0003-1509-273X
11
Igaz-Danszky Tamás doktorandusz, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki
Doktori Iskola
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human life and cause significant material damage. In Hungary, the most
frequent of these are drought-induced weed, forest and brush fires, water
damage caused by heavy rainfall, and tree falls and roof damage caused by
gale-force winds, which are the cause of mass alerts to the Operational
Control Service. The various functions of the PAJZS programme used at
the Control Service ensure that the operators on duty can deal with the
large number of incoming damage events as quickly and efficiently as
possible. The software ensures that a fire or life-threatening incident that
arrives in the meantime is prioritised, and through its visualisation it gives
the operator a more transparent interface for processing incidents. In such
cases, the person on duty at the fire stations may also have to deal with
mass alerts.
Keywords: Operation Control Service, mass alerts, PAJZS software,
map-based event management
BEVEZETÉS
Napjaink embere hajlamos, hogy az őt ért negatív hatásokat teljes
mértékben tevékenységétől függetlennek, vagy csak és kizárólag a modern
civilizáció hatásának tudja be. Az igazság valahol a kettő között van. A
természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárási körülmények nem
modern világunk hozadéka. Ezen hatások már jóval az ember megjelenése
előtt is léteztek. Ennek egyik legfőbb oka a víz természetes körforgása.
Ahogy az óceánokból felszálló nedves légtömegek elérik a szárazföldet,
ott előfordulnak ezen hatások. A körülmények összjátéka, hogy ilyenkor
egy kellemes nyári szellő vagy éppen pusztító szélvihar alakul ki belőlük,
ugyanúgy ahogy a csendes, szitáló eső helyett özönvízszerű esőzés. De
miért is növekedett meg ezen szélsőséges időjárási hatások jelentősége
napjainkban?
HATÁS NÖVEKEDÉS
Alapvetően két oka van a hatások fokozódásának. Az egyik, amiért is
legfőképpen szükséges ezzel foglalkoznunk, az ember által igénybe vett
területek bővülése, és az ebből adódó természet és ember közötti
interakció növekedése. Az ember - köszönhetően a népességnövekedésnek
és az igények bővülésének – mind több és több területet zsákmányol el a
természettől. Így egyik oldalról, ahol korábban a természet volt az úr, ott
most városok, utak, terek, csatornarendszerek vannak, melyek már más
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paraméterekkel rendelkeznek például a nagy mennyiségű csapadék
elvezetése terén mint a korábban ott lévő erdők, mezők. Illetve ugyanez a
más oldalról megközelítve, ahogy egy erdő közepén kidőlt fa, vagy
elárasztott terület nem zavart senkit, úgy egy lakott területen bekövetkezett
ilyen típusú esemény igenis hatással van az ott lakók életére, és szükséges
a katasztrófavédelem ilyen irányú beavatkozása.
A másik oka a globális felmelegedés okozta vízkörforgás gyorsulása. A
földi átlaghőmérséklet növekedésével szélsőségesebbé válnak az időjárási
körülmények, a hosszabb ideig tartó, magasabb hőmérsékletű szárazság
aszályokat, a tengeren az ebből adódó gyorsabb párolgás nagyobb
mennyiségű párolgó vizet eredményez, amelynek hatásai – különösen a
szárazföldön – okoz hirtelen érkező, hevesebb esőzéséket és erősebb
légáramlatokat. A globális felmelegedés és a szélsőséges időjárási
körülmények közötti kapcsolatot a tudósok jelentős része elfogadottnak és
megerősítettnek gondolja. Valamint a nemzetközi statisztikák is ezt az
eredményt erősítik meg, rámutatva, hogy ezen hatások felszámolásáért
felelős szervezetekre egyre nagyobb szükség lesz a jövőben [1]. Mit
okoznak ezen hatások?
A HATÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI
A fent említett hatások érintik a legtöbb ember életét. A magyar
katasztrófavédelem vonatkozásában – intenzitástól függően – 3 féle
tömeges eseményt generálhatnak:
1.

Gaz-, erdő- és tarlótüzek, amelyet a hosszan tartó száraz és
meleg időjárás okoz.

2.

Jelentős esőzés okozta vízkárok.

3.

A viharos szél okozta fa kidőlések, tetőkárok, eldőlt és elborult
tárgyak.
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1. kép: Tűzoltók viharkárnál dolgoznak. (Forrás:
https://nepszava.hu/3081582_foldcsuszamlas-kidolt-fak-egy-ember-meghalttombolt-a-vihar-az-orszagban-videokfotok)

TÖMEGES JELZÉSEK
A szélsőséges időjárási körülménynek tömeges eseményeket idézhetnek
elő a műveletirányítási főügyeleten. Mit jelent a „tömeges jelzés” kifejezés
a katasztrófavédelemnél? A 21/2019 BM OKF főigazgató intézkedés 1.
mellékletének 6. pontja alapján:
„Amennyiben a várakozó kezelendő események egy műveletirányító
ügyeletesre jutó száma meghaladja a hatot (a továbbiakban: tömeges
esemény), abban az esetben tömeges eseménykezelést kell alkalmazni.”
Mit jelent ez a gyakorlati életben?
A Fővárosi Főügyeletre átlagosan naponta 50-60 jelzés érkezik, melyből
35-45 eseményt követ riasztás. Egy olyan napon, amikor számottevően
megjelennek a szélsőséges időjárási körülmények, a jelzések száma a
főváros vonatkozásában akár az 1000-t is elérheti, sőt arra is volt példa,
hogy ezt meghaladt. A 2020-as évben július 24-én történt ilyen esemény,
Somogy és Zala megyében, amikor is 24 óra leforgása alatt 178 mm eső
esett, ami mintegy negyede az éves átlagos csapadékmennyiségnek.[2]
Mivel a Fővárosi Katasztrófavédelem erő és eszköz állománya változatlan,
ilyenkor szükséges eltérni az eseménykezelés hagyományos módjától. Az
1. ábra röviden ezt foglalja össze:
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1. ábra: Az eseménykezelés normál és tömeges módszere (Készítette: a szerző)

Míg normál időszakban egy beérkező jelzést riasztást követ, majd a
felszámolás után a szerek a helyszínről bevonulnak. A tömeges események
idején az első helyszínen történt felszámolást követően a szer új címet kap
egy újabb eseményre, amit szintén felszámol és vonul a következő
helyszínre. Ez a folyamat mindaddig folytatódik, amíg az összes eseményt
fel nem számolja, illetve bizonyos idő eltelte után a szer bevonul az
állomáshelyére, ahol az addig pihenő állomány vonul a további
helyszínekre. Itt felmerülhet a kérdés, hogy ilyen rendkívül sok jelzés
esetében hogyan van a laktanyában pihenő állomány? A válasz, hogy
egyszerre nem dolgozik a teljes készenlétben lévő állomány, mivel
ilyenkor is kell területvédelmet biztosítani. A területvédelem alatt azt
értjük, hogy az egyes területekre mindig kell jusson egy, a laktanyában
lévő szer és állomány, hogy az olyan eseményeket, melyek tűzre vagy
életveszélyre utalnak azonnal kezelni lehessen, késedelem nélkül.
TÖMEGES ESEMÉNYEK KEZELÉSE A FŐÜGYELETEN
A főügyeletnek tömeges események idején rendkívül sok feladata van. A
beérkező adatlapok között lokáció és az esemény jellegének megfelelően
priorizálni kell az egyes adatlapokat, és gyorsabban intézkedni rá, mint
más kevésbé fontos jelzésre. Ezek közül kiemelkedő azon adatlapok
kezelése, melyek életveszélyre vagy tűzesetre (ide nem értve egy gaz- és
avartűz kapcsán történő tömeges jelzések idején, az ilyen jellegű eseményt)
vonatkoznak. Régebben a korábbi ERIR (Erőgazdálkodási és Riasztási
Információs Rendszer) rendszer egyik nagy hiányossága volt, hogy a sok
bejelentés között elvesztek az ilyen típusú azonnali beavatkozást igénylő
jelzések. Majd ezt – a maga korában forradalmian új rendszert - váltotta le
közel másfél évtizeddel később az egységes katasztrófavédelem
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szervezetében a jelenlegi is használt PAJZS műveletirányító szoftver.[3]
A új szoftver ezt a problémát úgy küszöböli ki, hogy amikor egy ilyen
típusú bejelentés érkezik a 112 rendszeren keresztül, adatlap formájában, a
rendszer vizuális és hangjelzéssel adja tudtára a műveletirányító
ügyeletesnek, hogy egy kiemelt adatlap érkezett. Ez a jelzés az alábbi 2.
képen látható:

2. ábra: Kiemelt külső adatlap érkezése. (Forrás: BM OKF, PAJZS szoftver)

A felső sorban látható fekete alapon fehér felirat „Kiemelt külső adatlap”
felirat jelzi a felhasználó számára az azonnal kezelendő eseményt.
VIZUÁLIS ALAPÚ ESEMÉNYKEZELÉS
Napjaink szoftverei között egyre inkább teret hódít a vizuális alapokon
működő rendszerek. Előnyei többek között a jobb átláthatóság, és
szemléletesebb megjelenítés. A PAJZS rendszer egy új funkciója a
térképes eseménykezelés, mely a szélsőséges időjárás okozta tömeges
események idején jelent nagy segítséget a műveletirányító ügyeleten
dolgozóknak.
A PAJZS rendszer alapvetően hagyományos, szöveges felületen kezeli az
eseményeket, ám amikor ilyen jelentős számú esemény érkezik az ügyletre
előtérbe kerül a térképes felültének használata az események kezelésére. A
térképi felületen ikonok formájában megjelennek a különböző események
és státuszaik. A két fő jelölés mellett, ami egy tűz és csavarkulcs
szimbólummal jelöli a tűzeseteket és a műszaki mentések helyszínét, két
újabb ábra jelöli a kidőlt fa esetében egy fejszével, és vízkár esetében
három hullámvonallal a feldolgozandó káreseteket. Továbbá amennyiben
életveszély áll fent az adott eseménynél, az ikont befoglaló kör piros
színűvé válik. Olyan káresetnél ahol már zajlik a beavatkozás, a szürke
ikon színes lesz. Ezen jelölésekkel elkülöníthetővé válnak azon riasztások,
melyekhez különleges eszköz szükséges (mint például vízeltávolításhoz
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való szivattyú, vagy láncfűrész a fakivágások esetében), vagy olyanok,
amelyek azonnali beavatkozást igénylenek.

3. ábra: Ikon jelölések a térképes eseménykezelési felületen
(Forrás: BM OKF, PAJZS szoftver)

A térképi felület másik nagy előnye, hogy egy szűkebb földrajzi területen
lévő események felszámolásai sorrendje kedvezőbbé válik a térképi
átláthatóság miatt, így rövidebb út és idő alatt, praktikusabb sorrendben
lehet elvégezni a felszámolási tevékenységet. A térképes eseménykezelő
felület nem csak a műveletirányító ügyeletes tájékozódásában segít,
hanem erről a felületről a riasztás kiadása is lehetséges. A GPS
koordináták segítségével a térképen megjelenített szert lehetséges
összevonni, „rárakni” az adott káreseményre.

4. ábra: A térképes eseménykezelés felületén megjelenő adatlap
(Forrás: BM OKF, PAJZS szoftver)
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A fentieken túlmenően pedig lehetőség van statisztikai adatok
megjelenítésére is ezen a felületen. Ez jelentősen megkönnyíti a
statisztikai jelentések elkészítését a főügyeleten.

5. ábra: Statisztika megjelenítése a térképes eseménykezelési felületen
(Forrás: BM OKF, PAJZS szoftver)

A FŐÜGYELET TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGE
A nagyszámú bejelentés áttekinthetőségét segíti a PAJZS rendszer
szöveges riasztási felületén a szektor szerinti bontás. Az informatikai
erőforrások sajnos nem korlátlanul állnak rendelkezésre, így nehézkes
annak kivitelezése, hogy minden eseményhez GPS koordináta alapján
legyen szer rendelve, igaz ez különösen a rendkívül nagyszámú jelzés
esetében. Így a szektor alapú felosztást használja a PAJZS rendszer, mely
azt jelenti, hogy az országban általánosságban 1-1 település jelent 1-1
szektort, nagyobb városok és Budapest esetében, pedig a város
egyrészének meghatározott módon körülírt területe jelent 1-1 szektort,
melyhez meghatározzák a különböző szer kategóriák esetében az oda
elsőként, valamint további szerenként vonuló erőket. Ez a módszer
kevésbé erőforrásigényes, ugyanakkor kifejezetten jó hatásfokú metódus.
Tömeges események idején, ha a beérkező adatlapok száma eléri a 200-at,
a rendszer szektoronként szétbontja az adott beérkezett adatlapokat, mivel
a hagyományos rendben, már áttekinthetetlen lenne egy több tíz oldalon
keresztül megjelenő adathalmaz.
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6. ábra: A főváros szektor felosztása
(Forrás: Németh Krisztián: A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Bevetésirányítási Központjának kialakítása, fejlődése szakdolgozat)
Ezen túlmenően a Főügyelet a káresetek kezelésével párhuzamosan:





Biztosítja a területvédelmet
Megszervezi a váltást
Elkészíti a szükséges statisztikai jelentéseket
Kapcsolatot tartanak fenn a társszervekkel és igény esetén a
helyszínre rendelik őket.
A MŰVELETIRÁNYÍTÓ ÜGYELET TEVÉKENYSÉGE

A műveletirányító ügyelet, a hivatásos tűzoltóparancsnokságon és a
katasztrófavédelmi őrsökön híradó szolgálatot ellátó személyt jelenti. A
nagyszámú bejelentések idején előfordulhat, hogy valaki személyesen tesz
bejelentést az egyik tűzoltóparancsnokság, vagy katasztrófavédelmi őrs
ügyeletén. Ilyenkor az ügyeletet ellátó személynek rögzítenie kell az
adatlapot és továbbítania szükséges a főügyelet felé. Ha az esemény
életveszélyről, vagy tűzesetről szól szükséges telefonon vagy rádión
keresztül értesítenie a megyei főügyeletet. Az ügyeleten történő jelzés
habár lehetséges, de meglehetősen csekély számban fordul elő. 2015 előtt
ezen funkciónak nagyobb jelentősége volt, ugyanis ekkoriban - a 112
hívásfogadó központok megjelenése előtt – a nagyszámú beérkező
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telefonhívás kezelését a „lecsorgatás” funkcióval oldották meg. A
„lecsorgatás” azt jelentette, hogy amikor egy hívás már adott idő óta
várakozik, vagyis csak kicsöng, de nem veszi fel senki a műveletirányító
ügyeleten – köszönhetően a korlátozott létszámnak és az extrém nagy
hívásszámnak – akkor a rendszer a helyi ügyeletekre kapcsolja az adott
hívást, hogy a bejelentést rögzítsék. Ennek különös jelentősége abban állt,
hogy a hívók hamarabb tudják bejelenteni az eseményt, ezzel elkerülve,
hogy esetleg egy tűzeset csak sokára kapjon fogadó felet a
katasztrófavédelem részéről.
Tömeges események alkalmával a helyi ügyeletesnek lehetősége van a
saját területén lévő szektort érintő jelzések megtekintésére, nyomtatására.
Erre az opcióra a „káresemény export” lehetőség szolgál. Ennek célja,
hogy egy kivonuló egység is rendelkezzen információval a szektorában
lévő más eseményekről, valamint előfordul, hogy felderítési céllal egy
beavatkozásra nem képes jármű kivonul, és felderíti az olyan címeket,
melyek esetleg tűzoltói beavatkozásra nem vagy pedig ellenkezőleg
kiemelten igényelnek tűzoltói beavatkozást.
TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Várhatóan a közeljövőben megjelenik az új MINI PAJZS alkalmazás,
mely a PAJZS rendszer egy leegyszerűsített változatát takarja, ami a
szereken lévő táblagépen fut. Itt várhatóan lehetőség nyílik csoportos
riasztás kiadásra is, vagyis több címet kiadni egy kint lévő szernek, ez
esetben maga választhatja meg a bejárási utat vagy deríthet fel előzetesen.
Várhatóan ezáltal javul a káresemények felszámolásának ideje.
ÖSSZEGZÉS
A katasztrófavédelem elsődleges célja az emberi élet és anyagi javak
védelme. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület már egy 2011-es
jelentésében kiemelte, hogy az éghajlati modellek a magas hőmérsékleti
szélsőségek gyakoribbá válását mutatják, a nagycsapadékú események
számának növekedésével egyetemben, valamint a hazai éghajlatban
szélsőségesebb csapadék-, hőmérsékleti értékeket figyelhetünk meg [4]. A
természeti katasztrófákon belül, különösen a szélsőséges időjárás okozta
helyzetek - habár szerencsére nem mindennapos jelenség – kiemelt
figyelmet igényelnek [5]. Ilyenkor beérkező nagyszámú adatlap lehető
leggyorsabb, és fontosság szempontjából priorizált kezelése a
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műveletirányító ügyelet feladata. Ebben jelentős segítséget jelent a 2012
óta létező és folyamatos fejlesztés alatt lévő PAJZS döntéstámogató
alkalmazás. Az informatikai háttértámogatásnak köszönhetően napjainkra
egy jobb, gyorsabb és hatékonyabb eseménykezelés valósult meg a
műveletirányításon, mely adott esetben emberéleteket és jelentős
kárnövekedést akadályozott meg közvetve.
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Absztrakt
Jelen cikkben a különböző katasztrófák és az azokra adható tűzoltósági és
katasztrófavédelmi beavatkozói válaszok áttekintésére kerül sor.
Bemutatásra kerülnek a rendelkezésre álló technikai eszközök (mind az
általánosan használt járművek és tűzoltó szakfelszerelések) és lehetőségek,
valamint egyes korlátok a beavatkozói tevékenységek során.
Kulcsszavak: tűzoltóság, katasztrófavédelem, katasztrófa, technikai
eszközök, tűzoltó járművek

FIRE AND DISASTER MANAGEMENT
INTERVENTIONS IN THE BUILT ENVIRONMENT
Abstract
This paper provides an overview of the different disasters and the
responses by fire units and disaster management bodies. The available
technical equipment (both commonly used fire vehicles and firefighting
equipment) and options, as well as some limitations during intervention
activities, are presented.
Keywords: fire units, disaster management, disaster, technical equipment,
fire engines
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katasztrófavédelmi beavatkozással csökkenteni lehet az áldozatok számát,
semlegesíteni lehet a közvetlen és közvetlen életveszélyt, valamint anyagi
javakat lehet megmenteni és a további károkozást megakadályozni. A
segélyhívó és riasztási rendszer, valamint a készenléti szolgálat felépítése
miatt a tűzoltási és műszaki mentési elsődleges beavatkozás a világon
mindenhol jellemzően a tűzoltóságokra hárul. A beavatkozásokat a
riasztási rendben és készenlétben tartott erőkkel és eszközökkel tudják
megkezdeni, ettől eltérő speciális felszereléseket és mentőszervezeteket
csak a beavatkozás későbbi fázisában lehet bevonni.
A katasztrófák fajtái
A katasztrófavédelmi törvény alapján a katasztrófa a „veszélyhelyzet
kihirdetésére alkalmas… …olyan állapot vagy helyzet, amely emberek
életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a
természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy
mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy
a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek
előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, és
különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az
állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését,
illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.” [1]
A katasztrófák osztályozásánál megkülönböztetünk természeti, civilizációs
és mesterséges eredetűeket. A háttér bemutatása érdekében a
következőekben ezek rövid ismertetését fejtjük ki.
Természeti katasztrófák
A természeti katasztrófák eredetét meteorológiai, földtani és asztronómiai
jelenségekre vezethetők vissza. Ide sorolható a szélviharok, hóviharok,
ónos eső, földrengések, ár- és belvíz, szélsőséges hőmérsékletek, aszály,
földcsuszamlások, lavinák, szökőár, villámbecsapódás, bozóttüzek és
hasonlóak. [2] Ezek a kiinduló okok jellemző káresetszámot generálnak a
készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóságok vonulási statisztikáiban. [3]
Civilizációs katasztrófák
A civilizációs katasztrófák az emberi tevékenységgel vannak
összefüggésben, de nem szándékos eredetűek. Ilyenek például a tömeges
közlekedési, ipari és nukleáris balesetek, a robbanások, a beomlások, az
élelmiszer-, víz- és levegőszennyeződés és a kritikus infrastruktúrák
kiesése. [2] Ezen típusú katasztrófák és káresetek megjelenése
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egyértelműen kisebb gyakoriságú, azonban bekövetkezésük esetén az
érintett személyi kör, az anyagi kár magasabb tud lenni.
Mesterséges katasztrófák
A mesterséges katasztrófa az ember szándékos cselekedetéből adódnak.
Ide lehet sorolni többek között a háborúkat, a terrorcselekményeket és a
szabotázst. Kihatásaik meglehetősen összetettek és kárelhárítás
szempontjából a kárterületük jelentősen hasonlít a civilizációs eredetű
katasztrófákra. [2] Magyarországon és a közvetlen környezetében a
legkisebb eséllyel bekövetkező katasztrófatípus, így káreseti
beavatkozásban a tűzoltósági, katasztrófavédelmi hazai szervezetek nem
érintettek kimutathatóan, nem vizsgáltak jelen cikkben.
Katasztrófák kárterületeinek jellemzői épített környezetben
Az épített környezett károsodhat ár- és belvíz, tűz és robbanás, szélsőséges
időjárás és földrengés által. Az építmények ilyenkor veszíthetnek az
állékonyságukból, részben vagy teljesen összedőlhetnek. Az elsődleges
beavatkozás során túlélők után kell kutatni és őket kimenteni, meg kell
szüntetni a veszélyforrásokat – például a tüzeket eloltani – valamint a
további károsodást kell megakadályozni. Radiológiai, vegyi és biológia
szennyeződés nem feltétlenül jár az épített környezett károsodásával, de
kombinálódhat az előzőekkel. [11; 12]
Építménykárok
Az építménykároknál kis, közepes és nagymértékű romosodásra lehet
számítani. Amennyiben nincsen arról ellentetetés, megerősített információ
a beavatkozást úgy kell megkezdeni, hogy a romok alatt túlélők lehetnek.
A már bekövetkezett romosodáson túl arra is számítani kell, hogy még álló
részek, illetve maguk a romok is instabilak, további károsodás következhet
be. A jelen lévő közművek – víz, gáz, áram, gőz/melegvíz – veszélyforrást
képeznek amennyiben sérültek, ezért a kiszakaszolásukra már a
beavatkozás kezdetén törekedni kell.[4: 2.o.][5]
Veszélyes és sugárveszélyes anyagok, biológiai szennyeződés
A veszélyes anyagok és biológia szennyeződés konkrét egészségi veszélyt
jelenthetnek a mentendő és a beavatkozó személyek számára. A megfelelő
beavatkozáshoz kritikus a fennálló veszélyek pontos felderítése. A
kárterület veszélyes, átmeneti és biztonságos zónáinak kijelöléséhez,
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valamint a megfelelő védőeszközök kiválasztásához be kell tudni
azonosítani a jelenlévő veszélyforrásokat. [4: 22.o.][6]

1. kép: az építmények tűz hatására is veszthetnek állékonyságukból és
romosodhatnak (Tomka Péter magánarchívuma)

Tűzoltás
Épített környezetben a katasztrófák kárterületeit gyakran érintheti tűzeset a
különböző közművek károsodása, vegyi anyagok reakciója miatt, illetve
tűzeset, robbanás lehet egy katasztrófa okozója. Az elsődleges életmentést
követően a tűz továbbterjedését és a további károkozást kell
megakadályozni. A védőeszközöket, valamint az oltóanyagot és a taktikát
helyzetnek és a veszélyeknek megfelelően kell megválasztani.[7]
Természeti környezetben (például kiterjedt erdőtüzek vagy árvizek) eltérő
kihívásokkal és helyzettel találkoznak a beavatkozó erők. Így például a
veszélyes anyag kitettségének esélye kisebb, azonban a logisztikai
lehetőségek erősen szűkülnek.
A TŰZOLTÓSÁG ESZKÖZEI AZ ELSŐDLEGES BEAVATKOZÁSOK
SORÁN
Gépjárműfecskendők
A gépjárműfecskendő a tűzoltóság, a katasztrófavédelem legalapvetőbb
egysége. Az elsődlegesen beavatkozó tűzoltók, illetve a káreset első
parancsnoka ezen érkeznek a helyszínre és először a felmálházott
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felszereléseket lehet alkalmazni. A gépjárműfecskenő elsődleges funkciója
a tűzoltás biztosítása, de mivel a tűzoltói beavatkozások többsége mára
már műszaki mentés, ezért számos egyéb technikai eszköz is fel van rá
málházva.
A hidraulikus mentőkészlet elsősorban közlekedési balesetek során
alkalmazható személyek mentésére a roncsolódott járművekből. A
feszítőfej használható nehéz terhek, romok megemelésére és feszítésére,
valamint közművezetékek elszorítására. A szerszámok működnek víz alatt
is, kézi üzemű tápegységgel használható robbanásveszélyes környezetben.
A motoros láncfűrésszel a viharkárokban kidőlt fák távolíthatóak el, de
faszerkezetes épületelemek bontására is alkalmas.
A motoros forgótárcsás vágóberendezés korongtól függően acél, öntöttvas,
fémek, illetve beton és terméskő vágására alkalmas. Kőzetek vágásához
vízhűtésre is szükség van, ami viszont nem része a gépjárműfecskendők
alapmálházatának.
A középnyomású pneumatikus emelőpárnákkal romok vagy egyéb
szerkezetek alá beszorult személyek kiszabadíthatók, mentésimegközelítési utak kialakíthatók, tartályok, csővezetékek repedése,
folyása megszüntethető és hasonló intézkedések tehetők.
A sűrített levegős légzőkészülékek a zárt téri tűzoltói beavatkozás
legfontosabb védőeszköze, ami biztosítja a viselője számára a szükséges
minőségű levegőt, valamint izolálja őt a számára ártalmas anyagoktól.
Tűzeseteken túl alkalmazható minden olyan esetben, amikor a veszélyes
anyag belégzésének veszélye áll fent. Végszükség esetén és nagyobb
korlátokkal, de alkalmazható víz alóli mentéseknél is, amikor a helyzet
kritikussága miatt nem várhatóak meg a mentőbúvárok.
A kézi szerelésű létrákkal és kötelekkel a magasból és mélyből történő
mentés hajtható végre, másképpen nem elérhető megközelítési útvonalak
érhetőek el.
Az előzőeken túl számos kéziszerszám is málházásra kerül, amelyek
alkalmasak a kárelhárításra. Ilyenek a teljesség igénye nélkül lapátok,
balták, kézi fűrészek, csapszegvágók, bontóbalták. [8]
Műszaki mentőszerek és műszaki konténerek
A műszaki mentőszerek az összetettebb műszaki mentéshez rendszeresített
készenléti szer, egyszerre riasztható az elsőnek kivonuló szerekkel. A
műszaki konténerek cserefelépítményes hordozójárművel vonultathatóak
kárhelyre. Málházatuknak köszönhetően komolyabb bontási, vágási
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munkálatok hajthatóak végre velük. Rendelkeznek az építmények,
munkagödrök elsődleges megtámasztásához szükséges eszközökkel.
A hidraulikus mentőkészletük a gépjárműfecskenőjéhez képest speciális
szerszámokkal van kibővítve.

2. kép: Holmatro Powershore stabilizáló eszköz
(http://szifire.hu/wp-content/uploads/2019/11/powershore-strut-ms-2-l-5-withextension-pipes-1280x850px-e-nr-4549.jpg)

Példaképpen a toldható és állítható támasztóhengerek épületeket és
munkagödrök gyors stabilizálására szolgálnak, amíg azt nem lehet
kiváltani ácsolt alátámasztással.
A bontási munkálatokhoz motoros kőfejtő kalapácsot, lángvágót és
különböző korongos vágóberendezéseket lehet igénybe venni.
Az emeléseket kis- és középnyomású pneumatikus emelőpárnákkal,
hidraulikus és mechanikus emelőkkel, kézi csörlőkkel hajthatók végre. A
mentőszerek rendelkeznek beépített nagy teljesítményű csörlővel a
vontatásokhoz és húzásokhoz.
A nagy teljesítményű átemelő szivattyúkkal végre lehet hajtani az
építményekbe különböző okokból befolyt víz eltávolítását.
A beépített aggregátorral biztosítani lehet a kárhely megvilágítását, a
kárelhárításhoz szükséges gépek üzemeltetését, valamit egyéb szükséges
berendezések áramellátását. [8] Ezek alkalmazása hatékony segítséget
jelent a tűzoltás során, amely az állomány elégedettségében is
megmutatkozik [14].
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Katasztrófavédelmi
Mobil
Sugárfelderítő Egység

Labor

és

Katasztrófavédelmi

Ahogyan az előzőekben ismertetésre került, a különböző
katasztrófatípusok veszélyes anyagok szabadba jutását is okozhatják.

3. kép: A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság KML szere.
(Forrás: https://katasztrofavedelem.hu/86/katasztrofavedelmi-mobil-labor-kml)

A Katasztrófavédelmi Mobil Labor (röviden: KML) és a
Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (röviden: KSE) rendeltetése a
vegyi, biológiai és radiológiai veszélyek felderítése és a kárelhárítás
vezetőjének szakmai támogatása. Fontos, hogy önállóan, saját erejükből
riaszthatóak és vonultathatóak, felszerelései alkalmassá teszik a veszélyes
anyagok beazonosítására, sugárzás mérésére és ezek monitorozására. Az
állománya szakmai tudásával előkészíti a tűzoltásvezető döntéseit a
beavatkozásra és a lakosságvédelmi intézkedésekre vonatkozóan [9] [10].
Vegyi konténerek
A KML és KSE málházata csak a felderítés eszközeiből és saját
állományának szükséges védőfelszerelésekből áll. A nagyobb mértékű
tűzoltási és műszaki mentési beavatkozásokhoz szükséges eszközök és
védőfelszerelések cserefelépítményes konténerekre vannak málházva,
amelyek a műszaki konténerhez hasonlóan szintén a készenléti rend
szerint riaszthatóak és a hordozó járművek által vonultathatóak. A
gáztömör védőruhák mellett megtalálhatóak rajta a mentesítéshez
szükséges eszközök és felszerelések, átfejtő szivattyúk, tömítő anyagok és
tárolóeszközök [8].
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4. kép: Cserefelépítményes vegyi konténer
(https://www.kisalfold.hu/galeria/katasztrofavedelmigyakorlat-egy-gyori-benzinkutnal-313846/)

KÖVETKEZTETÉSEK
A katasztrófavédelem tűzoltó erőinél készenlétben tartott eszközök
alkalmasak a természeti vagy épített környezetben bekövetkezett káresetek
elsődleges beavatkozásához, de nagyobb, elhúzódó káresetekhez
szükséges bevonni a különböző önkéntes mentőszervezeteket, társszervezeteket. A túlélők gyors felkutatásában hasznos modern eszközökkel
(drónok, robotok, endoszkópok, detektorok) nem rendelkeznek az elsőként
kiérkező tűzoltó egységek, hanem azok csak órákkal később vagy a
speciális rendeltetésű mentőcsapatokkal érkeznek a helyszínre. Meg kell
vizsgálni, hogy milyen mértékben és miképpen lehetne ezeket az
eszközöket az elsődleges beavatkozók rendelkezésére bocsátani.
A riasztható egységek és felszerelések a kezdeti időszakban szűkösek a
nagyobb kiterjedésű káresetek felszámolásához. Az azokhoz elegendő
eszközök készenlétben tartása a ritka alkalmazás miatt gazdaságilag nem
kifizetődő, ezért olyan megoldás alkalmazása és ezen terület kutatása
szükséges, amivel azok gyorsan a helyszínre juttathatók szükség szerint.
Ez további kutatási igényt jelent a katasztrófavédelem területén [13].
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A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ IPARI
BALESETEKRE
Absztrakt
Napjainkban a globális klímaváltozás már nem kérdőjelezhető meg, az
extrém meteorológiai jelenségek gyakorisága folyamatosan növekszik. A
globális klímaváltozás az élet minden terültére kihatással van, így a
veszélyes ipari üzemek üzemeltetésére is. A szerzők az ipari balesetek és a
globális klímaváltozás következményei közötti összefüggéseket vizsgálják.
Kulcsszavak: globális klímaváltozás, ipari balesetek

THE IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON
INDUSTRIAL ACCIDENTS
Abstract
Nowadays, global climate change is no longer questionable, the frequency
of extreme meteorological phenomena is constantly increasing. Global
climate change is affecting all areas of life, including the operation of
hazardous industrial plants. The authors examine the links between
industrial accidents and the consequences of global climate change.
Keywords: global climate change, industrial accidents
GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS ÁLTALÁNOS KÖVETKEZMÉNYEI
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A globális kockázat olyan bizonytalan esemény vagy feltétel, amely ha
bekövetkezik, jelentős negatív hatást gyakorolhat több országra vagy
iparágra a következő 10 évben. [1]

1. ábra: Globális kockázat jelentés [2]

2020-ban fordult elő legelőször, hogy a legvalószínűbb kockázati
tényezőből az első öt hely, valamint a legnagyobb hatással járó kockázati
tényezők közül négy hely a környezeti – többek között az
éghajlatváltozással – kockázattal kapcsolatos. [2]
A legfrissebb, 2022-ben megjelent értékelés szerint a környezeti kockázat
továbbra is kiemelt prioritású: a 10 legsúlyosabb kockázati tényezőből öt
közvetlenül köthető környezeti – elsősorban az éghajlatváltozással
kapcsolatos – kockázathoz. [3]
A Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization
(WMO)) 2021. október 31-én tette közzé a Föld éghajlatáról szóló átfogó
jelentését, a glasgow-i COP26 éghajlati konferencia első napján. A
jelentésben foglaltak szerint a COVID–19 miatti korlátozások ellenére is
tovább emelkedett az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja. A
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COP26 konferencián Prof. Petteri Taalastól, a WMO főtitkárától
elhangzott néhány példa a globális klímaváltozás hatására:


Grönland legmagasabb csúcsán először esett az eső, nem pedig
havazott.



A kanadai gleccserek gyorsan olvadtak.



Kanadában és az Egyesült Államok Kanadával határos részein egy
hőhullám során közel 50 Celsius fokra emelkedett a hőmérsékletet egy
British Columbia állambeli faluban. A kaliforniai Death Valley-ben
54,4 fokot mértek az Egyesült Államok délnyugati részét sújtó
hőhullámok egyike során, miközben a Földközi-tenger számos részén
rekordmeleg volt. A rendkívüli hőséget gyakran pusztító tüzek
kísérték.



Néhány óra leforgása alatt egyhavi mennyiségű csapadék hullott le
Kínában, Európa egyes részein pedig súlyos áradások pusztítottak.



Dél-Amerika szubtrópusi régióiban két egymást követő aszályos év
miatt több, óriási vízgyűjtő területtel rendelkező folyó vízhozama
csökkent, amely a mezőgazdaságon túl a közlekedést és az
energiatermelést is érintette. [4]
GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA A VESZÉLYES IPARI
ÜZEMEKRE

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezését követő
jelentési rendet „A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv
módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről” szóló 2012/18/EU
Irányelv (továbbiakban: Seveso III. Irányelv) határozza meg. Az
üzemeltetőnek tájékoztatnia kell a nemzeti hatóságot a baleset
körülményeiről, az érintett veszélyes anyagokról, a baleset emberi
egészségre, környezetre és tulajdonra gyakorolt hatásainak értékeléséhez
rendelkezésre álló adatokról, valamint a veszélyhelyzeti intézkedésekről.
A nemzeti hatóság a Bizottság által létrehozott és a tagállamok
rendelkezésére bocsátott adatbázison keresztül tájékoztatja a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos balesetekről a Bizottságot. Az adatbázis
üzemeltetésének célja a tagállamok közötti információcsere biztosítása,
valamint a súlyos balesetek okaira és az azokból levonható tanulságokra, a
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megelőző intézkedésekre vonatkozó elemzések rendelkezésére bocsátása.
[5]
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek az un „Major Accident
Reporting System” (Súlyos balesetek jelentési rendszere) adatbázisban
kerülnek nyilvántartásra. A Major Accident Reporting System
(továbbiakban: MARS) adatbázis alapján megállapítható, hogy az Európai
Unió tagállamaiban évente – a 2021-es és a 2019-es év kivétel – a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek száma 20 – 40 között mozog,
mint azt a 2. ábra is mutatja. (Tekintettel arra, hogy a nemzeti
hatóságoknak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseteket követően 1
év áll rendelkezésre a MARS adatbázison keresztüli adatszolgáltatásra, a
2021-es év adatai még módosulhatnak.)

2. ábra: Veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek száma éves és státusz
bontásban [6]

A eMARS nyilvános adatbázis az egyes veszélyes anyagokkal kapcsolatos
balesetekről tartalmaz szöveges leírást, ugyanakkor a baleset okai nem
kerülnek részletesen bemutatásra. Ezért a eMARS nyilvános adatbázisa
alapján a globális klímaváltozás következményei és a nyilvántartott
veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek okai között összefüggés nem
állapítható meg.
A Francia Környezetvédelmi Minisztériumhoz tartozó „Bureau d’analyse
des risques et pollutions industriels” (BARPI) 1992 óta gyűjti össze és
elemzi a franciaországi és külföldi ipari balesetek bekövetkezési okait. Az
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AIRA (Analysis, Research and Information on Accidents) adatbázis több
mint 46 000 eseményt tartalmaz, évente 1200 eseménnyel bővül. [7]
Az AIRA adatbázisban nyilvántartott események alapján megállapítható,
hogy a globális klímaváltozás következményeire – például áradások és
esőzések, magas hőmérséklet, erős szél – is visszavezethető természeti
események által okozott ipari balesetek száma 2011 – 2019. időszakban
növekvő tendenciát mutat, a 2010. évhez, mint bázishoz viszonyítva
megduplázódott. (2019-ben enyhe csökkenés figyelhető meg, amely két
okkal magyarázható: 2019-ben közel 30%-kal kevesebb esemény került
rögzítésre, mint 2018-ban, illetve a csapadékmennyiség jelentős
mértékben csökkent, ugyanakkor a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok
jelentősen növekedtek.) [8].

3. ábra: A természeti eseményekre visszavezethető ipari balesetek változása
Franciaországban (Forrás: [8])

Amennyiben a természeti események okait részleteiben vizsgáljuk – 4.
ábra – egyértelmű összefüggés állapítható meg a globális klímaváltozás
következményei és a bekövetkezett ipari balesetek számának növekedése
között. A 4. ábrán jól látható, hogy a természeti események által okozott
ipari balesetek kiváltó okai meteorológiai jellegűek: az extrém melegre, a
lokális nagymennyiségű csapadékra, valamint az extrém szélre vezethető
vissza. [8]
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4. ábra: A természeti események által okozott ipari
balesetek kiváltó okai [8].
Például 2016. május 30-án a lokális nagymennyiségű csapadék miatt
kialakult belvíz okozott ipari baleset Loiret településen egy logisztikai
raktár területén. A négy napig tartó heves esőzéseket a városi vízelvezető
csatornarendszer nem bírta elvezetni, az érintett logisztikai raktár melletti
az út mentén vízelvezető csatorna nem került kiépítésre. Az esemény
következtében a logisztikai raktár területén belvíz alakult ki, mintegy 36
órás üzemszünetet okozott, valamint jelentős 100 millió euro
nagyságrendű kár keletkezett. [8]
2019. július 11-én az extrém meleg miatt keletkezett tűz Seine-et-Marne
településen egy 6.000 m2 alapterületű szelektív hulladékválogató és lerakó
központ területén. A tüzet a tűzoltóknak 5 nap alatt sikerült eloltani, egy
tűzoltó hőgutát és két tűzoltó füstmérgezést kapott. [8]
MAGYARORSZÁGI KIHATÁS
A
KEHOP-1.1.0-15-2016-00003,
„Katasztrófa-kockázatértékelési
rendszer” projekt keretében az Országos Meteorológiai Szolgálat
szakemberi és a katasztrófavédelem szereplői azonosították azokat az
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időjárási szélsőségeket, amelyek már most is sújtják régióinkat, s a
jövőben ezek gyakoribbá, esetenként erősebbé válásával kell számolni. [9]
Várhatóan a hőhullámos napok száma a jövőben növekedni fog, amely
egészségügyi kockázat veszélyét is magában hordozza bár elsősorban az
idősek és a betegek számára. A hőmérséklet növekedésének
eredményeként a hűtéshez, fűtéshez szükséges energiaigények
megváltoznak. Térségünkben is várható a jövőben a rendszertelenül
előforduló intenzívebb csapadékhullás, melynek eredményeként növekszik
a villámárvizek, belvízveszélyeztetés kockázata. A csapadékeloszlásváltozás párhuzamos hatása az aszályos napok számának növekedése,
amely közép-hosszútávon kihatással van a teljes vízkészletgazdálkodásra.
[9]
A globális klímaváltozás eredményeként az átlagos szélsebesség
várhatóan csökken, de ezzel párhuzamosan nő extrém szélsebességgel járó
meteorológiai események száma, növekszik a szélviharok, ezzel
viharkárok valószínűsége. [10]
A klímaváltozás hatásai térségenként más-más formában jelennek meg,
más-más gyakorisággal és következményekkel járnak. Magyarország
térségét – a földrajzi elhelyezkedésből adódóan – a WMO főtitkár által
bemutatott eseményekhez hasonló veszélyek várhatón nem fogják érinteni,
ugyanakkor lokális hatásokkal számolni kell.
Ezeket a lokális hatásokat kell figyelembe venni egy veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem veszélyelemzésénél. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 3. melléklet 1.6.2 pontja a biztonsági jelentés és a biztonsági
elemzés kötelező tartalmi elemeként határozza meg a természeti okok,
például a földrengések és az árvizek figyelembevételét a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesethez vezető üzemzavarok kívüli
kiváltó lehetséges okainak bemutatásánál.
A jelenlegi tapasztalat szerint a természeti okok valószínűsége veszélyes
anyagokkal kapcsolatos üzemzavar az egyéb kiváltó okainak – például
üzemeltetési meghibásodás – valószínűségéhez képest várhatóan
elhanyagolhatók, azaz az engedélyezési kritériumokat meghatározó
halálozás egyéni kockázat, társadalmi kockázat értékét csak marginálisan
befolyásolják.
A valószínűség elhanyagolhatósága visszavezethető arra is, hogy a
veszélyes létesítmények tervezése során a természeti okokat figyelembe
kell venni. Például egy állótartály tervezésénél vonatkozó szabványi
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előírásoknak megfelelően a földerengést, a szélterhelést, a hóterhelést, a
villámcsapás
lehetőségét
figyelembe
kell
venni,
méretezési
megfontolásokat, megelőző intézkedéseket kell foganatosítani.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesethez vezető
üzemzavarokat kiváltó természeti okok helyi azonosításával az
üzemeltetők szervezési intézkedéseket tudnak hozni a lehetséges károk
minimalizálására. Például tűzveszélyes folyadék töltő- lefejtő állomás
üzemeltetésénél heves villámcsapások érkezése előtt a tevékenységet
korlátozni kell, a kiépített villámvédelem ellenére is. Ahhoz, hogy a
természeti okok azonosítása reális képet adjon célszerű az irányítási
rendszer keretei között a folyamatosan változó releváns adatokat újra és
újra értékelni.
KÖVETKEZTETÉS
A globális klímaváltozás következményei kézzel foghatók, az extrém
időjárási események – rendkívüli erős szél, hőség, lokális nagymennyiségű
csapadék, stb. – gyakorisága növekvő tendenciát mutat.
Az extrém időjárási események amellett, hogy közvetlenül is jelentős
gazdasági kárt okoznak, kiváltó okai lehetnek a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos üzemzavarnak. Tekintettel Magyarország földrajzi
elhelyezkedésére az extrém időjárási események valószínűsége a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavart kiváltó lehetséges okok
közül az egyik legkisebb valószínűségű, így érdemben nincs kihatással az
engedélyeztetési kritériumokra.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarhoz vezető természeti
okok reális azonosítása azonban kiemelt prioritású, hiszen ez alapján kell
megtenni az üzemeltetőnek az esteleges károk minimalizálásához
szükséges szervezési-, védelmi intézkedéseket.
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NÉMETORSZÁGI 2021-ES ÁRVÍZ RIASZTÁSI
KÉRDÉSEI, A LEGSÚLYOSABBAN ÉRINTETT
TARTOMÁNYOK KAPCSÁN
Absztrakt
A klímaváltozás egyre jobban érzékelhető, mely megmutatkozik az egyre
súlyosabb következményekkel járó természeti katasztrófák megjelenésével.
Ilyen katasztrófa következett be 2021 júliusában, Belgiumban,
Hollandiában, Luxemburgban és Németországban. A meteorológiai
szolgálatok előre jelezték a rendkívüli időjárás bekövetkeztét, de a
súlyosságára vonatkozóan bizonytalan adatokkal szolgáltak. Extrém
időjárási események sorozata volt tapasztalható ebben az évben.
Németország nyugati részében és ezen belül is Rajna vidék Vesztfália és
Észak Rajna Vesztfália területein következett be felhőszakadás, mely több
mint 180 áldozattal járt. Az esőzés következtében villámárvizek alakultak
ki. A katasztrófa előrejelzésében több olyan hiba fedezhető fel, mely
kiiktatása a hasonló eseteket megelőzheti. Jelen cikkben, ebben a két
tartományban bekövetkezett eseményekkel foglalkozom, s azokon belül is
a lakosság riasztásával.
Kulcsszavak: árvíz, megelőzés, katasztrófa, lakosság védelme

FLOOD ALERT ISSUES IN GERMANY IN THE MOST
AFFECTED FEDERAL STATES IN 2021
Abstract
Climate change is becoming more and more noticeable, as shown by the
emergence of natural disasters with increasingly serious consequences.
Such disasters occurred in July 2021 in Belgium, the Netherlands,
Luxembourg and Germany. The weather services had predicted extreme
weather, but provided uncertain data on its severity. There has been a
series of extreme weather events this year. In the western part of Germany,
including the Rhineland, there was a downpour in The Westphalia and
Dr. Schweickhardt Gotthilf tű. alezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. E-mail:
schweickhardt.gotthilf@uni-nke.hu , orcid szám: 0000-0001-5609-338X
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North Rhine-Westphalia, resulting in more than 180 casualties. As a result
of the rainfall, flash floods formed. There are several errors in the disaster
forecast that can prevent similar incidents from being eliminated. In this
paper, I deal with events in these two provinces, and within them, with the
alarm of the population.
Keywords: Flood, Preventions, Disaster, Protection of the population
TRÓPUSI ESŐ MENNYISÉGÉT MEGHALADÓ ESŐZÉS
2021. JÚLIUS 10 –TŐL
Kilenc nappal a németországi árvíz bekövetkezte előtt a műholdak az első
jeleket közvetítették. Négy nappal az árvíz kialakulása előtt az Európai
Árvízelőrejelző Szervezet jelezte Németország kormányának a Rajna és a
Meuse folyókon várható eseményt. A Német hatóságok 24 órával
korábban pontos előrejelzést kaptak arról, hogy mely körzeteket érint az
árvíz.
Július 10-én az Európai Árvíz Előrejelző rendszerből jelzés érkezett, hogy
az esőzések következtében árvízre lehet számítani. Németország nyugati
részén különösen erős esőzést prognosztizáltak.
A jelzést követően 2021. július 14- és 15-e között Rajna vidék Vesztfália
és Észak Rajna Vesztfália hegyvidéki területeire 100 – 150 l/nm eső esett.
A nagy mennyiségű víz hatására 14-e éjszakájától villámárvizek alakultak
ki több folyón. Az árvíz hatásai következtében közel kétszáz ember lelte a
halálát, utakat tett tönkre, vasútvonalak váltak használhatatlanná, mobil
telefonhálózati elemek, gáz, víz és elektromos vezetékek sérültek, házak
dőltek össze, illetve rongálódtak meg, s lakosokat kellett kitelepíteni, s
egyéb járulékos károk keletkeztek. Például A Rajna vidék Pfalz
tartományban lévő Ahrtalban 200 hektár területet öntött el az árvíz. 56.000
lakosból 17.00 lakos volt valamilyen formában érintett. A 4200 házból az
árvízzel érintett területen legalább 3000 szenvedett valamilyen formában
kisebb, nagyobb kárt, melyből 467 ház összedőlt. Az infrastruktúra is
komoly károkat szenvedett, például a hidak 60 %-a leomlott.
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9. ábra: Ahrtaleri hídkárosodás. (Forrás: faz. de)

A lakosság riasztása a Német Meteorológiai Szolgálat által szolgáltatott
mobil telefonra letölthető időjárás figyelmeztető app-on keresztül adott
figyelmeztetést. Ez azonban kevesekhez jutott el. A Német Szövetségi
Lakosságvédelmi és Katasztrófavédelmi Hivatal (Das Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) BBK) több mint 150
figyelmeztetést adott ki az általa működtetett NINA [1] rendszeren
keresztül. E mellett a többi honlapján megjelenő rendszeren keresztül is
adott ki figyelmeztetést. A Meteorológiai Szolgálat értesítést küldött a
tartományok árvízvédelmi szerveinek. A tartomány továbbküldte a megyei
önkormányzatok részére. A tartományi, járási és települési
lakosságriasztások kiadása nem volt egyértelmű. július 13-án a délelőtti
órákban a Német Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki a 180 les esővízmennyiség miatt, melyben a patakok és a kisebb folyók árvizeiről
tájékoztatott. A Meteorológiai Szolgálat egyre pontosabb adatokkal
szolgáltatott. 14-én, s az azt követő napokban a Meteorológiai Szolgálat
továbbra is rendszeresen közölt adatokat az időjárás alakulásáról. A WDR
televízió 15-től rövid időközönként rendszeresen közölt felhívásokat az
időjárással, a helyzettel kapcsolatban. A Wuppertálban lévő stúdióból az
időjárási viszonyok következtében meg kellett szüntetnie a sugárzást. A
televízió 30 percenként közölt rendkívüli híreket.
Az érintett területen a lakosság riasztását szolgáló szirénák több
településen nem szólaltak meg, illetve hiányoztak. Ahol megszólaltak a
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szirénák, ott a lakosság nem mindenhol tudta értékelni a megszólaló
jelzést. A lakosság riasztásában a települési tűzoltóságok is részt vettek.
Tartomány

Elhunytak száma

Rajna vidék Pfalz

137

Észak-Rajna Vesztfália

47

Baden-Württemberg

1

Bajorország

1

Szászország

1

Összesen

184

1. táblázat az elhunytak számának tartományonkénti összehasonlítása
(Készítette a szerző).

Az árvíz következtében a beavatkozást több tényező akadályozta. Az
infrastruktúra sérülései, s ezen belül a közlekedési utak, hidak a vízellátó
rendszerek, az üzem-anyagszállítási lehetőségek és a vasúti vágányok
károsodásai voltak azok, melyek sok esetben gátolták a mentési, a
felszámolási munkákat. A védekezési feladatokban a tűzoltóság, a
Technikai Műszaki Segélyszervezet (14.000 fő), a vöröskereszt és más
segélyszerveztek (4000), a rendőrség és a Bundeswehr műszaki egységei
(8125 fő) vettek részt. A felszámolási és helyreállítási munkálatok még
mind a mai napig tartanak. A helyreállítási alap előzetesen 30 Mrd Eurót
tesz ki.
KLIMAVÁLTOZÁS, VILLÁMÁRVÍZ
A katasztrófák hirtelen bekövetkező, váratlan természeti csapások vagy
civilizációs eredetű káresemények, amelyek emberek életét követelhetik,
egészségüket, anyagi javaikat károsíthatják, veszélyeztetik. [2] Az éghajlat
változása folyamatos jelenség. Hol a hideg, hol a felmelegedés okoz a
természet számára változást. Ez a változás azonban az elmúlt
évszázadokban elkezdődött és egyre gyorsuló klímaváltozásban (globális
felmelegedésben) jelentkezik. „A klímaváltozás intenzívebbé teszi a víz
körforgását, ettől helyenként erőteljesen nő majd a csapadékmennyiség,
súlyosabb áradások öntik el a part menti területeket, máshol és máskor
súlyosbodnak az aszályok. A sarkokhoz közeli területeken várhatóan több
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lesz a csapadék, a szubtrópusokon viszont szárazság köszönt be, így
gyorsul e régiók elsivatagosodása.”[3]
Németországban hosszabb ideje foglalkoznak a Klímaváltozás) globális
időjárásváltozás problémájával.
A felmelegedés következtében a földön megnövekedett a természeti
katasztrófák száma és a súlyossága is. Szélsőséges időjárási jelenségek
Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási
stratégiákra EASAC 22. sz. szakpolitikai jelentés 4.2. pontjában az
alábbiakat állapította meg:
„Összegezve az várható, hogy:
• általában egész Európában sokkal többször fordul elő nagy
mennyiségű csapadékképződés a jövőben, kevesebbszer közepes
vagy alacsony vízmennyiséggel járó csapadékhullás;
• a legtöbb területre nézve a telek általában több csapadékot hoznak (a
földközi-tengeri régió kivételével), a nyarak szárazabbak lesznek;
• a változások Európában különböző mértékűek lesznek: DélEurópában szárazabb időjárás, Észak-Európában nedvesebb időjárás
várható. Jelen cikk tárgya az árvízhez kapcsolódik, ezért az Európai
árvizekre fókuszálok a továbbiakban.”[4]
2000-es évek kezdetétől Európában az alábbi kiemelt természeti
katasztrófák következtek be:
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2000

Természeti katasztrófa
típusa
Árvíz

2002

Árvíz

2005

Árvíz

2013
2014

Árvíz
Árvíz

2016

Árvíz

2021

Árvíz

Év

Érintett terület
Olaszország, Franciaország,
Svájc
Németország, Cseh Köztársaság,
Ausztria
Románia, Bulgária, Svájc,
Ausztria, Németország
Közép Európa
Franciaország, Szerbia, BoszniaHercegovina, Horvátország
Cseh Köztársaság, Németország,
Spanyolország, Franciaország,
Magyarország, Ausztria és
Szlovákia
Ausztria, Belgium, Hollandia,
Németország

2. táblázat: Európa egyes természeti katasztrófái 2000 – 2021. között.
(Készítette: a szerző)

A globális felmelegedésnek köszönhetően Európa egyes részein
megnövekszik a csapadék mennyisége, melybe beletartozik Németország
nyugati része.
Az időjárás előrejelzés ma már az űrben lévő meteorológiai műholdak
segítségével is történik. Európában a Kopernikusz műholdas rendszer
(továbbiakban: rendszer) szolgáltat adatokat az időjárással kapcsolatban és
az egyes természeti katasztrófákról. [5] A rendszer a tagállamok számára
hat területen szolgáltat adatokat. Ezek közül az éghajlatváltozás és a
veszélyhelyzetek tartoznak szorosan jelen témához. A veszélyhelyzeti
szolgáltatás két részből áll: a feltérképezésből és a korai előrejelzésből. A
feltérképezés többek között a polgári védelmi szervezetek számára biztosít
információkat. A korai előrejelzés keretén belül egy Európai árvíz
előrejelző rendszer (European Flood Awarenes System) működik. Ez a
rendszere akár 10 nappal előre szolgáltat áttekintő adatokat. Az előrejelző
rendszert további rendszerek például globális árvíz-előrejelző rendszer
(Global Flood Awarenes System) egészítik ki.
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Az időjárás változásával kapcsolatban több nemzetközi konferencia
szerveződött és több ajánlás is született a változás megállítására. Legutóbb
2021 novemberében a Glasgow-i klímacsúcson születtek javaslatok.
A vizsgált témához kapcsolódóan szükséges az árvizekről is egy – két
alapismertet közölni. Árvíznek nevezzük: a folyó vagy vízfolyás középvízi
medrének part élét meghaladó, ill. középvízi medréből kilépő vizet. Az
árvizek több típusa ismert, melyek közül jelen témához a folyami árvíz,
villámárvíz kapcsolódik. Az árvizek elleni védekezés megköveteli a
tervszerűséget, a különböző védekezési szervek együttműködését.
A megnövekedett csapadékmennyiség természetesen megköveteli az
árvizek elleni védekezés új módszereit. Ezzel kapcsoltban az Európai Unió
„az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK
irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról” (víz keretirányelv) került kiadásra.[6] 2018-ban egy
vizsgálatot végzett az Európai Unió Számvevőszéke. A vizsgálat 8
következtetést és ajánlást fogalmazott meg, melyből a Bizottság 6 ajánlást
fogadott el.[7] Az ajánlás kidolgozói a korábbi Németországi árvizek
tapasztalatait is feldolgozták. Az egyidőben lehullott nagymennyiségű
csapadék megváltoztatja a z árvizek minőségét. A rövid idő alatt hírtelen
lehullott nagy mennyiségű csapadék villám árvizek (Sturzfluten)
kialakulását hozza magával. Ez a jelenség volt megfigyelhető
Németországban is. Rajna vidék Pfalz és Észak-Rajna Vesztfália
tartomány területén több fontos hajózási útvonal található, melyek a Rajna,
Mosel, Saar, Ahr és Saar folyók, s mellettük több mint 700 kisebb
vízfolyás. Ezek egy része, mint például a Sauer, vagy a Sieg folyók
hajózhatók. A domborzati viszonyokra jellemző a hegyvidék és domborzat.
Észak Rajna Vesztfália területének jelentős részén hegyvidék található, s
az északi részén az Észak-német síkság található. Ebben a tartományon
szintén több folyó, mint a Rajna, a Maas és a Weser folynak keresztül,
melyeket csatornahálózat köt össze. A domborzati viszonyok alapján
megállapítható, hogy ezekben a tartományok egyes területein a
hagyományosnak nevezhető árvizek helyett villámárvizek várhatók. A
folyók a vízfolyások aránylag nagy eséssel rendelkeznek, s az
folyómedrek keskenyek. Ezen tényezőket is figyelembe véve hirtelen
rövid idő alatt leeső nagy mennyiségű csapadék hatására villámárvizek
alakulhatnak ki. A nagy mennyiségű csapadék nemcsak a vízszintet
emelheti meg, hanem lemossa a talaj felső rétegét, a köveket. A villám
árvizek elleni védekezésével kapcsolatban az alábbiak kell rögzíteni:
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A villámárvíz előrejelzése nehéz, ezért a figyelmeztetésre,
riasztására kevés idő áll rendelkezésre.
Magas áramlási sebesség, a nagymennyiségű víz és a magas
áramlási sebesség vezetnek az extrém nagy károkhoz.
Kiszámíthatatlan (kaotikus) viselkedés, ami azt jelenti, hogy a
szökőár esetében a mederből való kilépés és az árvízi viselkedés
egyáltalán nem kiszámítható.

Ezekből az összetevőkből megállapítható, hogy egy villámárvíz létrejötte,
kialakulása még különböző modellezések mellett sem jelezhető pontosan
előre. Mint ahogy az sem, hogy mely folyón fog bekövetkezni az árvíz.
MENTÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEK
Németországban a különböző természeti katasztrófák elleni védekezés
jogi alapját a Németország Alaptörvénye teremti meg [8]. A Német
polgári védelmi és katasztrófavédelmi szövetségi törvény határozza meg a
védekezés főbb szervezeti kereteit. A Szövetségi szabályozás mellett az
egyes tartományok önálló jogalkotási jogkörükben szabályozzák [9] [10]
területükön a katasztrófák elleni védekezést a Német alaptörvény 73. cikke
alapján. Ez tehát azt jelenti, hogy kettős szabályozás van ezen a területen.
Az egymás melletti szabályozás kicsit nehézkessé teszi a végrehajtást. Azt
azonban figyelembe kell venni, hogy szövetségi államról van szó,
melyben a tartományok megtartják a szuverenitásuk egy részét.
Németországban központi mentési szerv a Technikai Műszaki
Segélyszervezet (Technisches Hilfswerk (THW)) A THW szövetségi
Belügyminisztérium Építési és Belügyi feladatokért felelős szervezet
része. A THW munkatársainak közel 98 %-a önkéntesekből áll, mely 668
helyi kirendeltségen közel 80.000 önkéntes segítőt jelent. A szervezete
nemcsak Németország területén bekövetkező események felszámolásában
vesz részt, hanem a világ más tájain is alkalmazható. A THW Észak Rajna
Vesztfáliában, 12 régióban 127, a Rajna vidék Pfalz tartományi központtal
rendelkező Hessen, Rajna-vidék Pfalz és Szárföldi Szervezet 11 régióban
117 szervezettel rendelkezik.[11]
Németországban Önkéntes, Hivatásos, Létesítményi és Köteles
tűzoltóságokat hoztak létre, melyekhez kapcsolódik a Bundeswehrnél
létrehozott tűzoltóság. Ez a kialakítás a hagyományok alapján történt. A
tartományok tűzoltó szervezeteit a tűzoltó szövetség fogja össze nem
csorbítva az egyes tartományok tűzoltóságainak jogait. Minden egyes
tartomány önálló tűzoltó iskolával rendelkezik. Észak Rajna Vesztfáliában
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99.000, míg Rajna vidék Pfalz tartományban 37.000 tűzoltó teljesít
szolgálatot. A tűzoltók közel 90 %-a önkéntes tűzoltó. A települések
kötelesek tűzoltóság létrehozására.
A civil szerveztek részéről kiemelendő a Német Vörös Kereszt (Deutsches
Rotes Kreuz) DRK)) [12], amely szervezet részéről a két leginkább
érintett tartományban 3500 segítő vett részt. A Vöröskereszt többek között
a mentési munkálatokban vett részt, valamint szállásokat rendezett be,
víztisztítást végzett, orvosi ellátást biztosított a helyszíneken.
A Bundeswehr több mint 900 katonával és a műszaki mentéshez
szükséges eszközzel vett részt. A Bundeswehr műszaki eszközei már a
katasztrófa első napjától kezdődően részt vettek a mentési munkálatokban.
A tartományi rendőrségek a területlezárási és elhunytak azonosítását
végezték, s egyéb a felszámoláshoz szükséges biztosítási feladatokat látták
el.
LAKOSSÁG RIASZTÁSA
A katasztrófák felszámolásának egyik legfontosabb célja és eleme az
emberi élet védelme. Ennek egyik részét képezi a lakosság, s ezen belül is
az érintett lakosság időben történő riasztása. Ezt követően veszélyzónából
történő eltávolítása vagy kimenekítés, vagy kitelepítés formájában
történhet. A lakosság riasztása több formában történhet. A lakosság
felkészítésének egyik eleme az, hogy megismerjék a különböző
katasztrófákkal kapcsolatos jelzéseket és ennek megfelelő viselkedést
tanúsítsanak [15]. A riasztás és a lakosság felkészítése az adott
katasztrófatípus során, az adott területen elvárt viselkedés egyik alapja az
emberi élet védelmének. A klímaváltozásra tekintettel Európa egyes
részein, köztük Németországban is fel kell készülni az árvizekre, és ezen
belül a villámárvizek egyre gyakoribb megjelenésére [13] [14].Ezért
minden területen meg kell találni azokat a hatékony módszereket, melyek
a lakosság teljes körét elérik. Németországban több katasztrófa során
alkalmazható riasztási mód létezik. A telefonra is letölthető applikáció a
Vészhelyzeti Információ és Híradási Applikáció (Notfall-Informationsund Nachrichten-App) NINA). A felhasználó kiválasztja a kívánt
települést és arra kap riasztást, tájékoztatást katasztrófa esetén, valamint a
legfontosabb magatartási információkat. A rendszer hátránya, hogy
kevesen töltik le és használják, valamint a régebbi típusú készülékek
esetében nem telepíthető. nem utolsó sorban az energia igénye is nagy,
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lerövidíti a használati időt. Ahrweilerben július 14 és 15 között, egyetlen
riasztás sem érkezett erre a területre.
Másik applikáció a Katwarn. Működéses hasonló, mint a NINA app-é. A
rendszer a települési riasztás mellett utasításokat és egyéb a védekezéssel
kapcsolatos információkat szolgáltat. Július 14-én a késő esti órában a
Katwarn jelezte a Bad Neuenahr – Ahrweiler,Sinzig és Bad Bodendorf
lakosai számára, hogy: Az erős esőzés miatt az Ahr folyó mellett lakók a
bal és jobb folyóparttól számított 50 - 50 méterre lakók a lakóhelyüket
hagyják el.
A lakosság riasztásának leg régebbi lehetősége a sziréna alkalmazása. A
sziréna minden a településen lakó számára veszélyt jelent. Azt azonban
nem, hogy milyen típusú veszélyről van szó. Németországban a szirénák
egy részét leszerelték, így azokat nem is lehet használni.
A hangszóróval ellátott gépjármű alkalmazása elsősorban a védekezésben
résztvevő szervezetek járműveivel valósítható meg. A tűzoltók azok, akik
elsőként megkezdik a beavatkozást, ezért ennek a szervezetnek van
általában lehetősége a lakosság riasztásra. Ott lehet alkalmazni, ahol nincs
sziréna, vagy annak kiegészítéseként információkkal ellátni az érintett
lakosokat. Katasztrófa esetén a lakosság riasztásának kötelezettségével a
település a járással való együttműködésben valósítja meg. Ez a megoldás
ugyan nem sérti a települések önállóságát, de egy riasztás estén problémát
okozhat.
ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK
Németországban 2002-ben volt hasonló mértékű árvíz, mint 2021-ben. A
klímaváltozás és az időjárás változása megköveteli a más gondolkodást, a
változáshoz történő igazodást, a védekezés módosítását, átalakítását. A
júliusi árvízben a legtöbb kritikát a lakosság riasztása érte. A
felszámolásban résztvevő szervezetek értesítése időben megtörtént. A
lakosság riasztása azonban annak ellenére, hogy több egymás mellett
meglévő riasztási lehetőség adott nem volt zökkenőmentes. Egyes
területeken nem kaptak értesítést a lakosok. A meteorológiai szolgálattól
időben beérkező jelzésekre későn reagáltak. A hasonló esetek megelőzése
érdekben politikai javaslatok is születtek.
A villámárvíz során bekövetkezett halálesetek egy része elkerülhető lett
volna. Mind a lakosság, mind a hatóságok közrejátszottak a katasztrófa
emberáldozatai nagy számának bekövetkeztéhez. A lakosság egy részt
nem vette figyelembe a jelzéseket, másrészt nem tudta, hogy mi a feladata.
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A hatóságok az áttételek következtében nem minden esetben mérték fel a
veszély nagyságát. Voltak olyan települések, melyek egyes
településrészeket lezártak, s így megvédték az emberek életét. Más
településeken időben riasztották a tűzoltókat, a mentésben résztvevő
erőket, míg más településeken már csak a bekövetkezett kár,
épületromosodását követően történt meg mindez.
A németországi államszervezeti sajátosságokat is figyelembe véve a
hasonló eseteket az alábbi változtatásokkal lehetne elkerülni.
Természetesen ezek mind anyagi ráfordításokat igényelnek, s ezért
tervszerű megvalósításuk lehetséges.
-

-

-

-

-

A NINA applikáció olyan szintű átalakítása, hogy a régebbi típusú
eszközökkel is működjön. Egyben egy széleskörű a szolgáltatókkal
együttesen folytatott felvilágosító munka az előfizetők körében,
hogy minél többen alkalmazzák az appot a készülékükön.
A szirénák visszaszerelése, időszakos ellenőrzése. A sziréna
használattal egy időben a lakosság felvilágosítása, hogy az egyes
szirénajelek mit foglalnak magukba.
A településeken az egyes és a jellemző természeti katasztrófákra
vonatkozó ismereteket tartalmazó védelmi tervek készítése, a
meglévő tervek lakosságriasztási feladatainak átvizsgálása,
megújítása és oktatása.
Lakosságriasztási és kitelepítési gyakorlatok megtartása.
A
BBK
(Bundesamt
für
Bevölkerungsschutz
und
Katastrophenhilfe) kiadványai mellett a helyi veszélyekre
figyelmeztető és magatartási szabályokat tartalmazó kiadványok
elkészítése és lakossághoz eljuttatása.
A szövetségi és tartományi párhuzamos riasztási rendszerek
elkerülése és a riasztás hatékonyabbá tétele érdekében egy
Központi Katasztrófarányitási központ kialakítása. A kialakított központ
a tartományok által delegált és azok területére lakosságriasztására
feljogosított személyzettel kialakítva. Ezzel a tartományok önállósága
nem sérül és a szövetségi, valamint a tartományi törvényeknek is
megfelel.

-

A tartományok mind szakmailag, mind anyagilag jobban
támogassák
az
egyes
települések
katasztrófavédelmi
tevékenységét.

Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

172

FELHASZNÁLT IRODALOM
https://warnung.bund.de/ (letöltve 2021.10.18.19.00)
Az egyházak és a katonai erők előtt álló kihívások, az
együttműködés
lehetőségei.
A
Magyarországi
Egyházak
Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottsága Budapest, 2021.
(http://meot.hu/dokumentumok/2021szocet/Tanulmanykotet_MEOT
_NKE.pdf) 75. oldal (letöltve 2021.10.15. 18.00)
[3] IPCC-jelentés: a klímaváltozás egyre gyorsabb, és minden régiót sújt
2021.08.09. (letöltve 2021. 10.10. 19.00)
[4] Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti,
valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra EASAC 22. sz.
szakpolitikai jelentés Magyar Tudományos Akadémia 2014. ISBN
978-963-508-708-2
[5] https://www.copernicus.eu/hu
[6] Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000.
október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról
[7] Európai Unió Számvevőszéke Az árvízvédelmi irányelv:
előrehaladás a kockázatok értékelése terén, a tervezés és a
végrehajtás azonban javításra szorul Különjelentés 2018. (letöltve
2021. október 9.19.00)
[8] Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Bundesamt für
Justiz (letöltve 2021.10.15.18.00
[9] Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den
Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG)
[10] Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz (BHKG)
https://www.thw.de/SiteGlobals/Forms/Suche/DE/ThwInIhrerNaehe
_Unterseiten_Formular.html?nn=922388&oe_typ=landesverbaende
[11] THW
https://www.thw.de/SiteGlobals/Forms/Suche/DE/ThwInIhrerNaehe
_Unterseiten_Formular.html?nn=922388&oe_typ=landesverbaende
[12] Gesetz über das Rote Kreuz und andere freiwillige Hilfsgesellsaften
im Sinne der Genfer Rothkreuz-Abkommen
[1]
[2]

Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

173

Deutsche Anpassungstrategie an der Klimawandwel Die
Bundesregierung vom Bundeskabinett am 17. Dezember 2008
beschlossen
[13] Klimawandel In Deutschland Prof. Dr. Guy Brasseur szerk.
Splingler Spektrum 2018. SBN 978-3-662-50397-3
[14] Auswirkungen des Klimawandels auf Deutschland Ministerium für
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen ISBN: 978-3-939846-06-2
[15] Ambrusz József: The System of Disaster Preparedness in Hungary.
In: Saba Senses-Ozyurt - Sándor Klein- Zsolt Nemeskéri (szerk.):
Educating for Democratic Governance and Global Citizenship. San
Diego (CA), USA: World Council for Curriculum and Instruction
(2016), 523 p. pp. 231-235.

Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

174

Bárdos Zoltán17

A VÉDELMI IGAZGATÁS TERÜLETI ÉS HELYI
RENDSZERE
Absztrakt
A megújult védelmi igazgatás rendszerét alapjaiban meghatározó
sarkalatos törvények, valamint ezek végrehajtását szolgáló jogszabályok
2012. január 1-el léptek hatályba. Ezen hatályos jogszabályok mentén
működik hazánkban tíz éve a védelmi igazgatás rendszere. A védelmi
igazgatás területi és helyi szintjén a felkészülés, védekezés és helyreállítás
időszakában végrehajtandó feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása
egy összetett rendszerben valósul meg. Ehhez szükséges a benne
résztvevőknek és közreműködőknek a döntéshozatal hatékony előkészítése
normál és különleges jogrend időszakában, amelyhez elengedhetetlen a
közreműködő szervezetekkel való eredményes együttműködés és
kommunikáció. Írásomban a létrehozott komplex védelmi rendszer területi
és helyi szintű elemeinek, felépítését, feladatrendszerét vizsgálom,
valamint a működési mechanizmusát és döntési rendszerét elemzem.
Kulcsszavak: védelmi igazgatás, közigazgatás, megyei védelmi bizottság,
helyi védelmi bizottság, honvédelmi igazgatás, katasztrófavédelmi
igazgatás

THE REGIONAL AND LOCAL SYSTEM OF THE
DEFENCE ADMINISTRATION
Abstract
The cardinal laws came into force on 1 January 2012 which are
fundamentally laying down the renewed system of the defence
administration. These current legislations have framed the system of the
defence administration for ten years in Hungary. On the regional and local
level, the defence administration tasks to be fulfilled on the time of the
preparation, protection and response which are guaranteed by the complex
system of planning, organisation, and execution. The effective preparation
of the decision making is vital for the participants and co-operators in the
Dr. Bárdos Zoltán tű. alezredes, titkár, Fejér Megyei Védelmi, e-mail:
zoltan.bardos@katved.gov.hu, orcid: 0000-0002-3311-6160
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period of normal and the state of emergency legal order too. The effective
cooperation and communication are essential among the intermediate
bodies. In my paper I examine the structure, the regional and local
elements of the established complex defence system. Moreover, I analyse
the mechanism and decision-making of the system.
Keywords: defence administration, public administration, county defence
committee, local defence committee, military administration, disaster
management administration
A területi szintű védelmi igazgatás átalakulása
A védelmi igazgatás komplex rendszerének szerves részét képezik a
megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok, valamint a települések,
amelyek tevékenységükkel jelentős mértékben járulnak hozzá a védelmi
igazgatási feladatok ellátásához.
A hazai védelmi igazgatás rendszerét és működését meghatározó
sarkalatos törvények és végrehajtási rendeleteik 2012-ben kerültek
bevezetésre. Az eltelt közel tíz évben a hatályos jogszabályok alapján
épült fel és működik a védelmi igazgatás rendszere, amellyel biztosítható
volt a nemzeti védekezés rendszerének erősödése és a lakosság önmentő
képességének növekedése.
AVÉDELMI IGAZGATÁS HELYE SZEREPE, STRUKTÚRÁJA
A védelmi igazgatás rendszerének vizsgálata során mindenképpen
szükséges először magát a fogalmat tisztázni és ezt követően lehet a
közigazgatás rendszerében elfoglalt helyéről beszélni.
„A védelmi igazgatás a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti
rendszer, amely az állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott,
valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó,
rendelkező tevékenység; magában foglalja a különleges jogrendre történő
felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek honvédelmi,
polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási
feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására
irányuló állami tevékenységek összességét.” [1]
A fogalomból látható, hogy a közigazgatás egy speciális részét képező
feladat-és szervezeti rendszerről van szó. A továbbiakban a közigazgatás
fogalmának meghatározása is szükséges ahhoz, hogy ehhez tudjuk
kapcsolni és elhelyezni a struktúrában a védelmi igazgatást.
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„A közigazgatást úgy határozhatjuk meg, hogy az az állam szervezete, a
közfeladatoknak ezek természete által megszabott módszerrel a jogrend
keretében való eredményes megoldására” – írta egykor Magyary Zoltán,
közigazgatás-tudományunk nemzetközi viszonylatban is egyik
legismertebb klasszikusa.
A közigazgatás egy lehetséges, összetett vagy komplex fogalma:
 a végrehajtó hatalmi ági állami funkciót valósítja meg, mely
 jellemzően közhatalom birtokában végzett végrehajtó–rendelkező
tevékenység,
 minek során a közérdeket érvényesítő feladat- és hatáskörein belül
mindenkire nézve kötelező döntéseket hozhat, azaz közigazgatási
aktusokat bocsáthat ki, azokat szükséges esetben legitim állami
kényszerrel is realizálhatja, valamint társadalomszervező
tevékenysége során közszolgáltatásokat szervez és biztosít,
 feladatait alapvetően – de nem kizárólagosan – az erre a célra
létrehozott, sajátosan felépülő és speciális alapelvek szerint
működő közigazgatási szervekkel valósítja meg. [2]
A közigazgatás és a védelmi igazgatás kapcsolatát az 1. számú ábra
szemlélteti.

A VÉDELMI IGAZGATÁS KAPCSOLATRENDSZERE

Közigazgatás
Védelmi
igazgatás

Honvédelmi
igazgatás

Védelemgazdasági, lakosság-ellátási
feladatok
Katasztrófavédelem

1.
ábra: A védelmi igazgatás kapcsolatrendszere. (Készítette: Bárdos Zoltán)
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A védelmi igazgatás jogszabályi alapjait a 2011. évi CXIII. honvédelmi
törvény, valamint a 2011. évi CXXVIII. katasztrófavédelmi törvény
határozzák meg. A jogszabályokból is látszik, hogy a védelmi igazgatás
rendszere kettő pilléren nyugszik, egyik a honvédelmi típusú feladatok
csoportja, a másik a katasztrófavédelmi típusú feladatok halmaza - és ezek
így alkotnak egy egészet. Mindez megjelenik a védelmi bizottságoknál az
elnöki és elnökhelyettesi feladatok ellátásáért felelős személyek terén is. A
megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöki pozícióját a megyei
kormányhivatal vezetője, a kormánymegbízott látja el 2012. január 1-től
egy általános és kettő szakmai helyettese lett. Az általános elnökhelyettes
a kormányhivatal főigazgatója, a honvédelmi feladatok ellátása érdekében,
szakmai elnökhelyettes a Honvédség állományába tartozó tényleges
állományú katona (a HM Védelmi Igazgatási Főosztály vezetője, vagy az
általa kijelölt személy), a másik szakmai elnökhelyettes a
katasztrófavédelmi feladatok ellátásáért felelős megyei katasztrófavédelmi
igazgató. [3] Ezzel egyértelműen a szakmaiság erősödött, az elnökhelyettesek szakértelmükkel segítik az elnök munkáját. Határozottan
elkülöníthetővé válik így a különböző típusú veszélyhelyzetek
kezelésének metódusa, tekintettel arra, hogy a védelmi bizottság elnöke
tapasztalattal rendelkező szakemberek támogatása révén végezheti
munkáját. A védelmi igazgatási rendszer hierarchikus felépítését a 2.
számú ábra mutatja.

2. ábra: A védelmi igazgatási rendszer hierarchikus felépítése.
(Készítette: Bárdos Zoltán)
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A MEGYEI, FŐVÁROSI VÉDELMI BIZOTTSÁG
A Megyei Védelmi Bizottság (továbbiakban: MVB) nem egy állandóan és
folyamatosan működő szervezet, rendelkezik viszont egy állandó
titkársággal.
A MVB irányítása:
a) A MVB Kormány irányítása alatt működő közigazgatási szerv, aki az
illetékességi területén ellátja a törvényben és kormányrendeletben
számára
megállapított
honvédelmi
felkészítéssel
és
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat.
b) Testületi szerv, mely szervezeti és működési rendjét a honvédelemért
felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter előzetes hozzájárulásával maga állapítja meg.
c) A Kormány egyrészt a honvédelemért felelős miniszter útján irányítja
a MVB honvédelmi feladatainak végrehajtását, másrészt a
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján irányítja a
MVB katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását.
d) A megyei védelmi bizottság működési költségeinek fedezetét a
fővárosi, megyei kormányhivatal részére az egyes honvédelmi
feladatokra biztosított költségvetési összegből, céltámogatásból, az
illetékességi területhez tartozó településekre háruló honvédelmi
feladatok és a lakosság létszámának arányában meghatározott állami
támogatásból kerül biztosításra. [3]
Az előzőekből is látszik, hogy a védelmi bizottság feladatrendszerét a
honvédelmi és a katasztrófavédelmi törvények, valamint azok végrehajtási
rendeletei határozzák meg. Egyrészt vannak honvédelmi igazgatási
másrészt katasztrófavédelmi igazgatási feladatai, ez adódik a különleges
jogrendekből is. A honvédelmi igazgatási feladatokat a honvédelmi
törvény végrehajtási rendelete, míg a MVB katasztrófavédelmi feladatait a
katasztrófavédelmi törvény végrehajtási rendelete tartalmazza.
A MVB szervezete: [3]
Elnöke: a megyei kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott.
Elnökhelyettesei:
a) A MVB elnökének általános elnökhelyettese a fővárosi megyei
kormányhivatal főigazgatója,
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b) A megyei védelmi bizottság szakmai elnökhelyettesei a honvédelmi
feladatok tekintetében a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt
tényleges állományú katona,
c) a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője.
A MVB állandó tagjai az alábbiak: [3]
a megyei közgyűlés elnöke,
a megyei jogú város polgármestere,
a katonai igazgatás területi szervének vezetője, képviselője,
a megyei rendőrfőkapitány,
a bizottság szakmai elnökhelyettese kivételével a bizottság
illetékességi területén működő rendvédelmi szervek illetékes
vezetője,
f) az egészségügyi államigazgatási szerv képviselője,
g) az árvízi védekezésért felelős szervezet vezetője.
a)
b)
c)
d)
e)

A MVB tagság az érintett személynek a MVB tagsággal járó
beosztásba történő kinevezésével vagy megválasztásával keletkezik és a
beosztásból történő felmentéssel (a megbízás lejártával) szűnik meg. A
MVB ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal résztvevők körét
a honvédelmi törvény végrehajtási rendelete tartalmazza. A 3. számú ábra
mutatja a Fejér Megyei Védelmi Bizottság felépítését.

A Megyei Védelmi Bizottság összetétele

Elnökhelyettes
MH tényleges állományú
Katona (HM VIF főosztályvezető)

Megyei közgyűlés elnöke

MH KIK NYP 3. Hadkiegészítő és Toborzó
Központ Parancsnoka

OIF KDT Regionális igazgatója

Kormánymegbízott
MVB Elnök

Általános Elnökhelyettes
Kormányhivatal Főigazgatója

Különleges jogrend
Időszakában egyetértési jog

Szfvár, Dújv, MJV
polgármester

NVSZ NY. Mo.-i Főoszt.
Szfvár.-i kir vezetője

Elnökhelyettes
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója

Fejér Megyei
Rendőr-főkapitány

KDT
Vízügyi Igazgatóság képviselője

KDT Országos BV Intézet parancsnoka

Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Vezetője

AH Fejér Megyei Iroda vezetője

Meghívottak

NBSZ Inform. Feld. Ig.
Fejér Megyei vezetője

2021. 11. 09.

9

3. ábra: A Fejér MVB összetétele. (Készítette: Bárdos Zoltán)
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A MVB ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt:
[4]
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt minisztériumi
szervezeti egység vezetője,
a honvédelmi feladatok tekintetében a katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter által kijelölt védelmi igazgatási
feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egység vezetőjét,
valamint a katasztrófavédelmi feladatok tekintetében BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban:
BM OKF) szervezeti egységének vezetője,
a MVB illetékességi területén működő rendvédelmi szervek és a
Nemzeti Adó-és Vámhivatal megyei vezetőit, kivéve, ha tagjai az
MVB-nek,
a MH parancsnoka által a MVB-vel együttműködésre kijelölt
katonai szervezet parancsnoka, és a katonai igazgatási szervezet
vezetője,
az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes szervének
vezetője,
vagy az a)-e) pontban megjelölt személyek által a képviseletükre
kijelölt személy,
a HVB elnöke, valamint
a MVB elnöke által meghívott más személy.

A MVB irányítása:
a) A Kormány a honvédelemért felelős miniszter útján irányítja a
MVB honvédelmi feladatainak végrehajtását.
b) A Kormány közvetlenül vagy a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter útján irányítja a MVB katasztrófavédelmi
feladatainak végrehajtását.
c) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a
Katasztrófavédelmi
Koordinációs
Kormánybizottság
(a
továbbiakban: KKB) véleményének kikérése mellett irányítja a
védekezéssel és a felkészüléssel kapcsolatban a MVB és elnökei
feladatainak végrehajtását.
MVB munkaszervezete a Titkársága: [4]
A MVB Titkársága a MVB munkaszervezete, amely a megyei
kormányhivatalban az MVB elnökének közvetlen alárendeltségében
működő önálló osztály jogállású szervezeti egység.
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Titkára:
A MVB titkárát – a MVB elnökének és a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszternek az előzetes egyetértésével – a honvédelemért felelős
miniszter nevezi ki a Honvédség, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv állományából.
Titkárhelyettese:
Amennyiben a titkár a Honvédség állományába tartozik, a titkárhelyettes a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó személy.
Amennyiben a titkár a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába
tartozik, a titkárhelyettes a Honvédség állományába tartozó személy.
A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét védelmi igazgatási feladatai
ellátásában a fővárosi és megyei kormányhivatal javaslattevő, döntéselőkészítő jogkörrel segíti és közreműködik a döntések végrehajtásában.
A MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG HONVÉDELMI FELADATAI
A honvédelem területi és helyi igazgatási szervei a közigazgatás részei,
amelyek biztosítják a területi és helyi szinten felmerülő honvédelmi
feladatok végrehajtását, amelyet megyei és helyi védelmi bizottságok
irányítanak. Ennek megfelelően az MVB honvédelmi feladatai:










Irányítja a HVB-okat, azokon keresztül a polgármesterek
honvédelmi tevékenységét,
összehangolja a hibrid fenyegetések elleni védelem, valamint
polgári felkészültség területi feladatait,
ellátja a hatáskörébe utalt, fegyveres összeütközések időszaki
polgári védelmi feladatokat,
határozattal megállapítja a honvédelemben közreműködők részére
a honvédelmi felkészítés követelményeit és feladatait,
összehangolja azok végrehatását,
kijelöli a honvédelmi, a rendvédelmi szervek, NAV, Országgyűlési
Őrség és a honvédelemben közreműködők részére szükséges
ingatlanokat, szolgáltatásokat és erről a polgármestert értesíti,
megállapítja a területi gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettségeket,
biztosítja a védelmi igazgatási szervek működési feltételeit,
irányítja a rendkívüli intézkedésekkel hatáskörébe utalt feladatok
végrehajtását,
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a honvédelmi igazgatási feladatokban hatósági jogkört gyakorol,
elrendeli a területi közigazgatás, a Honvédség és a rendvédelmi
szervek működéséhez szükséges ingók és ingatlanok
igénybevételét,
felelős a honvédelmi igazgatás megyei szintű feladatainak
összehangolásáért,
a honvédelmi felkészítések gyakorlása és ellenőrzése céljából a
Kormány jóváhagyásával gyakorlatot vezethet a polgármesterek,
valamint
a
honvédelemben
közreműködő
szervek
közreműködésével. [3]

A MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI
FELADATAI
Az elmúlt évek eseményei azt bizonyították, hogy a veszélyhelyzetek
egyre összetettebbé, bonyolultabbá válnak. Ebből adódóan egyre
gyakrabban következnek be olyan események, amelyek egyszerre
különböző fajtájú és szintű beavatkozásokat igényelnek, többszereplős
jellegük megköveteli a jól begyakorolt, koordinált katasztrófa-elhárító
tevékenységet. A társadalom jogos elvárása, hogy a bekövetkezett
eseményeket időben, szakszerűen, az adott szituációban összehangolt
tevékenységgel végezzék az erre hivatott szervek és szervezetek. A MVB
végzi az állam területi szintű védelmi igazgatási feladatait, amely magában
foglalja a védelem gazdasági, honvédelmi, katasztrófavédelmi, lakosságellátási tevékenységek összességét. A MVB és a MVB elnökének
katasztrófavédelemi felkészüléssel kapcsolatosan végrehajtandó feladatai
a következők:
A felkészülés érdekében a MVB által végzett feladatok: [5]







Összehangolja
a
katasztrófavédelemben
érintett
szervek
jogszabályokban és szakmai irányelvekben meghatározott
felkészülési feladatait,
irányítja a polgármester védelmi felkészülési tevékenységét,
irányítja a hatáskörébe tartozó katasztrófavédelmi tervező
tevékenységet,
szervezi a települések (a kerületek) közötti kölcsönös
segítségnyújtást, értesítést, riasztást és tájékoztatást,
gondoskodik más megyékkel és a fővárossal történő együttműködés,
kölcsönös segélynyújtás feltételeinek biztosításáról,
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szervezi a közigazgatási szervek, a Magyar Honvédség, a
rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a társadalmi
szervezetek területi szintű együttműködését,
szervezi a lakosság és a védekezésben érintett szervezetek
riasztásának és tájékoztatásának előkészítését és végrehajtását,
felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi polgári
védelmi szervezetek létrehozásáért,
felelős a védekezéshez szükséges vezetési rendszer fenntartásáért,
működőképességének biztosításáért.

A Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB)
Helyi védelmi bizottságok működnek a járásokban és a fővárosi
kerületekben. A helyi védelmi bizottságok illetékességi területe a
járásokhoz, illetve a fővárosi kerületekhez igazodik.
A helyi védelmi bizottság testületi szerv. A helyi védelmi bizottság elnöke
a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a
továbbiakban: járási hivatal) vezetője. A helyi védelmi bizottság szakmai
elnökhelyettesei a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség
állományából vezényelt katona, a katasztrófák elleni védekezés
tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének
vezetője által kijelölt személy. A HVB testületi szerv, szervezeti és
működési rendjét a MVB előzetes jóváhagyásával készíti el. [3]
A HVB irányítása
A helyi védelmi bizottság a megyei védelmi bizottság irányítása alatt
működő közigazgatási szerv, amely illetékességi területén irányítja és
összehangolja a katasztrófavédelmi és honvédelmi felkészítés helyi
feladatainak végrehajtását. [3]





Az MVB - az MVB Titkársága közreműködésével - felügyeletet
gyakorol a HVB felett, az MVB e jogkörében egyedi határozattal
megsemmisíti a HVB jogszabálysértő döntését, szükség esetén új
eljárásra utasítja a HVB-t,
az MVB munkatervében, vagy egyedi döntése alapján elrendelheti a
HVB összehívását, meghatározott napirendi pontok megtárgyalását,
az MVB beszámoltathatja a HVB elnökét a védelmi igazgatás
körébe tartozó tevékenységéről, helyszínen ellenőrizheti a HVB
működési rendjét, feltételeit, okmányait, intézkedési terveit,
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az MVB gyakorlat (gyakorlás, törzsgyakorlás) levezetését,
felkészítés, továbbképzés megtartását rendelheti el a HVB részére,
irányítja és összehangolja a Honvédség hadkiegészítéssel
összefüggő közigazgatási feladatok előkészítését és végrehajtását,
közreműködik a honvédelemben, a járás területén működő szervek
honvédelmi feladatainak irányításában [3].

A HVB tagjai az elnökön és az elnökhelyetteseken kívül:
a) a bizottság szakmai elnökhelyettese kivételével a bizottság
illetékességi területén működő rendvédelmi szerv illetékes vezetője,
b) a fővárosi, megyei kormányhivatal képviselője,
c) különleges jogrend bevezetése esetén a katonai igazgatási szerv
képviselője,
d) az árvízi védekezésért felelős szervezetnek a bizottság illetékességi
területe szerinti vezetője,
e) a helyi védelmi bizottság titkára. [4]
A HVB felépítése
Elnök: járási hivatalvezető
Katasztrófavédelmi
elnökhelyettes

Tagok
Szavazati joggal:
- a HVB titkára
- városi rendőrkapitány (járásban lévő
rendvédelmi szervek képviselője)
- kormányhivatal képviselője
- árvízi védekezésért felelős vízügyi szerv
képviselője
- különleges jogrend bevezetése esetén a katonai
igazgatási szerv képviselője
2021. 11. 26.

Eseti meghívottak

Honvédelmi elnökhelyettes

Meghívottak
Állandó (tanácskozási joggal):
- Járási székhely város polgármestere
- a járás polgármesterei által megválasztott
polgármesterek
- a MH HKNYPK 3. KIK képviselője
- HVB SZMSZ –ben meghatározottak / pl.OMSZ
mentőállomás vezetője, önkormányzati tűzoltóság
parancsnoka, járási (illetékes)hivatal
népegészségügyi osztály vezetője, élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztály vezetője,
MK NZrt. járási illetékes vezetője,tankerület SZC.,
16
illetékes vezetője,/

4. ábra: A HVB összetétele. (Készítette: Bárdos Zoltán)

A helyi védelmi bizottság honvédelmi feladatai
a) Irányítja és összehangolja a Honvédség hadkiegészítésével
összefüggő közigazgatási feladatok előkészítését, végrehajtását,
b) közreműködik a illetékességi területén működő szervek
honvédelmi feladatainak irányításában,
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c) összehangolja az illetékességi területére háruló gazdasági és anyagi
szolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
d) irányítja az illetékességi területe honvédelmi feladataihoz
szükséges tájékoztatási rendszer kialakítását és működését,
e) közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli
intézkedésekből adódó feladatok végrehajtásában,
f) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet,
terrorveszélyhelyzet és váratlan támadás idején szervezi és
összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával
kapcsolatos feladatokat. [3]
A Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi feladatai
a) Működési területén irányítja a védekezésben részt vevő szervek,
szervezetek tevékenységét,
b) utasíthatja a védekezés irányítása során a védekezésben részt vevő
szervezetek vezetőit a hatáskörükbe tartozó intézkedések
megtételére,
c) intézkedik a védekezéshez igénybe vehető állomány és eszközök
átcsoportosítására és bevonására,
d) meghatározza a védekezés helyi feladatait, ellenőrzi azok
végrehajtását, illetve elrendeli a települési polgári védelmi erők
bevonását,
e) koordinálja
a
védekezésben
résztvevő
polgármesterek
tevékenységét,
f) gondoskodik a helyreállítás meghatározott sorrendjének és
ütemének megvalósításáról,
g) intézkedik a lakosság alapvető ellátásának biztosításáról a normál
életkörülmények helyreállításáig,
h) meghatározza az illetékességi területén működő közigazgatási
szervek helyreállítással kapcsolatos feladatait,
i) a katasztrófavédelmi operatív feladatok ellátásához a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv helyi szerve közreműködésével a célnak
megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes
állapotban tartott vezetési pontot tart fent,
j) a települési veszélyelhárítási tervet jóváhagyja a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének egyetértésével.
[5] [6]
A HVB elnökének az a), b), c) pontokban meghatározott irányítási és
utasítási jogköre nem terjed ki a megyei közgyűlés elnökére.
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A polgármester védelmi igazgatási feladatai
A védelmi igazgatás helyi szintű letéteményese a polgármester, aki
illetékességi területén helyben irányítja és szervezi a honvédelmi és
katasztrófavédelmi felkészülés és a védekezés feladatait. A védelmi
igazgatási feladatait a jegyző, vagy a körjegyző, valamint a polgármesteri
hivatal közreműködésével látja el. A védelmi igazgatási feladatok ellátása
érdekében, a szükséges mértékben, a polgármesteri hivatallal
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló minden személy rendkívüli
munkavégzésre kötelezhető. A polgármestert ebben a tevékenységében a
települések veszélyeztetettségétől függően közbiztonsági, honvédelmi
referens segíti. [3]
A polgármester honvédelmi feladatai
A polgármester illetékességi területén ellátja a honvédelmi felkészítéssel
kapcsolatos, törvényben vagy kormányrendeletben számára megállapított
feladatokat, irányítja és összehangolja azok végrehajtását.
A polgármester a honvédelmi igazgatási jogkörében, illetékességi
területén
a) megszervezi
a
honvédelemben
közreműködő
szervek
tevékenységét,
b) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség teljesítését,
c) részt vesz az illetékességi területe honvédelmi feladataihoz
szükséges tájékoztatási rendszer működtetésében,
d) irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok
végrehajtását,
e) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet,
terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás, valamint honvédelmi
veszélyhelyzet idején irányítja a hatáskörébe utalt, a fegyveres
összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi
feladatok ellátását, és az azokra történő felkészülést,
f) irányítja a gazdaságfelkészítéssel és gazdaságmozgósítással
kapcsolatos feladatokat,
g) honvédelmi referenst jelöl ki [3].
A polgármester katasztrófavédelmi feladatai
A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés
és a védekezés feladatait, ennek keretében:
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a) felelős a települési veszélyelhárítási tervek elkészítéséért, valamint
a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a
biztosításáért,
b) irányítja a védekezésre való felkészítést,
c) gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári
védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv
hatáskörébe,
d) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi,
települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe
kiképzésre és gyakorlatra osztja be,
e) felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári
védelmi szervezet megalakításáért,
f) gondoskodik a település katasztrófavédelmi besorolásának
elkészítéséről,
g) a katasztrófavédelmi feladatoknak a Kat. törvényben
meghatározott irányítása és végrehajtása során államigazgatási
jogkörben jár el,
h) veszélyhelyzet
időszakának
kivételével
a
hivatásos
katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a
településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,
i) veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi
tevékenység irányítását – helyszínre érkezésétől – a
polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve vezetője által kijelölt személy veszi át,
j) veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja.
k) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a
katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi
szolgálatra kötelezi,
l) szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését,
kimenekítését, befogadását és visszatelepítését,
m) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság
létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
n) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése
alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos
tájékoztatásával – elrendeli a települési polgári védelmi
szervezetek alkalmazását,
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o) gondoskodik a védekezésben részt vevő erők váltásáról,
pihentetéséről és ellátásáról, hatósági határozattal dönt a
katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatások
kijelöléséről, igénybevételéről. [5] [6]
Az előzőekből látható, hogy a védelmi igazgatás területi és helyi szintjén a
felkészülés, védekezés és helyreállítás időszakában végrehajtandó
feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása egy összetett rendszerben
valósítható meg. Ehhez szükséges a benne résztvevőknek és
közreműködőknek a megfelelő szintű szakmai döntéshozatal előkészítése,
a normál és a különleges jogrend időszakában történő hatékony
kommunikációs csatornák biztosítása, valamint a közreműködő
szervezetekkel való eredményes együttműködés. A hatályos védelmi
igazgatási szabályozás megerősítette az állam polgárai biztonsága
érdekében végzett szerepét, amelynek eredményeként, a nap 24 órájában
folyamatosan biztosítható az állampolgárok és anyagi javak hatékony
védelme.
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Absztrakt
A katasztrófák felszámolása során fontos a különböző rendvédelmi és
rendészeti
feladatot
ellátó
szervezetek
együttműködése
a
Katasztrófavédelem hivatásos állományával. A Katasztrófavédelem
hivatásos szervei a rendőrséggel és a Büntetésvégrehajtással a
veszélyhelyzeti időszakban fokozott együttműködést valósítanak meg a
védelmi bizottságokon belül. Az általános feladatokon túlmenően sajátos
tevékenység jelenik meg az állatok mentéséhez kapcsolódóan, hiszen ezen
feladat valójában a Katasztrófavédelemhez, a műszaki mentés
témaköréhez tartozik, ám megvalósításához, lebonyolításához szükséges
az egyéb rendvédelmi szervek részvétele.
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COOPERATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES
IN THE EVENT OF DISASTERS
Abstract
In the eradication of disasters, it is important to cooperate with the
professional staff of disaster management organizations performing
various law enforcement and law enforcement tasks. The professional
bodies of disaster management shall implement enhanced cooperation
with the police and the Prison Service within the protection committees
during the emergency period. In addition to the general tasks, a specific
activity appears in connection with the rescue of animals, since this task
actually belongs to the disaster management, the topic of technical rescue,
but the participation of other law enforcement agencies is necessary for its
implementation and implementation.
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BEVEZETÉS
A katasztrófák felszámolása során fontos a különböző rendvédelmi és
rendészeti
feladatot
ellátó
szervezetek
együttműködése
a
Katasztrófavédelem hivatásos állományával. A Katasztrófavédelem
hivatásos szervei a rendőrséggel és a Büntetésvégrehajtással a
veszélyhelyzeti időszakban fokozott együttműködést valósítanak meg a
védelmi bizottságokon belül. Az általános feladatokon túlmenően sajátos
tevékenység jelenik meg az állatok mentéséhez kapcsolódóan, hiszen ezen
feladat valójában a Katasztrófavédelemhez, a műszaki mentés
témaköréhez tartozik, ám megvalósításához, lebonyolításához szükséges
az egyéb rendvédelmi szervek részvétele. Fontos egyes esetekben a
helyszín biztosítása, illetve a lakosság kezelése a mentés során. Lényeges
szempont az állat jólétének a biztosítása is, ehhez azonban elengedhetetlen
az állati viselkedés ismerete is, hiszen a mentés során a sokkos állapotban
lévő állat veszélyt jelenthet a környezetére is!
JOGSZABÁLYI ISMERTETÉS
Ebben a fejezetben az egyes rendvédelmi szervek jogi szabályozóit
ismertetem, amelyek alapján részt vesznek a katasztrófák felszámolásában.
A Katasztrófavédelem részvétele


A Katasztrófavédelem katasztrófák során való részvételéről a
2011/CXXVIII. katasztrófavédelmi törvény rendelkezik. Ez
kimondja, hogy a Katasztrófavédelem a katasztrófák hatósági
megelőzésében, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a
mentés végrehajtásában, a védekezés megszervezésében és
irányításában, a káros következmények felszámolásában, és a
helyreállítás-újjáépítés megvalósításában vesz részt [1].



Iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi, vízügyi és vízvédelmi
hatósági hatásköröket gyakorol. Veszélyhelyzetek megelőzése
érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja.



Országos, megyei, térségi és helyi hivatásos szervezetekkel,
önkéntes és bevont kötelezett polgári védelmi szervekkel, jelentős
eszközparkkal, megfelelő logisztikai háttérrel rendelkezik.
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Speciális eszközöket gyártó és javító, országos lefedettségű
gazdasági társaságot működtet. Beruházás-szervezést és
ingatlangazdálkodást végez.


Fontos hatásköröket gyakorol a magyarországi kritikus
infrastruktúrák beazonosításában, felügyeletében, valamint a
polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban, a
nemzetgazdaság
mozgósításában,
az
állami
tartalékgazdálkodásban.



Szabályozza, irányítja és teljeskörűen felügyelet alatt tartja a
tűzvédelmi rendszert, helyi készenléti hivatásos szervei végzik a
tűzoltási, műszaki mentési feladatokat, a lakosság védelmét,
tájékoztatását és riasztását. Irányítja az önkormányzati,
létesítményi tűzoltóságok, bevont önkéntes egyesületek részvételét
a tűzoltásban, műszaki mentésben. A bevetésirányítási
tevékenységet az egységes segélyhívórendszer keretében végzi.



Széleskörű nemzetközi kapcsolatokat tart fenn kétoldalú
kormányközi megállapodások alapján, képviseli Magyarországot
az ENSZ OCHA, az EU, a NATO szakmai szervezeteiben, a
nemzetközi tűzoltó szövetségben, a tűzoltó tisztek nemzetközi
szervezetében.



Fenntartja a területi kiképző bázisokat, a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Katasztrófavédelmi Intézetét, a Katasztrófavédelem Központi
Zenekarát,
a
Katasztrófavédelmi
Múzeumot
és
a
Katasztrófavédelmi Kutatóintézetet. Havi újságot, szakmai
folyóiratot,
kiadványokat,
tananyagokat
jelentet
meg,
tudományszervezést végez, sportegyesületet működtet.



Modern távközlési, bevetés-irányítási, informatikai, valamint az
egész országot lefedő, mérő-, érzékelő, lakosságriasztórendszereket tart fenn.



Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a honvédséggel, az
önkormányzatokkal, a biztonságot szolgáló hatóságokkal.



Kapcsolatot tart civil- és karitatív szervezetekkel, azok
szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, a magyar
médiával [2].
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A Rendőrség részvétele
A Rendőrség részvételéről a 62/2011.(XII.29.) BM rendelet a katasztrófák
elleni védekezés egyes szabályairól rendelkezik.
Az általános feladatokra létrehozott rendőri szerv közreműködik:
• Az árvíz, belvíz elleni védekezésben;
• A járványügyi és a környezetvédelmi rendszabályok bevezetésének
érvényesítésében;
• A veszélyhelyzetek felszámolásában részt vevő szervezetek
tevékenységének biztosításában.
• ellenőrző-áteresztő pontok telepítésében, működtetésében;
• A lakosság védelmi célú építményei veszélyhelyzet idejére szóló
előkészítésének, készenlétbe helyezésének biztosításában;
• Az áldozatok felkutatásában;
• A kitelepített, illetve a befogadott lakosság regisztrációjában;
• A lakosság életét és anyagi javait tömeges méretekben veszélyeztető
természeti
csapások,
ipari
balesetek
következményeinek
felszámolásában részt vevő erők feladatai ellátásának biztosításában
[3];
A Magyar Honvédség részvétele
A Magyar Honvédség részvételét alapvetően két részre lehet bontani, a
fegyverhasználati joggal és a fegyverhasználati jog nélkül ellátott
feladatok körére. Erről a 2011 évi CXIII. Tv.a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről rendelkezik.
A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat:
• Magyarország
függetlenségének,
területének,
légterének,
lakosságának és anyagi javainak külső támadással szembeni
fegyveres védelme,
• kollektív védelmi, békefenntartó, válságkezelési és humanitárius
feladatok a honvédelem szempontjából létfontosságúnak kijelölt
rendszerelemek, illetve a honvédelem szempontjából fokozott
védelmet igénylő létesítmények őrzése és védelme,
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• tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején közreműködés az
államhatár őrzésében
• háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok esetén a bajba jutott
magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában, az
evakuálás végrehajtásában,
• honvédelmi veszélyhelyzet idején az államhatár ellenőrzésében való
részvétel,
• különleges jogrend szerinti veszélyhelyzettel és az egészségügyről
szóló törvény szerinti egészségügyi válsághelyzettel feladatokban
[4].
A Honvédség fegyverhasználati jog nélkül látja el a következő feladatokat:
• közreműködés a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok
végrehajtásában,
• katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatokban,
• a Magyarország biztonságát,
kibertámadások elleni fellépés,

honvédelmi

érdekeit

sértő

• a menedékjogról szóló törvény szerinti tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetet kihirdető kormányrendeletben meghatározott
területen – e törvényben meghatározottak szerint – segítheti a rendőr
feladatainak ellátását.
• segítheti a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet
felszámolásához szükséges feladatok ellátását.
• Katasztrófa következtében szükséges élet- és vagyonmentés
• A Honvédség
átengedhetők;

szállítóeszközei

és

műszaki

munkagépei

• a készenlét fokozása [4].
A Büntetésvégrehajtás részvétele
Erről a 2013. évi CCXL. Tv rendelkezik
„A bv. intézetet - amelyben az elítéltet fogva tartják - érintő
katasztrófahelyzet esetén az elítélt köteles közreműködni a
katasztrófahelyzet elhárításához szükséges tevékenységben.

Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

194

Az elítéltet megillető, e törvényben meghatározott jogok a
katasztrófahelyzet elhárításához szükséges mértékben a katasztrófahelyzet
idejére korlátozhatók.
Az elítéltet a külön jogszabályok szerinti katasztrófavédelmi kötelezettség
terheli, illetve ideiglenes katasztrófavédelmi szolgálatra beoszthat”
„A javítóintézeti nevelés végrehajtása során a fiatalkorú köteles különösen - a katasztrófahelyzet elhárításához szükséges tevékenységben
közreműködni.”[5].
Látható, hogy az elítéltek részvétele katasztrófák esetén problémás, hiszen
elsősorban intézményen belüli esetnél lehet őket alkalmazni. Egyéb
katasztrófák esetén a részvétel önkéntes, de alkalmazhatóságuk függ a
büntetési és a végrehajtási fokozattól. Külföldi állampolgárok alkalmazása
nem lehetséges. A kisebb fajsúlyú bűncselekmények miatt elítéltek, akik
eleve külső helyszínen dolgoznak, árvízi mentéseknél alkalmazhatóak, így
ők bevethetőek lehetnek állatmentések esetén is. Az előzetesben lévők
alkalmazása nehézségekbe ütközik, hiszen mivel nem elítéltek, csak akkor
lehet mozgósítani, ha intézményen belül történik káreset.
Önkéntesek részvétele
Alkalmazhatóságukról a 2011 évi CLXV. tv. rendelkezik.
„A polgárőr egyesület kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet a
katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a
helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi
szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének,
károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek
felszámolásában, aminek keretében az erdő lovaglás elől el nem zárt
területén lovas járőrszolgálatot is elláthat, a baleset-megelőzési, az
áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és
természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az
önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében.” [6].
„A polgárőr egyesület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott
alapfeladatokat akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha
a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőrfőkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást kötött,
valamint
az Országos Polgárőr Szövetség és a területi polgárőr szövetség tagja.
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A polgárőr egyesület a 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, a
katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő kiegészítő feladat ellátását
akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha rendelkezik a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervének előzetes írásbeli
egyetértésével.” [6].
A fentiekből jól látható, hogy a civil szektor képviselői ezúttal a
Polgárőrség. Ők azon túl, hogy a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
feladataikat ellátják, törvényben rögzített lehetőségük van természet- és
állatvédelmi tevékenységek támogatására is. Mivel tagjaik között a civil
szféra legkülönbözőbb ágazatainak képviselői vannak, így alkalmazhatók
akár állatmentések során is, a hivatásos állomány leterheltségét
csökkentendő!
RÉSZÖSSZEGZÉS
A fentiek alapján kijelenthető, hogy a hogy katasztrófák során a
rendvédelmi szervek szigorú rend szerint, jogszabályok alapján vesznek
részt a műveletekben. Az állatmentés ugyan katasztrófavédelmi feladat a
műszaki mentés témakörén belül, ám nincs kialakult eljárásrend és nincs
apparátus. Állatmentési esetek során tapasztalt civil szervezetek bevonása
ad hoc jelleggel történik. A rendvédelmi szervek és a Katasztrófavédelem
együttműködésének sorrendjében prioritást élvez az emberi élet és az
anyagi javak mentése, holott egyes esetekben az állatok mentése anyagi
érdekeket is szolgál azon túl, hogy társadalmi igény van rá és az ún.
állatvédelmi törvény az életük megóvásáról, és a jó gazda gondosságáról
rendelkezik [7].
SAJÁT TAPASZTALAT- A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA
2010 október 4-én átszakadt az ajkai timföldgyár zagytározójának gátja. A
beavatkozás az akkor hatályban lévő 1999-es katasztrófavédelmi törvény
alapján történt.
A három települést érintő katasztrófa 10 halálos áldozatot követelt, a
beavatkozás során Kolontár lakossága kitelepítésre került.
A mentési munkálatokban állatmentőként vettem részt több száz állat
mentésében (1. kép).
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1. kép: Állatmentés a vörösiszap katasztrófánál, 2010.

A területen a Polgármester irányítása alatt, általában a Rendőrséggel, vagy
a Polgári Védelemmel dolgoztunk. A Tűzoltók elsődleges feladata, az
emberi élet és az anyagi javak mentése, a katasztrófa során maximálisan ki
volt használva, így állatmentési feladatokra korlátozottan álltak
rendelkezésre. Itt a Rendőri állomány elsősorban biztosítási,
bűnmegelőzési feladatokat, a Magyar Honvédség humanitárius feladatokat
látott el. Érthető, hogy az állatok kimentése, kezelése, dokumentálása a
civilekre hárult!
Mentési sajátosságok
Az állatmentésnek, mint műszaki mentésnek is vannak sajátosságai. A
mentőnek tisztában kell lenni egyes állatpszichológiai alapelvekkel,
alapismeretekkel kell rendelkezzen az adott állat viselkedésével
kapcsolatban. Önmaga és a mentésben résztvevők biztonsága érdekében
fel kell ismerjen egyes viselkedési attitűdöket. Külön kell tudni választani
a vadállatok, az egzotikus, gazdasági vagy társállatok specialitásait. Ezek
között is leglényegesebb az adott állatfaj stresszre adott válaszreakciója,
hiszen a mentésben résztvevő személyzet egy stresszes szituációban
találkozik az állattal, ami az eredetitől eltérő viselkedést okozhat. Ennek
egyik legjellemzőbb formái a félelemagresszió és a sokkhatás okozta
elhullás. (2. kép)
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2. kép: Agressziós létra, sci-9.hu, 2020.

Mentési eszközök összehasonlítása
A Katasztrófavédelem szerein rendszeresített eszközök a következőek:
habbal oltó berendezés, vágó-feszítő eszközök, bólya, létra, tömlő,
mászóeszközök, kötelek. Ezek jobbára katasztrófavédelmi mentési
munkára alkalmasak. (3. kép)

3. kép: Tűzoltó eszközök. Győrújbarát ÖTE, 2018.
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A Magyar Honvédség járművei közül az ún. kétéltű járművek lehetnek
alkalmasak állatmentési munkálatokra, nagy teherbírásuk és nagy
szállítókapacitásuk miatt. Ezek az eszközök alkalmazhatóak árvízi
állatmentéskor, illetve egyéb speciális körülmények között (4. kép).

4. kép, Kétéltű jármű. portfolio.hu 2020.

Az állatmentő szervezetek állatmentő autói olyan speciális eszközöket
tartalmaznak, mint franciabot, hevederek, boxok, lánckesztyű, inkubátor
(5. kép).

5. kép, Állatmentő autó. Állatmentő Liga, 2019.
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Jól látható, hogy a hivatásos rendvédelmi szervek, a rendelkezésükre álló
eszközökkel „feltalálják magukat”, ám a mentés sikeressége nagyban
múlik úgy az állatokkal kapcsolatos ismereteken, mint az eszközökön.
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Cikkemben a rendvédelmi szervek részvételét vizsgáltam katasztrófák
során. A jogszabályi ismertetés után saját példán keresztül érzékeltettem a
civil mentőszervezetek részvételének létjogosultságát. A PhD kutatási
témámhoz kapcsolódóan ezúttal is az állatmentés sajátosságaira, illetve
ennek fontosságára fókuszálok, így kijelentem a következőket:






Fontos a rendvédelmi szervek oktatásának kiterjesztése az állatok
mentésére állatjóléti, etológiai szempontból;
Riasztási módszer átstrukturálása, ugyanis országszerte számos
állatmentő civil szervezet létezik, legtöbbjük több évtizedes múltra
tekint vissza, s részvételük, szakértelmük nem kérdőjelezhető meg;
A XXI. században társadalmi igény az állatok megmentése és a
szemlélet változtatása;
A katasztrófavédelmi jogi szabályozók erre lehetőséget adnak, ám
az állatmentés sajátosságaira vonatkozó ismeretek nélkül ez egy
nyitott kapu marad.
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László Viktória19

A KÜLÖNLEGES JOGREND ÉS A VESZÉLYHELYZET
INTÉZMÉNYE MAGYARORSZÁGON – AKTUÁLIS
KÉRDÉSEK ÉS A 2023-TÓL HATÁLYBA LÉPŐ
SZABÁLYOZÁS
Absztrakt
A különleges jogrend és annak megjelenése a mindennapokban 2020 eleje
óta már nem egy távoli, elvont fikció, hiszen a koronavírus-világjárvány
elterjedésével szerte a világon, így Magyarországon is az élet részévé vált.
A szerző ebben a publikációban bemutatja a különleges jogrend
intézményének szerepét, jelentőségét, áttekinti a hatályos magyar
alkotmányos szabályozást, kiemelve a veszélyhelyzetre vonatkozó
rendelkezéseket. Elemzi az Alaptörvény kilencedik módosításának
vonatkozó szabályanyagát, valamint a 2021. XCIII. törvényt, amelyek egy
védelmi és biztonsági reform alapját teremtik meg. Célja, hogy
rámutasson annak a 2020 végén elindult reformfolyamatnak a
jelentőségére, amely a biztonsági környezet dinamikus változásai miatt az
elmúlt években egyébként is elengedhetetlenül szükségessé vált. A
változások elindulását felgyorsították a járványkezelés során tapasztalt
nehézségek, a szabályrendszer gyengeségei, hiányoságai. Ennek a
megújítási folyamatnak a teljeskörű kidolgozása még nagyon sok
kihívásokkal teli munkát és hosszú időt igényel, de az eddig megteremtett
alapok rendkívül előremutatók.
Kulcsszavak: különleges jogrend, alkotmányos szabályozás, Alaptörvény
kilencedik módosítása, veszélyhelyzet, 2021. évi XCIII. törvény
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THE SPECIAL LEGAL ORDER AND THE STATE OF
DANGER IN HUNGARY - CURRENT ISSUES AND THE
REGULATIONS CAME INTO FORCE FROM 2023
Abstract
Since the beginning of 2020, the special legal order and its presence in
everyday life is no longer a distant, abstract fiction, as the spread of the
coronavirus pandemic around the world, including Hungary has become a
part of life. In this paper, the author describes the role of the institution of
the special legal order, the significance of the special law, reviews the
current Hungarian constitutional regulation, highlighting the role and
significance of the Hungarian constitutional law, with special reference to
the provisions concerning state of danger. She analyses the role of the
Ninth Amendment of the Fundamental Law and Act XCIII of 2021, which
constitute a defence and security reform. Her aim is to highlight the need
for a reform of the security and safety legislation, which will be launched
at the end of 2020 the importance of the reform process, which, due to the
dynamic changes in the security environment has become indispensable in
recent years. The launch of alteration was accelerated by the difficulties
encountered in managing the epidemic and the weaknesses in the
regulatory system and framework. The full development of this renewal
process is still requires very much in challenging and time-consuming
work, but the foundations that have been laid so far are extremely
forward-looking.
Keywords: special legal order, constitutional regulation, Ninth
Amendment of the Fundamental Law, state of danger, Act XCIII of 2021
BEVEZETÉS
A különleges jogrend intézménye egy jelentős múlttal bíró jogintézmény
Magyarországon [1], mégis a köztudatban 2020 tavaszán, a koronavírusvilágjárvány hazai megjelenését követően jelent meg széles körben és vált
a mindennapok szerves részévé. Magyarországon közel két éve az eddig a
legtöbb ember számára ismeretlen vagy éppen távoli, elméleti
jogintézmény gyakorlati megvalósulása kisebb-nagyobb mértékben a
társadalom minden tagját érinti és előreláthatóan még egy ideig érinteni is
fogja. A járványkezelés során szerzett tapasztalatok rámutattak, hogy a
hatékony fellépés érdekében mekkora jelentősége van az
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együttműködésnek, a koordinációnak, a gyors döntéseknek, amelyeknek a
kereteit a vonatkozó szabályozás határozza meg.
A KÜLÖNLEGES JOGREND SZEREPE A RENDKÍVÜLI
HELYZETEK KEZELÉSÉBEN
A különleges jogrend egy olyan szabály- és intézményrendszernek
tekinthető, amely meghatározott eszközei segítségével az állam, a
társadalom legfontosabb értékeinek, érdekeinek – az állam területi épsége,
függetlensége, alkotmányos rendje, az állampolgárok élete, biztonsága –
sérelme vagy veszélyeztetettsége miatt kialakult rendkívüli helyzetekben
kivételes hatalomgyakorlás útján, rendkívüli intézkedések rendeleti úton
történő bevezetésével biztosítja ezeknek az alapvető értékeknek,
érdekeknek a védelmét [2].
„A minősített időszakok általános jellemzője, hogy az állam életének
rendes működését, az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát külső vagy
belső társadalmi illetve természeti veszély fenyegeti, és ezen veszélyek
elhárítására, következményeinek felszámolására a rendkívüli jogrend
eszközei vehetők igénybe”[3].
A különleges helyzetek hatékony, gyors kezeléséhez elengedhetetlen az
állam „normál” működésétől való eltérés. A differenciált működés
azonban az esetleges hatalmi visszaélések megakadályozására szolgáló
garanciaként a szükségesség és arányosság követelményének [4]
megfelelően kizárólag a veszély elhárításához feltétlenül szükséges
mértékű hatalomkoncentráció létrejöttét eredményezheti, és csupán
ideiglenesen, a rendkívüli állapot megszűnésig, illetve a következmények
felszámolásáig tartható fenn. Kiemelendő továbbá, hogy a kivételes
hatalom kereteinek alkotmányosan előre meghatározottnak, gyakorlásának
pedig célhoz kötöttnek kell lennie, melynek ellensúlyozására alkotmányos
garanciák beépítése szükséges a szabályrendszerbe, továbbá ezen
hatalomgyakorlásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a rendkívüli
helyzet kezeléséhez a normál idejű szabályozás nem elegendő [5]. A
különleges jogrend az ország egész területén, illetve annak egy részén is
bevezethető.
A hatályos alkotmányos szintű szabályozás hat különleges jogrendi
esetkört [6] rögzít, melyek három csoportba sorolhatók az alábbiak szerint:


katonai típusú esetkörök: a hadiállapot vagy háborús veszély esetén
kihirdethető rendkívüli állapot, a rendkívüli állapot kihirdetése előtti
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háborús veszély elleni fellépést lehetővé tevő megelőző védelmi helyzet,
valamint a külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére
történő váratlan betörése esetén a szükséges intézkedések megtételére
szolgáló váratlan támadás;



belügyi típusú esetkörök: a lázadás vagy polgárháború kezelésére
szolgáló szükségállapot, és a terrortámadás esetén vagy annak jelentős
és közvetlen veszélye esetén bevezethető terrorveszélyhelyzet;



katasztrófa típusú esetkör: az élet-és vagyonbiztonságot
veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség kezelését és
ezek következményeinek elhárítását lehetővé tevő veszélyhelyzet.

Különleges jogrend idején rendeleti kormányzás valósul meg. A kivételes
hatalom gyakorlója – rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács,
szükségállapot idején a köztársasági elnök, a többi esetben a Kormány –
rendeleteivel sarkalatos törvényben meghatározottak szerint egyes
törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet,
valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. Valamennyi minősített
időszak vonatkozásában rögzíti azt is az Alaptörvény, hogy – az abszolút,
korlátozhatatlan jogok kivételével – az alapvető jogok gyakorlása
felfüggeszthető vagy az ún. szükségességi - arányossági tesztben
meghatározott mértéken túl korlátozható. Számos alkotmányos
biztosítékot beemel az alkotmányozó az Alaptörvénybe, amelyek a
következők különleges jogrend idején:


az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel;



az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható;



a különleges jogrendet a különleges jogrend bevezetésére jogosult
szerv megszünteti, ha kihirdetésének feltételei már nem állnak fenn;



a különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályokat
sarkalatos törvény határozza meg;



a különleges jogrend idején alkotott rendelet a különleges jogrend
megszűnésekor hatályát veszti.

A veszélyhelyzet kihirdetésére és kihirdetését követően a kivételes
hatalom gyakorlására a Kormány jogosult az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint
ezek következményeinek az elhárítása érdekében. Rendeleti úton
sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.
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Rendeletei tizenöt napig maradnak hatályban, kivéve, ha az Országgyűlés
felhatalmazása alapján a Kormány a rendelet hatályát meghosszabbítja [7].
Összességében megállapítható, hogy a különleges jogrendre vonatkozó
alkotmányos rendelkezésekre – figyelemmel az esetkörök számára és azok
meghatározottságára – a túlszabályozott, bonyolult és statikus jelleg
jellemző, amely ezáltal megnehezíti a 21. századi dinamikusan változó
biztonsági környezetben a hatékony válságkezelést. Ugyanakkor a
veszélyhelyzet vonatkozásban az Alaptörvény szabályrendszerében
alapvető hiányosságok fedezhetők fel: nincs rendelkezés az Országgyűlés
akadályoztatásának esetére – amely a veszélyhelyzet kihirdethetőségét
ellehetetlenítheti –, továbbá a Kormány kivételes hatalmának
ellentételezésére szolgáló alkotmányos biztosítéko(ka)t sem rögzít az
alkotmányozó [8].
A 2023. JÚLIUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ ALKOTMÁNYOS
SZINTŰ SZABÁLYOZÁS
A koronavírus-világjárvány magyarországi megjelenését követően a
Kormány 2020 márciusában a járvánnyal szembeni hatékony fellépés
érdekében az ország egész területére kiterjedő hatállyal kihirdette a
veszélyhelyzetet [9]. A vonatkozó szabályozás számos hiányossága,
ellentmondása – a veszélyhelyzet kihirdethetőségének kérdése, a
bevezethető rendkívüli intézkedések köre, a kormányrendeletek időbeli
hatályának problémája, a kormányzati koordináció kérdése, a kihirdetésre
jogosult Országgyűlés akadályoztatásának esetköre – [8] került felszínre
annak alkalmazása során. Mindezek a nehézségek felgyorsították a
különleges jogrendre vonatkozó szabályanyagnak a megváltozott
biztonsági környezet miatt egyébként is szükségessé váló megreformálását.
Ennek a folyamatnak az első állomását jelentette az Alaptörvény 2020.
december 22-én kihirdetett és 2023. július 1-jén hatályba lépő kilencedik
módosításának 11. cikke, amely a különleges jogrendre vonatkozó
alkotmányos reformnak tekinthető rendelkezéseket tartalmaz. A
szabályrendszer korszerűsítéséről és rendszerszintű megújításáról
beszélhetünk. Az alkotmányozó a szabályozást rugalmasabbá, átláthatóbbá
téve, többletgaranciák biztosításával és a fokozatosság elvét szem előtt
tartva reformálta meg az alkotmányos szabályanyagot, amely
„……korszerűbb, a változó biztonsági környezethez jobban alkalmazkodó
és az elmúlt évek válságkezeléseinek tapasztalataira építő, hatékony
rendszer jövőbeni kialakítását szolgálja” [10].
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A módosítás alapján – az átláthatóságot szolgálva – a hatályos hat
különleges jogrendi esetkör háromra csökken: a hadiállapotra, a
szükségállapotra és a veszélyhelyzetre. Továbbra is rendeleti kormányzás
valósul meg, azonban a hatályos rendelkezésektől eltérően mindhárom
esetkör kihirdetését követően a kivételes hatalom gyakorlására a Kormány
lesz jogosult.
A reform megtartja az Alaptörvény általános garanciáit, amelyek mellé
valamennyi minősített időszak vonatkozásában további két alkotmányos
biztosítékot rögzít a Kormány kivételes hatalmának ellensúlyozására.
Mindkettő a Kormány különleges jogrend idején megalkotott
rendeleteihez kapcsolódik. Egyfelől a Kormány rendeleteiről
folyamatosan tájékoztatni köteles a köztársasági elnököt, az Országgyűlés
elnökét, valamint az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel
rendelkező állandó bizottságát, másfelől az Országgyűlés jogosult a
Kormány rendeleteit hatályon kívül helyezni. A Kormány azonos
tartalommal a hatályon kívül helyezett rendeletet – egy kivétellel – nem
alkothatja meg újra [11].
A hatályos Alaptörvényben meglévő, a megnövekedett hatalom
ellentételezésére szolgáló garanciákhoz képest a tervezett reform jóval
szélesebb körű és erősebb biztosítékokat épít be a szabályrendszerbe,
mindhárom különleges jogrendi esetkör tekintetében egységesen,
megnövelve ezáltal a köztársasági elnök és az Országgyűlés Kormány
felett betöltött kontrollszerepét.
Az Országgyűlés akadályoztatásának esetére vonatkozó hatályos
szabályozás is módosul. Az Országgyűlést akadályoztatása esetén minden
országgyűlési jogkör – kivéve a háborús helyzet kinyilvánításának
jogkörét – tekintetében a köztársasági elnök helyettesíti: jogosult
kihirdetni a hadiállapotot és a szükségállapotot, meghosszabbíthatja a
szükségállapot, valamint jogosult arra, hogy felhatalmazza a Kormányt a
veszélyhelyzet meghosszabbítására [11].
Míg a hatályos rendelkezések [7] az Országgyűlés akadályoztatásának
kérdéskörét csupán a rendkívüli állapot és a szükségállapot idejére
vonatkozóan szabályozzák, addig a módosítás – pótolva az eddigi
hiányosságot – a veszélyhelyzet vonatkozásában is rendezi a kérdést.
A 2023-tól hatályba lépő reform alapján továbbá új garanciális szabály az,
hogy a Kormány különleges jogrend idején köteles minden olyan
intézkedést megtenni, amely az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés
folyamatos működését szavatolja.
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Kiemelendő ezentúl egy igen jelentős újítás, az ún. ”átmeneti időszak”
intézményének alkotmányos szintű megteremtése, amely a tervezett
reform alapvető célkitűzései, a rugalmasság követelményének és a
fokozatosság elvének gyakorlati megvalósítását szolgálja a hadiállapot és
a szükségállapot időszakaival összefüggésben. Ez az átmeneti időszak a
hadiállapot vagy szükségállapot kihirdetésének Kormány általi
kezdeményezésétől ezen két minősített időszak kihirdetésére vonatkozó
országgyűlési döntésig tart, amely során a Kormány a válság azonnali
kezeléséhez szükséges mértékben minden intézkedést jogosult rendeleti
úton megtenni [11]. A hadiállapot és a szükségállapot kihirdetését
megelőző időszak vonatkozásában fontos hangsúlyozni, hogy nem
beszélhetünk különleges jogrendi időszakról, ezért az alkotmányozó
különösen nagy hangsúlyt fektetett a Kormány kivételes hatalmának
ellensúlyozására szolgáló alkotmányos garanciák megteremtésére.
Ezeknek a biztosítékoknak egy része a különleges jogrendi esetkörökre
vonatkozóan a hatályos Alaptörvényben is megtalálható: a részletes
szabályozás
sarkalatos
törvény általi
meghatározottsága,
az
Alkotmánybíróság működésének korlátozhatatlansága. Másik részük a
2023-tól hatályba lépő különleges jogrendi rendelkezések új garanciái
között szerepel, így a Kormányt terhelő tájékoztatási kötelezettség
megalkotott rendeleteiről, továbbá az Országgyűlés és az
Alkotmánybíróság folyamatos működését szavatoló intézkedési
kötelezettség, valamint az Országgyűlés joga a Kormány rendeleteinek
hatályon kívül helyezésére. A fentieken kívül a megnövekedett hatalom
ellentételezését szolgálja az átmeneti időszakban megalkotott
kormányrendeletek időbeli hatályára vonatkozó korlát, valamint az a
rendelkezés, amely szerint az Országgyűlés joga eldönteni, hogy kihirdetie a hadiállapotot vagy a szükségállapotot. Amennyiben nem vezeti be a
különleges
jogrendet,
az
Országgyűlés
törvényt
alkot
a
kormányrendeletekben hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő
szabályozási átmenetről. Ezen a két parlamenti kontrollszerepet biztosító
rendelkezésen túl szintén alkotmányos biztosítékként szolgál az is, hogy a
Kormány rendeleteivel bevezetett rendkívüli intézkedéseknek meg kell
felelniük az arányosság követelményének [11].
A veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezések között két jelentős változást
vezet be az alkotmányozó – a koronavírus-járvány kezelése során szerzett
tapasztalatokra is figyelemmel –, amelyek szintén megfelelnek a
rugalmasság követelményének. Az egyik fontos változás a veszélyhelyzet
kihirdethetőségének
nyitott
szabályozása,
hiszen
a
hatályos
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Alaptörvényben foglaltaktól [7] eltérően veszélyhelyzetet a Kormány már
nemcsak az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy
ipari szerencsétlenség esetén, hanem bármilyen súlyos esemény, valamint
ezek következményeinek az elhárítása érdekében hirdethet ki. A másik
fontos módosítás szerint a veszélyhelyzet, mint minősített időszak tartamát
rögzíti a reform 30 napban [11]. A hatályban lévő szabályozás a
megalkotott rendeletek időbeli hatályát határozta meg 15 nap időtartamban,
amely jelentős nehézséget okozott a járvány első hulláma idején [7].
Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a 2023-tól hatályba lépő
alkotmányos szabályrendszer számos újítást, módosítást hozott. A
legfontosabb változások között megemlítendő a különleges jogrendi
esetkörök számának csökkentése, az egyes minősített időszakok nyitott
tényállásainak megteremtése, számos esetben a mindhárom esetkörre
vonatkozó egységes szabályozás megalkotása és az „átmeneti időszak”
intézményének bevezetése. Az előbbiekben említett változásokkal az
alkotmányozó egy egységesebb, átláthatóbb, korszerűbb, a jelenlegi
biztonsági környezetünk kihívásaihoz jobban igazodni képes, hatékony
válságkezelést lehetővé tevő, rugalmas szabályrendszert alkotott meg a
fokozatosság elvének szem előtt tartásával, és megfelelő alkotmányos
garanciáknak a rendelkezések közé történő beemelésével. „…… az
Alaptörvény védelmi szabályozásának módosítása is felhívja a figyelmet a
védelmi és biztonsági rendszeren belül a felkészülés, a normál jogrendi
válságkezelés és különleges jogrendi szabályozás összhangjának
erősítésére”[12].
A REFORMFOLYAMAT KÖVETKEZŐ ÁLLOMÁSA: A VÉDELMI
ÉS BIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL
SZÓLÓ TÖRVÉNY
A 2020 végén elindult reformfolyamat következő stációjának tekinthető a
2021. június 25-én kihirdetett 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és
biztonsági tevékenységek összehangolásáról, amely az alkotmányos
reformmal egyezően 2023. július 01-én lép hatályba. A törvény és az
Alaptörvény kilencedik módosítása egy védelmi és biztonsági reform
alapját képezik.
A törvény hivatalos indokolása szerint a jogalkotó célja egy összehangolt
védelmi és biztonsági rendszer kialakítása az eddigi ágazati működést
kiegészítő összkormányzati koordináció és az ágazati elhatárolást felváltó
hatékony együttműködés kereteinek megteremtésével, „kiemelt területté
Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

208

téve a társadalom felkészültségének és biztonságtudatosságának erősítését,
továbbá a normál jogrendi válságkezelés és a különleges jogrendi
szabályozás hatékonyabbá tételét” [13].
A fentebb megjelölt célok a törvény minden egyes rendelkezésénél tetten
érhetők. Egy ágazatokon átívelő sarkalatos törvényről beszélhetünk, amely
ennek megfelelően egyfelől egységes fogalomrendszert vezet be, az
összehangolt védelmi és biztonsági rendszer kialakításában érintett
minden területet „védelmi és biztonsági” jelzővel lát el. (Védelmi és
biztonsági tevékenységek irányítása, védelmi és biztonsági igazgatás,
védelmi és biztonsági célú ellenőrzések, gyakorlatok, tervezés, adatkezelés,
riasztás, a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése,
mozgósítása, tartalékolása, védelemmel és biztonsággal összefüggő
kötelezettségek). Másfelől, az előbbiekben felsorolt, a védelem és a
biztonság szavatolására szolgáló legfontosabb területek kereteit is megadja,
a vonatkozó alapvető rendelkezések rögzítésével. Meghatározza a védelem
és biztonságszavatolás alapjait, valamint a legfontosabb fogalmak
definícióját, továbbá a védelmi és biztonsági tevékenységek irányítási és
igazgatási rendszerének szervezeti kereteit, feladatait. Emellett egyes
esetekben a hatályos szabályozásban meglévő párhuzamokat
megszüntetve egységes rendszerbe foglalja az adott intézmény
szabályanyagát. Így például a honvédelem és a katasztrófavédelem
rendszerében egymás mellett, ágazati szinten szabályozott két
alkotmányos kötelezettségre, a polgári védelmi kötelezettségre és a
gazdasági
és anyagi szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó
rendelkezéseket – néhány módosítást eszközölve – egy helyen, egységes
szerkezetben tárgyalja.
Fontos megemlíteni, hogy a 2021. évi XCIII. törvény új intézményeket,
szerveket is létrehoz. A védelmi és biztonsági igazgatási rendszer
vonatkozásában a hatályos szabályozásban meglévő három szintű
rendszert – polgármester, helyi védelmi bizottságok, megyei védelmi
bizottságok – kibővíti egy negyedik szinttel, a védelmi és biztonsági
igazgatás központi szervével, meghatározva annak feladatrendszerét is. A
szerző álláspontja szerint a jogalkotó szándéka az újítással – vélhetően a
járványkezelés során tapasztalt szabályozási ellentmondásokra
figyelemmel – az összkormányzati koordináció megteremtésének
ágazatokon átívelő keretek között és sarkalatos törvényi szinten történő
biztosítása.
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Külön fejezetet szentel a jogszabály a nemzeti ellenálló képesség
rendszerére vonatkozó ágatokon átívelő szabályozás megteremtésének,
amelyben – a megfogalmazott céloknak megfelelően – felállítja a Nemzeti
Védelmi és Biztonsági Fórumot [14]. Az intézmény célja a nem állami
szereplőkkel való együttműködés, a rendszeres és konstruktív eszmecsere
feltételeinek kormányzat általi biztosítása [13].
Az összehangolt védelmi tevékenység
Új intézményként jelenik meg az „összehangolt védelmi tevékenység”
intézménye is, amelynek szabályrendszerével a törvény a közös,
ágazatokon átívelő hátteret kívánja megteremteni az egyes ágazatokon
túlmutató fellépést szükségessé tevő, súlyos vagy elhúzódó események
kezeléséhez [13].
A 2021. évi XCIII. törvény az alkotmányos reformban megfogalmazott
célkitűzésekkel összhangban – alkalmazkodva napjaink biztonságra
negatívan ható tényezőinek jellegéhez, következményeik összetettségéhez,
kiszámíthatatlanságához – a rendkívüli helyzetek kezelése vonatkozásában
a hatályos szabályozásban annak statikussága folytán fennálló éles
elhatárolást kívánja megszüntetni, amely a normál jogrend szerinti
válságkezelést és a különleges jogrendi működést elválasztja. Komplex
világunkban ugyanis a különleges helyzetek kezeléséhez szükség van a
fokozatosság elvének és a rugalmasság követelményének szem előtt
tartására a vonatkozó joganyag kialakítása során. Ezt a funkciót tölti be az
Alaptörvény kilencedik módosításában az átmeneti időszak, valamint a
védelmi és biztonsági törvényben az összehangolt védelmi tevékenység
intézménye.
A Kormány súlyos vagy elhúzódó védelmi és biztonsági esemény esetén
rendeletben dönthet az összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről –
és az irányítása alá tartozó állami szervek ezzel összefüggő konkrét
együttműködésének részletes szabályairól –, ha annak kezeléséhez
ágazatokon átívelő fellépésre van szükség, és a védelmi és biztonsági
törvényben vagy a NATO Válságreagálási Rendszerében meghatározott
intézkedések alkalmazása szükséges. A megnövekedett hatalom
ellensúlyozására a jogalkotó erre az esetre is biztosítékokat épít be a
szabályozásba: széleskörű tájékoztatási kötelezettség terheli a Kormányt.
Egyfelől az összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről, annak – és a
meghosszabbítás – okairól, valamint tervezett főbb döntéseiről a Kormány
köteles tájékoztatni a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör
szerint feladatkörrel rendelkező bizottságát, másfelől a lakosságot is
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azonnal tájékoztatni köteles az elrendelésről és ezt követően folyamatosan.
A jogszabály felsorolja, hogy az összehangolt tevékenység keretében mely
intézkedések bevezetésére jogosult a Kormány. Például a közlekedés
időszakos korlátozására, az államhatáron történő átlépés fokozottabb
ellenőrzésére, időszakos korlátozására stb. A jogalkotó – az elmúlt két
évben a járványkezelés során összegyűjtött tapasztalatokat is feldolgozva
– a bevezethető intézkedések körének meghatározásánál nyitott és
rugalmas szabályozást teremt, rögzítve a konkrétan elrendelhető
intézkedéseken kívül egy „egyéb” kategóriát. Ez az egyéb csoport
lehetővé teszi a további, törvényben meghatározott, az összehangolt
védelmi tevékenységet megalapozó esemény kezelésével, felszámolásával,
továbbá káros hatásainak megelőzésével, illetve elhárításával közvetlenül
összefüggő – alapjogot nem korlátozó – intézkedés bevezetését. Számos
garanciális ellensúlyt is rögzít a törvény a Kormány normál jogrendbeli
megnövekedett hatalomkoncentrációjának ellentételezésére. A Kormány
kizárólag az összehangolt védelmi tevékenység ellátásával közvetlenül
összefüggő és ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékű, a
válságkezeléssel arányos intézkedéseket hozhat meg. További
kötelezettsége, hogy bevezetett intézkedései ellensúlyozására köteles
minden lehetséges intézkedést megtenni a lakosság ellátása és az esetleges
károk enyhítése érdekében.
Ezen kívül egyéb korlátokat is rögzít a jogalkotó: a körülményekhez
igazodó módon, és csupán az ország meghatározott földrajzi területére,
meghatározott időre – de legfeljebb három hónapra – vezetheti be a
szükséges intézkedéseket a Kormány. (A bevezetett intézkedések hatályát
azonban
szükség
szerinti
alkalommal
három
hónappal
meghosszabbíthatja.)
Az összehangolt védelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatok
koordinálásáért – a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének
együttműködésével – a Kormány kijelölt tagja a felelős, a Kormány által
meghatározott szempontokra figyelemmel. A kijelölt felelős kormánytag
javaslatot tehet a Kormánynak meghatározott intézkedések megtételére, a
szükséges további védelmi és biztonsági erők bevonására, valamint
azonnali jelentéstételi kötelezettség terheli, amennyiben úgy értékeli, hogy
a hatékony válságkezeléshez különleges jogrend kihirdetése lenne
indokolt [14].
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A különleges jogrendre, valamint az azt közvetlenül megelőző
időszakra és az átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezések
Az Alaptörvény kilencedik módosításával összhangban, az abban foglalt
egyes rendelkezések részletezését rögzíti a 2021. évi XCIII. törvény
különleges jogrendre vonatkozó fejezete. A fokozatosság elvéhez igazodó
módon, szintén a normál jogrendi válságkezelés és a különleges jogrend
közötti jelenlegi éles elhatárolás feloldásaként ezen két időszak közötti
átmenetet képeznek a védelmi és biztonsági törvénynek a különleges
jogrendi felkészülésre vonatkozó rendelkezései. Ennek keretében a
különleges jogrend kihirdetését közvetlenül megelőzően a Kormány az
állami szereplők – a védelmi és biztonsági szervezetek,
a védelmi és biztonsági igazgatás, valamint a jogszabályban különleges
jogrendi feladatok ellátására kijelölt kormányzati igazgatási szervek –
fokozott készenlétét rendelheti el, intézkedhet az ehhez szükséges
mértékben
a
rendkívüli
munkavégzés
azonnali
elrendelésére [14].
A jogszabály ezen túl meghatározza a hadiállapot és a szükségállapot
Kormány általi kezdeményezését követő ún. átmeneti időszakban és a
különleges jogrend idején bevezethető intézkedésekre vonatkozó
legfontosabb szabályokat. A korábbiakban részletezettekre figyelemmel,
ebben az esetben sem alkalmaz zárt felsorolást a jogalkotó az elrendelhető
intézkedések körének meghatározásánál. Szabályozási tárgyköröket – a
személyes szabadsággal és az életkörülményekkel összefüggő, a gazdaságés ellátásbiztonsággal összefüggő stb. tárgykörök –, továbbá a rugalmas
szabályozás megteremtése érdekében egy egyéb kategóriát rögzít, a
rendkívüli helyzet kezelésével közvetlenül összefüggő tárgykört, melyek
esetében a Kormány rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A törvény az
előzőekben kifejtettekhez hasonlóan korlátokat állít a hatalomgyakorlás
ellensúlyozására: a Kormány hatáskörét csak célhoz kötötten, a szükséges
mértékben és az elérni kívánt céllal arányosan gyakorolhatja. Tekintettel
arra, hogy az átmeneti időszak még nem minősül különleges jogrendi
időszaknak, a Kormány hatáskörének gyakorlását további korlátozáshoz
köti: kizárólag az azonnali reagálás érdekében, a kezelendő fenyegetéshez
igazodó mértékben szükséges és arányos intézkedéseket vezethet be.
Kiemelendő, hogy az alapvető jogok különleges jogrend idején történő
korlátozásának és felfüggesztésének garanciális feltételrendszerét is
megteremti a jogalkotó. Alapvető jogok korlátozására csak a szükségesség
és arányosság követelményének megfelelően kerülhet sor. Kizárólag
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abban az esetben függeszthetők fel az alapvető jogok, ha azok korlátozása
nem elégséges, és a rendkívüli helyzet kezelése más módon nem
garantálható. Ezektől a követelményektől nem lehet eltérni, azok
érvényesülését a Kormány folyamatosan biztosítani köteles. Ha az
alapvető jog korlátozásának vagy felfüggesztésének feltételei nem állnak
fenn, a Kormány haladéktalanul köteles gondoskodni a korlátozás vagy
felfüggesztés megszüntetéséről. A társadalom széleskörű tájékoztatása
érdekében rögzíti a jogszabály azt is, hogy a rendkívüli intézkedésekről
megalkotott rendeleteket a lineáris műsorszolgáltatók hírműsoraiban, a
napilapokban, az internetes hírmegosztó portálokon, valamint hirdetmény
útján térítésmentesen, az aláírás napján ki kell hirdetni. Amennyiben a
kihirdetés akadályba ütközne, azt a rendvédelmi szervek és a Honvédség
technikai eszközeinek igénybevételével kell a lehetséges mértékben
megvalósítani [14].
A 2021. évi XCIII. törvény a 2023-tól hatályba lépő alkotmányos szintű
szabályozás szellemiségével összhangban, korszerű, gyorsan változó
világunkhoz alkalmazkodni képes normák kidolgozásával lefektette az
összehangolt védelmi és biztonsági rendszer kialakításának alapjait az
összkormányzati koordináció, a széleskörű együttműködés és a hatékony
válságkezelés kereteinek megteremtésével.
ÖSSZEGZÉS
A koronavírus világjárvány az elmúlt két évben felforgatta a világ
valamennyi társadalmának életét, és nehéz erőpróba elé állította az
országok kormányait. Magyarországon 2020 márciusától különleges
jogrend valósult meg, a Kormány kihirdette a veszélyhelyzetet a hatékony
járványkezelés érdekében. A rendszerváltozást követő polgári
Magyarország történetében először volt szükség az ország egész területére
kiterjedő hatállyal egy új típusú biztonsági kihívással szembeni hatékony
fellépésre. A 2020-as év tapasztalatai rávilágítottak arra, hogy napjainkban,
a hibrid hadviselés, a kiberbűnözés, a migráció és a világjárványok
időszakában, amikor a biztonságot veszélyeztető tényezők hirtelen
jelennek meg, gyorsan változnak, összetett, kiszámíthatatlan,
dominóhatásszerű következményekkel járnak, elengedhetetlen a
válságkezeléshez alapvető jelentőségű szabályozás korszerűsítése,
rendszerszintű megújítása. A különleges jogrendre vonatkozó hazai
alkotmányos szabályozás statikussága és túlszabályozottsága, a
veszélyhelyzeti rendelkezések hiányosságai, egyes esetekben ágazati
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jellege felgyorsították a biztonsági környezet dinamikus változásai miatt
egyébként is szükségessé vált szabályozási reformok kidolgozásának
megindulását. A rendszerszintű változások első stációjának tekinthető az
Alaptörvény kilencedik módosításával kihirdetett különleges jogrendre
vonatkozó alkotmányos szabályozás megújítása.
A védelmi és biztonsági törvény az Alaptörvény kilencedik módosításával
elkezdődött reformfolyamat következő állomásaként, azonos célok és
megfontolások mentén jelentős változásokat vezet be valamennyi, a
védelem és biztonság megvalósítását szavatoló terület és intézmény
szabályozásában. A legmagasabb jogszabályi – alaptörvényi és
ágazatokon átívelő sarkalatos törvényi – szinten az alapok megteremtése
megtörtént. Fontos, hogy az alacsonyabb szintű ágazati szabályozás
kidolgozása ugyanezen elvek és célok mentén, megváltozott
gondolkodásmóddal, ugyanakkor a szakmaiság teljes mértékű figyelembe
vételével valósuljon meg. A szerző álláspontja szerint ezen kívül egyre
nagyobb jelentőséggel bír, hogy a hatékony válságkezelés érdekében a
nem állami szereplők, a társadalom valamennyi tagja szélesebb
ismeretekkel rendelkezzen, tudatosabb legyen, és aktívabb szerepet
vállaljon egy-egy hirtelen jelentkező rendkívüli helyzettel szembeni
fellépés során.
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A KIKÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTANDÓ SZOKÁSOK
ÉS HATÁSUK A KATASZTRÓFAVÉDELEMNÉL
Absztrakt
A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A magas színvonalú feladatellátás
alapját a kiképzés adja. A generációváltásnak és a technológiai fejlődésnek
köszönhetően az oktatás egyik kiemelt feladata, hogy olyan eszközöket
használjon, amivel benntartja a hallgatókat a rendszerben, és perspektívát
ad számukra a katasztrófavédelem terén. A kiképzésben résztvevők a
sikeres beavatkozáshoz szükséges gondolkodásmódot, eszközhasználatot,
taktikát sajátítják el, és gyakorolják be. A szerző rá kíván világítani arra,
hogy különböző eseményekre vonatkozó új megközelítések és gyakorlás
hozzájáruljanak ahhoz, hogy a hallgatók olyan új szokásokat alakítsanak
ki, amelyek segítik a parancskövetést, az eszközök kezelését, a
csapatmunkát, az összetettebb feladatok megoldását, a fizikai
megpróbáltatások és terhelések tűrését, valamint az akár 24 órás váltásos
munkarendhez kapcsolódó rendszeresség kialakítását.
Kulcsszavak: gondolati programozás, katasztrófavédelem, kiképzés,
szokás, oktatás

TRAINING HABITS AND THEIR IMPACT ON
DISASTER MANAGEMENT
Abstract
Disaster management is a national affair. Training is the fundament for
high-quality task performance. Thanks to generational change and
technological development, one of the key tasks of education is to use
tools to keep students in the system and give them a perspective on
disaster management. Participants in the training acquire and practice the
way of thinking, the use of tools and tactics necessary for a successful
intervention. The author wants to highlight that the new approaches and
practices for different events can contribute students to develop new habits
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that support following commands, use of tools, teamwork, solving more
complex tasks, and tolerating physical trials and exertion, as well as the
establishment of a regular working schedule with up to 24-hour shifts.
Keywords: mind programming, disaster management, training, habit,
education
BEVEZETÉS
A katasztrófavédelem rendeltetése a lakosság biztonságának és
biztonságérzetének növelése, a természeti és civilizációs katasztrófák
elleni védekezés hatékonyságának fokozása, a katasztrófavédelmi
szervezetrendszer erősítése, valamint a katasztrófavédelmi intézkedések
eredményességének növelése. A Katasztrófavédelem nemzeti ügy. [1]
Ahhoz, hogy a katasztrófavédelemben dolgozók magas színvonalon tudják
feladataikat ellátni képzésre, oktatásra van szükség. A képzések során a
hallgatók, illetve a munkatársak meglévő komfortzónájukból ki kell, hogy
lépjenek. Nyitottnak kell lenniük az új ismeretek elsajátítására, illetve
azok alkalmazásra. Ez nem mindig egyszerű, tekintettel arra, hogy az új
ismeretek elsajátítása a meglévő szokások, megközelítések felülírásával is
együtt járhat.
A kialakult szokások a megszokott, a már begyakorolt tevékenységek
egyszerű és gyors alkalmazásában segítenek. Ezek megváltoztatása
viszont kihatással lehet a gondolkodásmódra, az egyes helyzetek
megközelítésére, valamint a feladatok megoldási módjaira is.
A kimagasló eredményesség elérésének és a VUCA környezetnek
(Volatile <változékony>, Uncertain <bizonytalan>, Complex <komplex>,
Ambiguous <többértelmű> - bizonytalan és dinamikusan változó, akár
kaotikus helyzetek, amelyekben többnyire információhiány van, és
kimenetelük gyakran nem jelezhető előre a rengeteg befolyásoló tényező
miatt) való megfelelésnek a feltétele az, hogy az egyén saját magával
kapcsolatosan elvárásokat fogalmazzon meg, és magára, illetve a kívánt
munkavégzésére vonatkozóan jelzőket határozzon meg. Ha az egyén a
célul kitűzött jelzők eléréséhez szükséges kompetenciákat elsajátítja,
akkor meg tud felelni saját elvárásainak, az önmagáról alkotott ideális
képnek.
Mindez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az un. Peter-elv által
megfogalmazott korlátokat átléphesse, azaz munkatársból jó vezető,
illetve parancsnok lehessen. Ugyanis az egyre magasabb pozíciók más és
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más kompetenciákat igényelnek, amelyekre adott esetben nem volt
szükség az alacsonyabb beosztásokban. Ennek köszönhetően elkerülhető
lesz, hogy valaki olyan beosztásban legyen, amelyet képtelen megfelelően
ellátni, valamint elkerülhető lesz a szuper-kompetencia kialakulása is,
amelynek köszönhetően a munkakörhöz tartozó feladatok csak egy
részében sikerül kimagasló eredményt elérni, de a pozícióhoz tartozó többi
feladat elvégzésére nem kerül sor [2].
Mindazonáltal a munkavégzés során a teljesítőképesség akkor tud
növekedni, ha kihívások és képességek megfelelő arányban vannak, azaz
az egyén „áramlat-tevékenységet” végez. Ha túl magas a feladat adta
kihívás az egyén képességéhez viszonyítva akkor szorongani fog, ez
túlzott stresszreakciót vált ki, ami halogatáshoz vezethet. Ha pedig a
képességeihez képest alacsony kihívással szembesül, akkor az unalomhoz
és a túlzásba vitt rutinokhoz (felületesség, gondolkodásnélküliség)
vezethet [3].
A SZOKÁSVÁLTOZTATÁS ALAPJAI
Az agy egy igen bonyolult számítógép. Képes arra, hogy hatalmas
mennyiségű információt dolgozzon fel a másodperc tört része alatt. Az
agy tárolókapacitása kb. 2,5 petabájt (2,5 millió GB) [4]. Az agyban
működő idegi impulzusok nagyságrendileg 300 km/óra sebességűek [5].
Az agy másodpercenként 40 millió bit mennyiségű, környezetből érkező
ingert dolgoz fel, amelyből csak 40 bit/másodpercnek megfelelő jut el a
tudatos elmébe. A többi a tudatalattiban tárolódik. [6] Ekkora mennyiségű
adat feldolgozásához az agynak arra van szüksége, hogy bizonyos
folyamatokat automatizálni tudjon. Így ezen műveletek feldolgozása
kevesebb energiát vesz igénybe. Az automatizálásnak köszönhetően
jönnek létre a szokások, amik gyakorlatilag az idegrendszer „bejáratott
ösvényei”.
Az agy az egyes gondolatokhoz kapcsolódó érzéseket és cselekedeteket
memorizálja, rögzíti az idegsejtek között létrejövő kapcsolódásoknak
(szinapszis) köszönhetően. A környezet által közvetített ingerek,
tekintélyszemélyek által megfogalmazott gondolatok elvárások
nagymértékben hozzájárulnak egy adott személy viselkedési mintáinak
kialakulásához. Ezek a minták pedig programként funkcionálnak. A
programok befolyásolják az egyén gondolkodásmódját. A gondolatok
pedig érzelmeket szülnek, az érzelmek tettekhez vezetnek, amelyeknek
eredményeik lesznek. Ezért, ha újra a korábbi vagy ahhoz hasonló
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gondolat jelenik meg, a kialakult idegi kapcsolatoknak köszönhetően
agyunk „robotpilóta” üzemmódba vált, és automatikusan végrehajtjuk a
gondolathoz rendelt cselekedet, még akkor is, ha nem vagyunk tudatosak a
döntéssel és cselekedettel kapcsolatban [7].
A gondolati programozás segítségével szokáshurkokat lehet az agyban
kialakítani. Ivan Petrovics Pavlov XIX. század végén végzett
kísérletsorozata szolgált és szolgál alapul mindazon kísérleteknek,
amelyek a betanítás-jutalmazás, illetve a klasszikus kondicionálás
módszerével vizsgálják a szokások kialakítását.
A szokás a jel-rutin-jutalom hármasból áll, amelynek drive-ja a sóvárgás.
A kiváltó jel az a momentum, amikor az agy automatikus üzemmódba
kapcsol, és elkezdi rutinszerűen az adott cselekedetet végrehajtani. Ennek
a tettnek eredménye (többek között) a jutalom lesz, amely nem csak fizikai
értelemben vett jutalom lehet, hanem kémiai aspektusban is. Az emberi
szervezetben lévő több, mint 200 hormon közül a dopamin, az endorfin, a
szerotonin és az oxitocin a legjelentősebb hormonok, amelyek a szokások
kialakulásához, illetve -fenntartásához kapcsolódnak. Ez az a jutalom,
amiért a szervezet sóvárog. Az agy hormonok iránti folyamatos vágya
(sóvárgása) az, amiért a szokásokhoz kapcsolódó cselekedetet újra és újra
végrehajtja, akár még annak ellenére is, hogy az egyén felismeri, hogy a
végrehajtandó tett negatív hatással lehet rá nézve [8] [9].
Azok a viselkedésformák maradnak ösztönösek, amelyek (kulturális
hovatartozástól és időtől függetlenül) létfontosságúak. Azok a gondolati
megközelítések, viselkedésminták, magatartásformák, amelyek a
szülőknél és a különböző tekintélyszemélyeknél (pl.: tanárok, hírességek,
barátok, bandavezérek, akikre felnéz az egyén [gyermek]) megfigyelhetők,
bevésődnek a tudatalattiba. Ide beprogramozva azután az illető egész
életét meghatározzák, hacsak nem lesz tudatos a gondolati programok
felismerését, illetve cseréjét illetően [10].
Tekintettel arra, hogy a kialakult szokást az egyén - a sóvárgás intenzitása
miatt - általában nem képes könnyedén megszüntetni, ezért egy kialakult
szokást csak egy új szokás létrehozásával képes a legegyszerűbben
megváltoztatni. Tehát, amikor a szokást elindító jel megérkezik, akkor az
egyénnek elég tudatosnak kell lennie ahhoz, hogy a régi rutin helyett az új
szokáshoz kapcsolódó cselekedet kezdje el alkalmazni. Egyéb esetben a
régi szokás könnyedén felülírja az új szokást, amelynek köszönhetően
„észrevétlenül” visszatér az egyén az eredeti szokásához.
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A KIKÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK
A katasztrófavédelmi feladatok elhárításához szükséges a személyi és
technikai feltételek magas színvonalú megléte, ami egyben az eljárásrend,
módszertan, eszközrendszer és képzések kidolgozását is jelenti. Ráadásul
ezen eszközöket relatíve kis darabszámban gyártják, ezért, illetve a
speciális kialakításuk miatt nagyon költséges berendezések. A ritka
alkalmazás miatt pedig kiemelt jelentőségű a kezelők (állomány)
kiképzése, és a megszerzett tudás gyakorlati fenntartása [11].
Az emberi erőforrás fejlesztésnek kiemelt céljai a hivatásos
katasztrófavédelmi döntéshozói oldaláról
 a reagálóképesség, a rugalmasság és az integráció növelése,
 az egyéni igények alapján személyre szabott motiváció megfelelő
alkalmazása,
 valamint magasan képzett önkéntes közreműködők biztosítása.
A szervezetfejlesztéssel kapcsolatban pedig az alábbi követelmények
jelennek meg:
 a fejlesztési program illeszkedjen a katasztrófavédelmi stratégiához,
 a képzések irányuljanak az önkéntes szervezet számára fontos
tényezőkre,
 a szervezetfejlesztés legyen a szervezet stratégiájával és kultúrájával
összhangban kellőképpen előkészített és tervezett folyamat [12].
A katasztrófavédelmi műveletek hatékonyságának egyik legfontosabb
feltétele a magas szintű humán erőforrások alkalmazhatósága, amelynek
alapja a feladatellátáshoz szükséges kompetenciák elsajátítása. Azaz a
kiképzés, valamint a szinten tartó és fejlesztő képzések folyamatos
biztosítása. Ez kiemelt figyelmet érdemel, mert a rendszer működtetéséhez
és a jelentkező feladatok elvégzéséhez szükséges képességek közül a
legnehezebb a megfelelően képzett és felkészült szakembert pótolni. A
közelmúlt történései azt mutatják, hogy az anyagi és technológiai
szükségletek jóval könnyebben pótolhatók, mint az elveszett, nem
alkalmazható állomány.
A Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat (a
továbbiakban: Szabályzat) rendelkezik arról, hogy az egyes
katasztrófahelyzetek (például tűzoltás, műszaki mentés) során milyen
vezetési lánc szükséges a mentés, kárenyhítés végzéséhez, illetve, hogy
milyen módon, hogyan kell eljárni az egyes esetekben [12].
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A Szabályzat többek között az alábbi eseményekhez kapcsolódó
eljárásrendeket különbözteti meg, illetve definiálja az eseményekhez
kapcsolódó végrehajtási lépéseket:
 Talajszint alatti építmények, helyiségek, közművek, közműalagutak
tüzeinek oltása,
 Középmagas és magas épületek tüzeinek oltása,
 Csarnok jellegű építmények tüzeinek oltása,
 Büntetés-végrehajtási intézetek tüzeinek oltása,
 Villamos hálózatok, berendezések tüzeinek oltása,
 Közlekedési eszközökben keletkező tüzek beavatkozási szabályai,
 Gázt szállító járművek, gázvezetékek, gáztartályok és gázpalackok
tüzeinek oltása,
 Éghető folyadékot tároló tartályok és felfogó tereik tüzeinek oltása,
 Olaj- és gázkutak tüzeinek oltása,
 Erdők és tőzegterületek tüzeinek oltása,
 Tűzoltás veszélyes anyag jelenlétében,
 Sugárveszélyes területen keletkezett tüzek oltása,
 Nukleáris létesítmények, atomerőművek, kutatóreaktorok, kiégett
nukleáris fűtőelemek átmeneti tárolóival kapcsolatos beavatkozások
és azok követelményei.
A Szabályzatban leírt megközelítések pontos és akkurátus alkalmazása
azért is fontos, mivel ezen szabályok kidolgozása több évtizedes
tapasztalatokon alapul, és ezeknek köszönhetően csökkenthető a mentés
során felmerülő kockázat és fokozható a mentési hatékonyság. Mindez
természetesen nem csak a tűzoltási feladatok ellátásában, hanem a polgári
védelem esetében is megjelenik.
A polgári védelmi felkészítést a katasztrófavédelmi törvény 56.§. (1)
pontja alapján, kell szervezni. A jogszabály meghatározza, hogy a polgári
védelmi szervezet tagjai határozattal kiképzésre és gyakorlatra oszthatók
be (felhívás), melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés
céljából a 40, gyakorlat esetében a 72 órát. A kiképzések célkitűzéseit és
rendszerét az OKF éves kiképzési intézkedésben határozza meg. A
kiképzés fontos része, hogy a Polgári Védelmi Szövetség előadókkal,
szakanyagokkal támogatja a képzéseket. A kiképzést lehetőleg a kötelezett
lakóhelyén, munkahelyén vagy katasztrófavédelmi oktatási intézményben
kell megtartani [13].
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Mindazonáltal, amikor valaki a katasztrófavédelmet választja hivatásául legyen szó önkéntes vagy hivatásos állományról -, akkor a kiképzés során
nagy hangsúly kap a gondolkodásmód programozása, megváltoztatása.
A civil élettel ellentétben a katasztrófavédelemnél erőteljes a hierarchia és
a függelmi viszony megjelenése. Ennek köszönhetően pedig elvárt a
parancsnak történő feltétlen engedelmesség és a rang tisztelete. Ezek
hiányában nem lehetne a mentési munkákat megfelelően előkészíteni,
elvégezni. Tekintettel arra, hogy egy átlagos civil többnyire nem
szembesül katasztrófahelyzetekkel, ezért annak szakszerű elhárítását sem
fogja tudni megvalósítani, mivel
 stresszhelyzetben a legtöbb ember lefagy, vagy pánikolni kezd sokkhatás,
 nem tudja magát szakszerűen kifejezni,
 nem tud megfelelő utasításokat adni,
 nincs meg a katasztrófaelhárításhoz szükséges szakértelme,
 nem ismeri
o a felderítésre,
o a beavatkozás előkészítésére,
o az adott káresemény típushoz kapcsolódó biztonsági
előírásokra,
o beavatkozók biztosítására, illetve
o magára a beavatkozásra
vonatkozó előírásokat, szabályokat.
Ezért is szükséges, hogy a kiképzés során a megfelelő alapokra építve
sajátítják el a hallgatók - többek között - az alaki formákat, a köszönési és
szakmai kifejezéseket, a csapatban történő mozgást (pl.: menetelés), és gondolkodást, a különböző eszközök ismeretét, illetve az eljárásrendeket,
a szabályokat.
A gondolkodásmód megváltoztatásával új szokásokat lehet kialakítani,
amelynek köszönhetően a kadétok (tisztjelöltek) képesek lesznek
csapatban és csapatként gondolkodni, ezzel összhangban pedig
összetettebb feladatokat megoldani. Ismerni fogják a jogi környezetet,
elsajátítják a bevetési és taktikai ismereteket, alkalmasak lesznek arra,
hogy egyszerre több szervvel is együttműködjenek. A hierarchia miatt
pedig egyértelmű lesz a felelősség kérdése, valamint maximalizálni lehet a
vezénylés hatékonyságát is.
Ahogy ez történt a 2010. október 4-én bekövetkezett súlyos kolontári
vörösiszap-katasztrófa során is, ahol először a Helyszíni Operatív Törzs
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majd az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ (a továbbiakban:
ÚKKK) működött. Az ÚKKK feladata műveletirányítás, valamint a jogi,
az újjáépítési és a logisztikai munkacsoportok működtetése volt 2011.
június 30-ig. Ezt követően a kisebb létszámú Újjáépítési
Katasztrófavédelmi Törzs vette át a feladatokat 2011. október 14-ig, majd
pedig a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kihelyezett
törzse fejezte be a helyszíni munkákat 2011. december 31-ig [14].
Mindemellett az összetettebb feladatmegoldás és a folyamatos gyakorlás
lehetővé teszi, hogy a már korábban említett sokkhatásokat a
katasztrófavédelemmel foglalkozók eredményesen feldolgozzák, illetve
azok hatása csökkent mértékben jelenjenek meg náluk.
Természetesen önmagában a beavatkozáshoz szükséges ismeretek megléte
nem elegendő, hiszen ha a parancsnok nem kellőképpen körültekintő, nem
megfelelő a felderítés, és az időnyomás sürget, akkor történhetnek
balesetek/halálesetek a vonulás-, vagy akár a mentés során is, mint például
ahogy ez történt a Műszaki Egyetem lőterének 2006. augusztus 8-i tüze
alkalmával.
Az ilyen esetek megelőzése, a mentési hatékonyság növelése és a
tudásbázis fejlesztése érdekében a parancsnok felelőssége és kötelessége
az elvégzett munka kiértékelése minden esetben. Ehhez taktikai
helyszínrajz készítése is szükséges, amely bemutatja az egyéni és
csoportos feladatok elvégzését. A helyszínrajz segít abban is, hogy
tükrözze a beavatkozás taktikai módszereinek helyességét. Így írásos
nyoma marad minden tevékenységnek. A taktikai helyszínrajz
készítésének megismerése, elsajátítása szintén már a kiképzés során
megtörténik. Ez pedig megfelelő alapot tud biztosítani a parancsnoknak
ahhoz, hogy a dicséretet adjon, vagy elmarasztalást fejezzen ki a
beavatkozásban résztvevők számára.
A kiképzés során a hallgatók, a tanulók gondolkodásmódbeli
változásokhoz kapcsolódóan fizikai szinten is változtatnak szokásaikon/új
szokásokat vesznek fel. Ilyen többek között:
 vezényszavak követése,
 csoportképzés elsajátítása,
 alaki fogások elsajátítása:
o sorban állás, alaki fogások,
o állás formációk (pihenj, vigyázz),
o tisztelgés, fővetés, mozdulatok (határozott),
o menet, fordulatok végrehajtása (egész test),
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fizikai megpróbáltatások és terhelések tűrése,
szerelési fogások begyakorlása,
eszközkezelés, karbantartások, technikai kiszolgálások elvégzése.

Mindezek folyamatos gyakorlása segít abban, hogy a feladatokat
készségszinten tudják elvégezni a hallgatók. Azaz az ismétlések révén
szokásukká válik egy-egy típushelyzet megközelítésének megoldása,
amely segíti a hatékony beavatkozás elvégzését már akkor is, amikor
kikerülnek az iskolapadokból. Másrészről az ismétlések növelik a kadétok
monotonitástűrését is. Ez pedig azért is szükséges, mert teljesen új
életstílust kell kialakítaniuk, mivel a civil életben általános 8 órás
munkavégzés helyett esetleg 24 órás váltásos munkarendben fognak
dolgozni, így az ehhez kapcsolódó a rendszerességet is el kell sajátítaniuk.
ÚJ GENERÁCIÓK OKTATÁSA
A középkorban az volt legügyesebb, aki a legjobban tudott a fegyverrel
bánni. Ma az tud valójában talpon maradni, akinek a tudása a
folyamatosan megújuló trendekkel, eszközökkel, technológiai fejlődéssel
lépést tud tartani [15]. Ehhez pedig folyamatos oktatásra, tanulásra, illetve
az oktatási anyagok frissítésére van szükség.
Mindazonáltal nehézséget jelent, hogy a generációs különbségeknek
köszönhetően a most felnövő fiatalokat sokszor jobban érdekli a virtuális
élet, mint a való világ. Életük nagy részét a közösségi oldalakon töltik,
ahol könnyedén létesítenek kapcsolatokat, de ugyanilyen könnyedén
szüntetik is meg azokat.
Nehézséget okoz, hogy a fiatalok kevésbé memorizálnak, inkább az
interneten történő keresésre támaszkodnak, és mindent készpénznek
vesznek, ami az interneten megtalálható. Ezáltal nem fejlődik ki náluk a
kritikai szemlélet, és gyakran téves ismeretekre tesznek szert.
Mindezt tovább nehezíti, hogy a fiatalok hamar elkezdenek unatkozni, ha
nem kapnak olyan impulzust, ami leköti figyelmüket. Ez pedig a
fókuszáltság hiányához vezet.
Ezek ismeretében egyre komolyabb feladat hárul az oktatásra, hogy olyan
új módszereket alkalmazzon, amely egyrészt segíti a képességek
elsajátítását, de növeli a fegyelmet, amelyet nagyrészt nem kaptak meg a
fiatalok családi körben, illetve benntartja a hallgatókat a rendszerben, és
olyan perspektívát tud nekik adni, amellyel hosszú távon a
katasztrófavédelem elkötelezett tisztjei, tiszthelyettesei lesznek.
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ÖSSZEGZÉS
Minden tevékenység professzionális szintű végzéséhez tanulásra van
szükség. Ez történhet tapasztalati úton, illetve elméleti megközelítések
alapján. A cél az, hogy az illető képes legyen új kompetenciák
elsajátítására.
A gondolati programozás szerves részét képezi, hogy a hallgatók a
tradicionális (civil) megközelítéstől eltérően már képzésük első
időszakában megtanulják a vezényszóra cselekvést, az alaki formákat,
illetve a csoportos mozgást. Cél a korábbi komfortzónából történő kilépés,
új szokások kialakítása. Ilyen alapvető szokások a szabálykövetés, a
parancsoknak való engedelmesség, csapatban gondolkodás, eszközismeret,
szerelési fogások megismerése, beavatkozási- és taktikai ismeretek, jogi
környezet pontos ismerete.
Legyen szó beavatkozásról vagy gyakorlatról (pl.: vonulás - felderítés beavatkozás előkészítése - biztonsági előírások betartás - beavatkozás beavatkozók biztosítása - utómunkálatok - eredeti helyzet visszaállítása),
eredményt csak akkor lehet elérni, ha a parancsnok nem egyedül dolgozik,
hanem az alárendeltek csapatban együttműködve végrehajtják utasításait.
Ezek hiányában a beavatkozás sikere nem garantálható.
Az ehhez szükséges új gondolkodásmód kialakítása a tűzoltói kiképzés, az
egyetemi képzés során elkezdődik, és folyamatos gyakorlás révén
szokássá válik, amely szokás nemcsak a munkavégzés módját határozza
meg, hanem a katasztrófavédelemmel foglalkozók életstílusát is
megváltoztatja.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM A VÉDELEM ÉS A
BIZTONSÁG A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSAINAK
TÜKRÉBEN
Absztrakt
Az állampolgárok védelme minden alkotmányosan működő állam
kötelessége. Ennek keretében alkotja meg jogrendszerét, építi fel az
államigazgatás rendszerét és hozza létre azokat a szervezetek, amelyeken
keresztül ellátja ezen funkcióját. A biztonsági környezet ugrás szerűen
megváltozott az elmúlt évtizedekben. Erre reagálva hazánk új alapokra
kell, hogy helyezze a védelem igazgatás rendszerét, amellyel már
hatékonyan, gyorsan tud beavatkozni az államot és az állampolgárokat
fenyegető veszélyekkel szemben.
Kulcsszavak: védelem, biztonság, védelmi funkció, állami feladat

DISASTER MANAGEMENT IN THE LIGHT OF THE
CHALLENGES OF DEFENCE AND SECURITY IN THE
21ST CENTURY
Abstract
Protecting citizens is the duty of every constitutional state. In this context,
it shall establish its legal system, build up its system of public
administration and set up the organisations through which it performs this
function. The security environment has changed dramatically in recent
decades. In response to this, our country needs to put its defence
management system on a new footing, with which it can now intervene
effectively and rapidly against threats to the state and its citizens.
Keywords: defence, security, defence function, state function
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AZ ÁLLAM, MINT VÉDELMEZŐ
„AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben
kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.” [1]
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) kiemelt
jelentőséget tulajdonít az alapvető jogok érvényesülésének, amelyek
alapvetően meghatározzák az állam és az egyén viszonyát. Az alapjogok
tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű feladata. Ezen
funkcióinak ellátása érdekében a közrend és közbiztonság elleni külső-,
belső támadás, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
események megelőzése és a gyors beavatkozás érdekében működteti a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a
továbbiakban Honv.tv.) alapján a védelmi igazgatás rendszerét.[2] Az 1.
számú ábra szerint a jelenlegi szabályozás a védelmi igazgatás rendszere a
közigazgatás rendszerén belül magában foglalja a honvédelmi-,
katasztrófavédelmi igazgatást, és a rendészeti igazgatást, melyen keresztül
a szervezetek megvalósítják az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
[2]

1. ábra: Az igazgatás-közigazgatás- védelmi igazgatás rendszere.
A Honv.tv. alapján. (Készítette: a szerző)

A Magyar Honvédség Magyarország fegyveres ereje [1] ellátja hazánk
külső támadások elleni katonai, fegyveres védelmét, a rendvédelmi
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szervek:
rendőrség,
büntetés-végrehajtás
szervezete,
hivatásos
katasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
a belső rend fenntartása érdekében végzik feladataikat. [3]
A lakosság életét és anyagi javaikat, valamint az életben maradás
feltételeinek megteremtése érdekében elengedhetetlen a szervezett,
igazgatási és megelőző tevékenység, az adott nemzet védelmi feladatainak
összehangolása.
A biztonság az ember számára egy olyan állapotot jelent, amelyben a
társadalmi kapcsolatok, gazdasági jellemzők zavartalanul fejtik ki
hatásukat az egyén felé, és kriminológiai közvetlen veszélyeztetettségnek
nincsen kitéve. Az egyén biztonságát nem lehet elválasztani a társadalmi-,
politikai-, gazdasági-, katonai- és közbiztonságtól. Az egyes ember
biztonságán keresztül a kisebb-nagyobb közösségeken át eljuthatunk az
emberiség és a Föld élővilágának biztonságáig.[4]
A biztonság alapvető területei a gazdasági, politikai, társadalmi, katonai,
közbiztonsági és környezeti biztonság. A környezeti biztonság területei a
következők: a környezet- és természetvédelem, az egészségvédelem, az
ipari biztonság, közlekedésbiztonság, valamint a katasztrófavédelem,
amely magában foglalja természeti erőforrásaink, a természeti területek és
természeti értékek, valamint a környezeti egyensúly megóvását, továbbá a
természeti és civilizációs katasztrófák és az egészségügyi veszélyforrások
elleni védelmet.
A hazánkat érintő globális, a biztonságot fenyegető események hatásaira
történő felkészülés, gyors reagálás érdekében Magyarország Nemzeti
Biztonsági Stratégiája (a továbbiakban: NBS) megfogalmazza az
elkövetkező időszak legfontosabb védelmi stratégiai feladatait. [5] A
legfontosabb a gyors adaptáció, reagálás a változó biztonsági
környezethez. A legfontosabb sarokkövek a nemzeti ellenálló képesség
fejlesztése, a polgári védelmi infrastruktúra és a létfontosságú
infrastruktúra védelme, kiberbiztonság, a globális felmelegedéssel
összefüggő jelenségek, járványok, migráció, terrorcselekmények, a
környezeti biztonság, katasztrófakockázat csökkentése.
A változó világ, változó biztonsági környezet szükségessé tette nemcsak a
NBS-ben megfogalmazott célok mentén történő feladatszabást,
felkészülést, hanem ezek megvalósítása érdekében Magyarország Nemzeti
Katonai Stratégiájáról szóló 1393/2021.(VI.24.) Kormányhatározat (a
továbbiakban: NKS) alapján a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési
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Program keretében a Magyar Honvédség átfogó, a jelenkor kihívásainak
megfelelő fejlesztése folyik, amely 2016-ban a Zrínyi 2026 program
továbbfolytatása és modernizálása. [6] A védelmi, biztonsági rendszerek
folyamatos, külső támadásoktól mentes működése, működtetése érdekében
elengedhetetlen az informatikai rendszerek megfelelő védelme. A
kibervédelem, kiberbiztonság az elmúlt évtizedben kiemelt figyelmet
kapott, mint a biztonság egyik kulcsfontosságú területe. A kibertér
védelme érdekében meghatározott hazai célok, kihívások nevesítése a
Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájában jelent meg 2013ban. [7] A kibertérből érkező fenyegetések és támadások elleni védekezés
igen összehangolt tevékenység, hiszen stratégiai területté vált a gazdasági,
társadalmi területeken bekövetkezett változások következtében (Kibertér:
a hálózatba kötött számítógépek által létrehozott virtuális valóság világa,
annak összes objektumával egyetemben.) [15] Védelme szorosan
összefügg azon létfontosságú rendszerelemek védelmével, amelyek
folyamatos működése elengedhetetlen az állam biztonsága érdekében, és
ezen keresztül a védelmi funkciójának ellátásához. [8] A létfontosságú
rendszerelemek védelme nem csak az objektumok fizikai, technikai
védelmét jelenti, hanem azok infokommunikációs rendszerei
működésének garantálását is, kiberbiztonságát.[8]
Az NBS a technológiai fejlődés és az általa generált biztonsági
kihívásokra reagál, amely markánsan megjelenik az ágazati NKS-ben
is.[9]
VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
A kormányzat által felismert, detektált és deklarált stratégiai feladatok
megvalósítása érdekében a jelenlegi védelmi igazgatás rendszere is
megújításra szorult. A rendszerváltás – 1989 - időszakában létrejött jogi
szabályozás keretet adott az állampolgárok és az ország védelmének
rendszeréhez, amely a rendvédelem, nemzetbiztonság és a honvédelem
területeit jelentette. Ez a rendszer napjainkig működőképes volt, azonban a
biztonsági környezet dinamikus változása megkövetelte a rendszer
felülvizsgálatát. Magasabb szintre kell emelni az együttműködést, a gyors
szakszerű reagálási képességet. Ennek érdekében a rendszerek
összehangolása, a feladatok konkretizálása, a párhuzamos működések
elkerülése érdekében az állam új alapokra helyezi a védelem rendszerét.
Az Alaptörvény 9. módosítása (a továbbiakban: Alaptv. mód.) 2020.
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decemberében megteremtette a feltételét a védelmi-biztonsági igazgatás
rendszere kiépítésének, így reagálva a biztonsági kihívásokra. [10]
Ennek első lépcsőfoka a különleges jogrend átalakítása, melynek
értelmében 2023. július 01-vel hadiállapot, szükségállapot, valamint
veszélyhelyzet kihirdetésére lesz lehetőség. Ezzel átláthatóbbá válik a
különleges jogrend kihirdetésére okot adó események, körülmények
rendszere. A cél, hogy a fokozatosság elvét betartva a legsúlyosabb
eseteket figyelembe véve, az állam képes legyen hatékonyan reagálni a
változó biztonsági kihívásokra, környezetre a jogi szabályozásba épített
garanciális elemek támogatásával. A gyors reagálás következő eleme,
hogy a jelenlegi szabályozáshoz képest a Kormány a különleges jogrend
kihirdetését követően a felelős döntéshozatalt biztosítja azzal, hogy
hadiállapot esetén az Országgyűlés által átruházott jogokat gyakorolja,
többek között dönt a Magyar Honvédség külföldi, vagy hazai
alkalmazásáról. Rendelet alkotási jogköre szavatolja az operatív, jogi és
politikai döntéshozatalt.
A különleges jogrendre vonatkozó szabályok mellett második
lépcsőfokként a védelem és biztonsági tevékenységek összehangolásáról
szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Bizt.tv.) megalkotásával
létrejön egy olyan rendszer, amely képes az összehangolt felkészülésre és
védekezésre, meg tud felelni a változó biztonsági környezet kihívásainak
és fenyegetéseinek, a civilizációs és természeti események, valamint az
emberi magatartás okozta támadások hatékony elhárítására és kivédésére.
[11]
A honvédelem és a katasztrófavédelem mellett a Bizt.tv. hazánk védelmét
és biztonságát nemzeti ügynek tekinti. Ennek érdekében hazánk fegyveres
védelmét három pillérre helyezi:
 honvédelem rendszere és a Magyar Honvédség,
 rendvédelem rendszere és a rendvédelmi szervek,
 nemzetbiztonsági szolgálatok.
Kiemelt feladat hárul a közigazgatási szervekre, amelyeknek kötelesek az
együttműködésre. [11]
A Bizt.tv. a rendvédelmi szervek meghatározásakor a Nemzeti Adó-és
Vámhivatalt (a továbbiakban: NAV) is nevesíti a rendőrség, büntetésvégrehajtási szervezet, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
mellett. A jelenleg hatályos és a jelenlegi állapot szerint 2023. július 01-e
után is hatályban lévő szabályozás alapján a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
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szóló 2010. évi XLIII. törvény 1.§ (5) bekezdés szerint viszont a
rendvédelmi szervek között a NAV nem szerepel továbbra sem. [12] A
jogalkotó vélhetően feloldja a dilemmát.
A jogalkotó a Bizt.tv. – ben megfogalmazott alapelvekkel alapjaiban
határozza meg a további, ágazati szabályok irányát és segíti azok
értelmezését.
A szükségesség, arányosság elve jelenti a megelőzés, elhárítás,
felszámolás megvalósítása érdekében alkalmazott jogkorlátozás mértékét
az elérni kívánt cél figyelembevételével. Elsődlegességet kell biztosítani
az elérni kívánt védelmi és biztonsági cél jelentőségének, átfogó
megközelítés elve a tervezéstől a döntéshozatalon át a végrehajtásig,
végül, de nem utolsó sorban az állam felelőssége az összehangolt
irányítás. [11]
Az Alaptörvény, Bizt.tv. biztosítja az állami feladatokat a védelmi és
biztonsági igazgatási tervezést illetően, azonban a korábbi, ágazati szintű
szabályozást is meghagyja azzal, hogy összkormányzati megközelítést
határoz meg számukra, amely a Biztonság – és Védelempolitikai
Alapelvekre, az NBS-re, valamint az Integrált Védelmi és Biztonsági
Iránymutatás, továbbá az ágazatok fenyegetés-specifikus stratégiáira és
tervdokumentumaira kell, hogy épüljön. [11]
A közigazgatás rendszerén kívül a nemzetgazdasági erőforrások
igénybevétele, az állampolgárok kötelezettsége és elhivatottsága, a polgári
védelem, civil szervezetek, szövetséges államok és rendszerek
együttműködése garantálja a védelmet és biztonságot.
Az új szabályozás által létrehozott védelmi és biztonsági igazgatás
rendszere a 2. számú ábra szerint egy központilag összehangolt, a
veszélyeztető fenyegetésekkel, támadásokkal szembeni fellépésre
létrehozott, jogszabályban ilyen feladatra kijelölt állami szervek tervező,
végrehajtó, rendelkező tevékenység, amely elsődlegesen a különleges
jogrend kihirdetésére, válsághelyzetek kezelésére, védelmi és
biztonságtudatosság fokozása, ezekre történő felkészülés, amely a
honvédelmi és katonai igazgatást, valamint a rendvédelmi szervek által
ellátott igazgatást is magában foglalja. [11]
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2. ábra: Az igazgatás- közigazgatás- védelmi és biztonsági igazgatás
rendszere. A Bizt.tv. alapján. (Készítette: a szerző)

Kiemelendő, hogy ez az összetett és összehangolt tevékenységi rendszer
nemcsak az állam feladatait határozza meg, hanem komoly hangsúlyt
fektet az állampolgárok részvételére a polgári védelmi kötelezettség,
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség, honvédelmi
munkakötelezettség, fegyveres, vagy fegyver nélküli katonai szolgálat,
valamint a védelmi és biztonsági célú bejelentési kötelezettség
teljesítésével.
Az állam védelmi funkciója mellett, azt támogatva és kiegészítve az
állampolgárok széleskörű bevonásával valósulhat csak meg
„Magyarország és a magyar nemzet védelme, biztonságának fenntartása,
fejlesztése és ezekkel összefüggő érdekeinek érvényesítése.” [11]
Az NBS és NKS is megfogalmazta korábban azokat a biztonságot
veszélyeztető jelenségeket, amelyekre fel kell készülni.
A terrorizmus, mely esetében elsősorban a kiváltó okok kezelése, a
felszámolásuk, a védekezés és a felkészülés jelent kihívást.
A kiberbiztonság fenntartása érdekében a tudomány és technikai
ugrásszerű fejlődésével kell lépést tartani, az infokommunikációs
rendszerek és a létfontosságú rendszerelemek védelme, a kormányzati
gerincháló védelme elsődleges. Ennek érdekében a támadások és
fenyegetések rendszeres felmérésével, a kormányzati koordináció és a
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társadalmi tudatosság erősítésével, valamint a hazai és nemzetközi
együttműködéssel lehet a célt megvalósítani.
A természeti és ipari katasztrófák nagy veszélyt jelentenek a környezet-,
élet és vagyonbiztonságra. A megelőzés, a védekezésre történő
felkészülés, a lakosság felkészítése, az állami és önkormányzati és civil
szervek és szervezetek mellett a védekezésbe történő bevonásuk hatékony
együttműködést követel meg. A katasztrófák komoly veszélyt jelentenek
azokra a rendszerekre is, amelyek alapvető ellátást biztosítanak. [13]
A létfontosságú rendszerelemek olyan, az energia, közlekedés,
agrárgazdaság, egészségügy, társadalombiztosítás, infokommunikációs
technológiák, pénzügy, víz, honvédelem, valamint a közbiztonságvédelem, mint ágazathoz tartozó szolgáltatás, eszköz, létesítmény, illetve
rendszereleme, valamint az azok által nyújtott szolgáltatások, amelyek
elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, és
amelynek kiesése ezen feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt
jelentős következményekkel járna. [8] [14]
A biztonságot veszélyeztető események elleni fellépés legfontosabb
sarokköve az együttműködés, koordináció. Ez csak a rendvédelmi és
honvédelmi szervek, valamint a közigazgatási szervek együttműködésén
alapuló, és egy átfogó személetű, valamint központilag összehangolt,
állami feladatellátással képes megvalósulni.
ÖSSZEGZÉS
A nemzet ellenállóképessége érdekében a természeti és ipari katasztrófák,
fegyveres támadások, rendkívüli események megelőzése, az azokra
történő reagálás, a társadalom felkészültsége, a megfelelő szabályozás
kialakítása és a közigazgatás megerősítése csak a feladatrendszerek
összehangolásával érhető el. Fontos feladat a lakosság védelem
tudatosságának fejlesztése, a résztvevő szervek és az állomány magas fokú
szakmai felkészültsége, a gyors és hatékony beavatkozás, valamint a
létfontosságú rendszerek üzemfolytonos működésének biztosítása.
Az Alaptörvény módosítása, a védelmi-biztonsági igazgatás rendszerének
megerősítése és fejlesztése érdekében megalkotott jogszabály előrejelzi,
hogy az állam magas színvonalon képes ellátni a védelmi funkcióját, és
adekvát választ képes adni a globális fenyegetésre.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF REHABILITATION
AND RECONSTRUCTION PRACTICES FOR
PRIVATELY OWNED RESIDENTIAL REAL ESTATES
Abstract
There are several international trends in the study of the consequences of
disasters, which focus primarily on the impacts on health, the economy,
society, the built and natural environment. In Hungary, the homes of
thousands of families have been destroyed or damaged as a result of a
series of natural disasters over the past twenty years, mainly floods and
inland waters, hurricane-size windstorms and heavy rains. Creating the
basic conditions for housing often exceeded the capabilities of the victims
and the local communities. Following the worst, most widespread natural
disasters, Hungarian governments have often provided ad hoc subsidies to
local governments to assist the affected local population. The method of
damage mitigation and the system of subsidization were previously
regulated by individual government decisions and individual government
decrees until the new regulations appeared.
Keywords: disaster, disaster management, compensation, residential
property

HELYREÁLLÍTÁSI ÉS JJÁÉPÍTÉSI GYAKORLATOK
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A
MAGÁNTULAJDONBAN LÉVŐ LAKÓINGATLANOK
VONATKOZÁSÁBAN
Absztrakt
A katasztrófák következményei vizsgálatának vonatkozásban is több
nemzetközi irányzat létezik, amelyek a vizsgálatuk fókuszába
elsődlegesen az egészségügyi, gazdasági, társadalmi, illetve az épített
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környezetre, természetre mért hatásokat helyezik. Magyarországon az
elmúlt húsz évben folyamatosan ismétlődő természeti csapások –
elsősorban ár- és belvizek, orkán erejű szélviharok, heves esőzések –
következtében több ezer család otthona semmisült meg, vagy károsodott.
A lakhatás elemi feltételeinek megteremtése gyakran meghaladta a
károsultak és a helyi közösségek lehetőségeit. Magyarország kormányai a
leghevesebb, legkiterjedtebb természeti csapásokat követően gyakran
nyújtottak eseti támogatást az önkormányzatoknak a kárt szenvedett helyi
lakosok támogatása érdekében. A kárenyhítés módját, a támogatás
rendszerét
korábban
egyedi
kormányhatározatok
és
egyedi
kormányrendeletek szabályozták az új szabályozás megjelenéséig.
Kulcsszavak: katasztrófa, katasztrófavédelem, kárenyhítés, lakóingatlan
INTRODUCTION
In all periods of history, there was a need for predictability and
calculability of hazard factors and disasters, and for the transmission of
data as quickly and accurately as possible. Due to the geographical
location and characteristics of Hungary, climate change is an increased
threat to Hungarian society, forcing the national economy to take action.
[1]
The instruments and systems of forecasting, the analysis of data and the
determination of the content of information on natural phenomena are not
indispensable in today's integrated organization and system of disaster
management, and their social necessity is beyond dispute, as every citizen
has the right to learn of the disaster threats in their vicinity, to master the
applicable protection rules, and the duty to contribute to disaster
management. [2]
The management of damages caused by extreme weather, currently ensure
the support for the repair of damages caused to municipality property.
[3][4]
Force majeure subsidy is the partial or full reimbursement of expenses
related to justified and necessary protection actions induced by certain
natural damages in buildings, structures, basements and shore walls owned
by local governments or in buildings owned by local governments and
used by the State for mandatory tasks, it is to provide partial subsidy for
the repair of damages caused by acts of God and for expenditures on
mosquito repression by disaster management. The rules on the
rehabilitation and reconstruction of private property set out in Chapter XI
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of Government Decree 234/2011 on the implementation of Act CXXVIII
of 2011 on Disaster Management and Amendments to Certain Related
Acts established a decision-making procedure, a regulated management
system that does not exclude the responsibility of individuals, and the need
for self-sufficiency (insurance, own and other resources). The authors
examine the State management of disasters damages caused by disasters,
the issues of damage mitigation and rehabilitation, and the law
enforcement practice based on it for the purpose of review. [5]
Material and method
The content and methods of subsidies for privately owned residential
property damaged because of disasters have not yet been the subject of
significant research and study, despite the fact that they initiated complex
and complicated processes.[6] At the time of writing, the authors were
performing secondary research. In the course of the secondary research, a
literature review and content analysis of the topic of rehabilitation and
reconstruction relied primarily on the official sources of Hungarian
regulation. Numerous queries were performed on Google, Research Gate
and EM-DAT (Emergency Events Database) with the key search words
“damage mitigation,” “rehabilitation and reconstruction,” “disaster
damage,” and numerous variations thereof. The secondary data came from
the legal regulations in force at the time of the claims and related to them,
as well as from the relevant internal database environment and external
data sets prepared in the period after the claims (e.g., Hungarian Central
Statistical Office, reinsurers). Several of the secondary data were nonrecurring and specific, and had to be repeated annually. The authors also
took into account performance indicators in relation to the incidents that
took place and the measures taken, and their indicators, by comparing the
contents of the legal regulations and the public law regulations on damage
mitigation.
THE STUDY OF CHANGES IN REGULATIONS IN HUNGARY
Liability for damages
We can always talk about liability for damages in the event of an
obligation to pay compensation for damage caused by an unlawful conduct.
In addition to the above, the condition for the obligation to pay
compensation (damage, unlawful conduct, causal link between the damage
and the unlawful conduct) is that another person who causes the damage
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or is held liable under the law (contract) cannot successfully excuse
themselves of the liability. Exemption in the case of liability for damages
is mostly based on guilt - the success of the exemption depends on the
successful evidence of the damage: the damage occurred despite the fact
that the person who caused the damage or the person responsible acted as
would normally be expected in the given situation. [7]
Indemnity
We cannot speak of liability for damages and, as a sanction, compensation,
but of indemnity if the damage is a consequence of lawful conduct and the
compensation for the damage is required by law. The essential element of
the distinction is therefore the dichotomy of lawfulness and unlawfulness,
as well as a special legal provision for compensation; both delimitation
elements are loaded with problems.
The problem of unlawfulness is its elusiveness, which is, to some extent,
necessary in a more open system of private law compared to criminal law.
In private law, it is neither necessary nor possible for the legislature to
include all potential unlawful conduct as a separate legal fact, but where
possible, it is sufficient to create a general clause providing guidance on
the legal classification of the various conduct, which appears to be
unlawful. Based on all this, unlawfulness in private law may also mean the
violation of a specific legal norm for the reasons of invalidity specified in
its provisions or the violation of a general clause. In distinguishing
between liability and damages, the grounds for the finding of unlawfulness
and the specific judicial interpretation of those grounds are decisive for the
determination of unlawfulness. The special legal provision on
compensation important because, at present, private law does not know a
general rule or obligation of compensation, i.e., in the absence of a special
legal provision, the damage does not have to be compensated if it has been
lawfully caused. When prescribing a specific obligation to indemnify,
mostly in a sectoral law, the legislator also determines the rules of
indemnification (the method and extent of indemnification, the framework
of the procedure governing its establishment, etc.).[8]
Obligation to remediate, prevent and recover damages
The obligation of the State to compensate or repair damages always arises
from a special legal provision, i.e., the State has no general obligation to
compensate or repair damages. The reason for this is that the State
undertaking of compensation and rehabilitation and its regulation could be
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justified for a very wide range of reasons, which differ from several
aspects, e.g. an aspect may be
 if the cause of the damage is human conduct or an environmental
disaster,
 what the purpose of rehabilitation, compensation is (full
compensation, provision of living conditions for the damaged party,
or only partial coverage of the damage),
 if the intervention of the damaged party should be examined (e.g., in
case of construction in a floodable area during flood damage),
 who the person of the distributor of the funds is (State entity or local
government, in the case of the latter: whether a central budget
subsidy can be applied for in a normative manner or based on a
tender), etc.
In line with the many cases mentioned above, these obligations are not
only subject to special legal regulations, which determine in respect of
which damages, in what way and possibly to what extent (amount, time
limit, etc.), within what procedural framework the State is obliged to
compensate, recultivate, but as special “public undertakings” do not
belong to the field of private law but to the field of public law. With
regard to compensation or damage mitigation, it is only a “commitment”
in public law, moreover, in a legal norm, which is completely independent
of the damage, the person causing the damage and the person responsible.
The rule of bearing the damage in accordance with the requirement of
order is liability, indemnification, repair of damages, or - rehabilitation,
taking into account the insurance plans, as a general rule, the damaged
party shall bear the damage non-recoverable from elsewhere.
The concept of disaster damage
The concept of disaster damage has developed, not by accident, in the
field of insurance law in the context of the issue of disaster risks. When it
comes to disaster risk exposure, there are basically two major groups of
risks to distinguish: disaster risks related to the forces of nature and other
non-natural disasters outside this range that can be strongly associated
with the human factor. Risks in this second category can be further
categorized: unintentional events, such as those resulting from an accident,
explosion, fire; and intentional incidents such as riots or terrorist acts.
Thus, disaster damage can be understood as damage that has occurred
because of a disaster or a major disaster threat [12]. That is, the
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depreciation of the damaged party's property and the loss of property
advantage due to such a damaging circumstance (situation or condition),
as well as the compensation or cost necessary to reduce or eliminate the
property and non-property disadvantages suffered by the damaged party.
The duty of the State to “respect and protect” fundamental rights in
relation to subjective fundamental rights, as explained above, is not
limited to refraining from violating them, but also to ensuring the
conditions necessary for their enforcement. However, this protection is not
absolute. It is not even possible to formulate such an expectation, in this
respect; it is possible to consider other rights. At the same time, the State's
current economic capacity has an impact on the level of protection.
DAMAGE MITIGATION
Examining the connections between compensation and indemnification,
we can speak of the liability for damages if two conditions are met. The
first condition is that the occurrence of the damage is the result of some
unlawful activity or negligence. The second condition is that the conduct
of the offender, that is to say, the conduct of the person committing the act,
is different from the one as would be expected in a given situation. We
speak of compensation if no unlawfulness can be established in the course
of the damage, the disadvantage was lawfully caused.
The fulfillment of the obligation to compensate for damages means the
damaged party's conduct before the occurrence of the damage, by which
the extent of the damage can be reduced. Failure to do so may be
attributed to the damaged party at the time of the occurrence of the
damage and therefore cannot be taken into account on the part of the
damaged party in the apportionment of the damage. It is necessary to
distinguish from the right to chemically pure compensation the legal
concept and legal institution that creates an insurance relationship in the
event of force majeure between the rightholders and the State. A perfect
example of this is the process of compensation for agricultural force
majeure, which has been implemented in the Hungarian legal system as a
result of Community law. Consequently, government measures to mitigate
damages are not the same as compensation. Its amount does not
necessarily cover the entire damage of the damaged party, possibly, only a
part of it. In the event of compensation, a third party voluntarily
undertakes to mitigate the damage caused or incurred. In the case of
natural disasters, taking into account the decisions on compensation so far,
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the concept of compensation can be defined as a contribution made
through budget subsidy in the service function of the government, its
power to decide on a case-by-case basis, the purpose of which is to ensure
the continuous performance of the public task for an institution operating
in private residential real estates damaged as a result of a given disaster,
living in a habitual manner at the time of the damage, and to ensure the
continuous performance of the public task.
CURRENT REGULATIONS
There is no legal requirement for the rehabilitation and reconstruction after
disasters, for the compensation of the owners of the damaged houses; the
compensations were previously based on a voluntary commitment made
by the current government. The method of voluntary compensation, the
system of subsidy, was previously regulated by individual government
decisions and later by government decrees. In connection with the
proposal related to the comprehensive regulation of rehabilitation and
reconstruction, it should be mentioned that during the rehabilitation and
reconstruction efforts financed from the central budget so far, the
organizations concerned experienced difficulties in applying the law.[9]
Currently, the Act on Disaster Management and its implementation
regulations form a separate chapter on certain areas affected by the
adverse effects of a disaster and on rehabilitation and reconstruction. The
aim of creating a unified legal framework was to ensure a smoother
process of the rehabilitation and reconstruction process, and to ensure a
smoother flow of the rehabilitation and reconstruction process. [10]
LEVELS OF MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION OF
DAMAGE MITIGATION
Of course, no two damage incidents are the same, nor is the same damage
to private residential property. The post-disaster rehabilitation and
reconstruction activities of the central budget on an ad hoc basis can reach
very high amounts, in the order of billions of HUF. In relation to the level
of State compemsation of damages that had occurred in recent years, the
levels of management of compensation can be differentiated on the one
hand in the central organization, on the other hand in the subsidy of local
governments, and thirdly according to the types of subsidy implemented
through local governments.
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Figure 1- Analysis of the process of rehabilitation following disaster.
(Created by the authors)

The choice of type of management depends fundamentally on the damage
to life and property and its extent, may depend on the type and intensity of
the damage, the size of the affected area, the number of victims involved,
the proportion of forces and assets available and on government actions
that have become necessary to remedy (rehabilitate) the consequences [11]
[13].
However, the extent of compensation is not regulated. The responsibility
of owners to encourage the protection of their property should also be
taken into account when supporting the owners in need of privately owned
residential buildings. Taking into account also public finance
considerations, the rules on the registration of subsidy conditions, amounts,
mortgages and the prohibition on alienation and encumbrance may differ
in two compensation procedures.
Based on the practice of mitigation in recent years, the basic conditions for
compensation were as follows:
 the damage was caused in connection with the given natural disaster,
 the damaged property was built with a building permit or has a
survival permit,
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 the damaged property was established for the purpose of a dwelling
and is registered in the real estate register as a residential building,
or is awaiting such an indication,
 the property was inhabited by the owner/beneficiary at the time of
the damage,
 the owner declares if the property was insured at the time the
damage and the damage is not otherwise recovered,
 the owner undertakes to carry out the reconstruction or purchase
immediately, using the subsidy and the otherwise recoverable
amount (e.g., donation) and from their own resources.
According to the practice of previous years, the following properties are
not eligible for subsidy:
 non-residential buildings,
 rooms not required for dwelling, even if it is directly integrated with
a residential building (e.g., garage, workshop),
 privately owned but non-residential property,
 residential but other owned constructions,
 real estate used as a rental apartment, service apartment,
 the housing conditions of the owner of a residential property can be
resolved in other ways, as the aim of the government is to create
basic housing conditions for the victims.
The current relevant regulations clearly state that the reconstruction of a
destroyed building in a place where there is a high risk of a natural or
human-triggered disaster is not allowed, and it is included in the
regulations that reconstruction may only take place in areas approved or
pre-designated. The basis for this has been determined based on past
experience of disasters that have already taken place.[14][15]
SUMMARY
No entity is obliged to prevent the occurrence of natural disasters or their
consequences. Taking into account the nature, members and functions of
the definition of the State laid down in the Fundamental Law, it can be
stated that in the event of natural disasters there is no responsibility for the
State, no obligation to subsidize damages to personal property caused by
natural disasters, has not taken any prior obligation. According to the
ownership conditions enshrined in the Fundamental Law, the property of
local governments is public property, which serves the performance of
their duties. The property of the State and local governments is national
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property, the owner can act in their own right.
It can be stated that in addition to the traditional legal institutions
(insurance), the State's position in the management of disaster damages
will not be inevitable in the future either. Maintaining a hybrid system
based on self-sufficiency, liability insurance (during hazardous industrial
and other activities) and State involvement (State compensation,
rehabilitation) is vital. The proportion of each element depends on the
economic and social circumstances and the load-bearing capacity of the
State, although it is undeniable that the role of self-sufficiency needs to be
increased among able-bodied groups, as well as the role of liability
insurance and insurance among the entities concerned. Thus, in addition to
the current fairer regulation, self-care and increased responsibility of the
population must also be encouraged, at the same time the axioms of the
regulatory area will be completed by defining guidelines for possible
prevention.
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A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI VISZONYOK HATÁSA A
VÉDELMI SZEKTORRA - HASONLÓSÁGOK ÉS
KÜLÖNBSÉGEK EURÓPÁBAN ÉS AFRIKÁBAN
Absztrakt
A történelem során az emberiség folyamatosan foglalkozott az őt
körülvevő veszélyekkel és azok kockázataival. A történelem egyes
időszakaiban más és más kockázati tényezők kerültek előtérbe. A 2021-es
év legnagyobb kihívásait a globális világjárvány, a gazdasági visszaesés, a
politikai zűrzavar és egyre kritikusabbnak számító éghajlatváltozás jelenti.
Ezek a kihívások közvetlen és közvetett módon is érintik a
katasztrófavédelmi
szervezeteket.
A
globális
éghajlatváltozás
eredményeként a jövőben megszaporodnak majd a szélsőséges időjárási
jelenségek. Ennek következtében az egyes területeken folyamatosan nő az
özönvízszerű esőzések és a felhőszakadások kialakulásának esélye. Más
területeken azonban pont a tartósan csapadékmentes időszakok fognak
kitolódni térben és időben. A cikkben a szerzők a szélsőséges időjárási
jelenségek közül az aszály következményeit vizsgálják európai és afrikai
példákon keresztül.
Kulcsszavak: szélsőséges időjárás, aszály, vízhiány, Európa, Afrika

EFFECT OF EXTREME WEATHER CONDITIONS TO
THE DEFENCE SECTOR - SIMILARITIES AND
DIFFERENCES IN EUROPE AND AFRICA
Abstract
Humanity has been under constant threat of different challenges
throughout the history. Over time, different risk factors became dominant.
The biggest challenges of 2021 are the infectious diseases, the economic
downturn, the political turmoil and the climate action failures. These
challenges directly and indirectly affect the organizations of disaster
management. As a result of global climate change, extreme weather
conditions will increase in the future. As a result of it, the chances of
torrential rains and thunderstorms are increasing in some areas. However,
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in other areas, persistent rainfall deficits will increase in space and time. In
the paper, the authors examine the consequences of drought from extreme
weather conditions through European and African examples.
Keywords: extreme weather conditions, drought, water scarcity, Europe,
Africa
INTRODUCTION
Among the highest likelihood risks of the next 10 years are extreme
weather, climate action failure and human-led environmental damage; as
well as digital power concentration, digital inequality and cybersecurity
failure. Among the highest impact risks of the next decade, infectious
diseases are in the top spot, followed by climate action failure and other
environmental risks; as well as weapons of mass destruction, livelihood
crises, debt crises and IT infrastructure breakdown [1].
Not surprisingly, one of the biggest changes in risk between the annual
reports of 2020 and 2021 was the COVID-19 coronavirus epidemic. The
risk posed by communicable diseases ranks first in terms of their impact,
while in 2020 it ranked only 10th. In addition, the various environmental
threats are among the most significant in terms of likelihood and impact
[2]. The outcome of global risks is shown in Figure 1.

Figure 1 - Top risks by likelihood and by impact. Source: [1]
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The methodology background of the survey analysis was according to the
following: Survey respondents were asked to assess the likelihood of the
individual global risk on a scale of 1 to 5, 1 representing a risk that is very
unlikely and 5 a risk that is very likely to occur over the course of the next
10 years. They also assessed the impact of each global risk on a scale of 1
to 5, 1 representing a minimal impact and 5 a catastrophic impact. To
ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated [1].
All in all, it can be stated that the top risks by likelihood are extreme
weather, climate action failure, human environmental damage, infectious
diseases and biodiversity loss. The top risks by impact are infectious
diseases, climate action failure, weapons and mass destruction,
biodiversity loss and natural resource crises. The results show that most of
the global risks are related to climate change. Many authors have already
stated that one of the greatest challenges of our time is climate change [3]
[4]. The defence sector must be prepared for this challenge [5] [6]. Most
of the literature now accepts this as a fact, the debate is limited to the
scenario of the decades ahead. Long-term forecasts agree on certain things,
such as drought and warming. Global climate change scenarios predict a
rise in temperature of 1.1 - 6.4 °C by the end of the 21st century. In
addition, it is to be expected that the frequency of heat waves as well as
heavy rains may increase further in the future. Accordingly, in the
following we examine the consequences of drought from extreme weather
conditions through European and African examples.
DROUGHT SITUATION IN AFRICA
In Africa there are many developing countries, especially in the southern
part of the continent. In the first step in order to know the background of
the county we have present the disasters that affecting the highest number
of people in the continent (Figure 2).
Annually Africa is affected by dozens of various disasters across the
continent. Because of the rapidly growing population and increasing effect
of climate change, the disaster impact in Africa will likely increase in the
coming decades. In Figure 2 more than 50 countries have been analysed
and it shows the type of disaster that affects the highest number of people
in each African country. The southern regions of Africa, the Horn of
Africa, and the Sahel have been most affected by drought, while the centre
of Africa and western Africa has been most affected by floods. Countries
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in the south-eastern regions of the continent face an annual cyclone season
leaving them most affected by storms [7].
Although disasters occur across the whole continent, some of the countries
are more affected than others. Since 2000, Kenya had 60 events,
Mozambique 55 events and South Africa 54 events experienced the
highest number of disasters as they regularly face storms, droughts, and
flooding [7]. As the paper examines the impact of drought, we present the
South Africa as a sample area.

Figure 2 - Disaster Type Affecting Highest Number of People by Country
(2000-2019). Source: [7]

Some countries like South Africa embraced disaster risk reduction (DRR)
as its new disaster risk management (DRM) approach although that was
being implemented differently in specific countries. South Africa was
selected for study mainly because of specialities. South Africa
legislatively adopted the Hyogo and Sendai framework provisions in their
systems [8].
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Drought is a major problem in the South African due to the climate, and
every so often has devastating impacts [9] describes drought as a condition
of climatic dryness that is severe enough to reduce soil moisture and water
levels below the minimum necessary for sustaining plant, animal, and
economic systems. Drought can also be defined as a deficiency of
precipitation, which when extended over a season or longer time period, is
insufficient to meet demands. This may result in economic, social, and
environmental impacts it should be considered a normal, recurrent feature
of climate [10].
Drought have many outcomes in South Africa. Drought contribute not
only to water and food shortages and often famine, but also to energy
shortages. River dry up and civil strife in many cases result in competition
for resources or forced mass migration. Because of drought farmers will
not only experience a loss of income caused by the low production but
they will also have more than their usual expenses to supplement their
water supplies and to buy fodder for their livestock. Consequently, we
established that drought has a direct impact on economic production.
Drought also affects the spread of disease [11]. A healthy diet is essential
for people living with HIV/AIDS diseases to do so continue to care for the
plants. There may be food shortages associated with the effects of drought
they contribute to the weakening of their immune system and further
accelerate the development of diseases and even death [12].
DROUGHT SITUATION IN EUROPE
Over the last few years, droughts have been a particular challenge in some
parts of Europe. For the third consecutive year, unusual dry conditions
affected central Europe. Some of the central
and north-western European areas faced a robust dry spell after few
rainfall during the spring seasons in 2020. Earlier in the spring, drier than
usual conditions were already observed across central and eastern Europe
such as in Austria, Croatia, Slovenia, Hungary, Serbia and Bosnia. The
summer (July) was also this year much drier than usual in France,
Belgium and southern Germany (Bavaria) and soil moisture deficits
persisted. In middle of summer, due to the increasing the content of the
soil moisture deficits appeared and intensified around the western Black
Sea coast and later extended north of the Black Sea and Caucasus range
(Ukraine and southern Russia). Because of the extreme weather conditions
some countries from central and eastern Europe, ordered preventive
Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

253

measures by local authorities. The recurring dryness in central Europe
determined a reduction of crop yield prospects [13].

Figure 3- Combined Drought Indicator for three selected ten-days intervals through
2020. From left to right: early May, mid of June, early August. Source: [13]

As the drought has hit Central Europe hardest in recent years, we will
analyse this region as a sample area in the following. The number of forest
fires has also increased as a result of the drought.
Statistics on forest fires in Europe are analysed by several organizations,
such as Comité Technique International de Prévention et d’Extinction de
Feu (hereinafter CTIF) and the Forest European Forest Fire Information
System (hereinafter EFFIS). The main goal of CTIF is to provide a
professional forum for sharing fire protection experiences and
achievements in different countries. Its main objectives are to support
international cooperation, improve prevention and firefighting, protect
human life, share experiences in animal rescue and technical assistance.
EFFIS supports forest fire protection organizations and provides data to
the European Commission on forest fires in Europe. The latest annual
report is now available on the EFFIS website [14].
In the followings we present an overview about the number of wildfires
and burnt areas reported by the contributing countries (Figure 4). Figure 4
shows the 2020 fire numbers in each country. In addition, statistical
averages of forest fires in the 10 years preceding the reference year are
also provided.
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Figure 4 - an overview about the number of wildfires and burnt areas reported by
the contributing countries. Source: [14]

In our study, we classified the statistics on forest fires into four categories.
We created it because we want to categorize the risk of forest fires in the
paper. Accordingly, we have defined 4 categories, as this, in our opinion,
covers all the statistical results of forest fires in the continent. The four
created categories are extreme, high, medium, and low forest fire risk.
We have categorized the countries of the south-western Mediterranean,
(Spain and Portugal) as „extreme”. The number of forest fires are in these
two countries more than 10 000 fires in each year. It is higher than in other
European countries, so we created a separate category for them. The
natural occurrence of forest fires is also more common here, which is
accompanied by human intervention. In these countries, forest fires
account for the majority of disaster management operations.
We have included in the “high” category those countries where wildfires
are also a major challenge during the fire seasons, although their number
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(more than 5,000 fires/year) is not yet extreme on an annual basis (10,000).
We have included Poland and Italy in this group.
We have placed countries in the “medium” category where the ten-year
average of forest fires exceeds 1 000 fires per year. The annual average
number of fires is just over 2 000 fires/year, but it also includes data for
countries in the extreme category. This partly skews the result, so we
consider the 1000 fires / year average to be acceptable and indicative.
Among other things, we included Hungary.
We put the countries with less than 1 000 forest fires in a year into the
"low" category. These statistics are only data from the EFFIS classification,
in this case vegetation fires are not analysed. Overall, we note that the
fight against forest fires is becoming an increasing challenge in Europe
especially due to drought, so the issue needs to be addressed.
AVAILABLE WATER RESOURCES IN EUROPE AND AFRICA
One of the major consequence of drought is the extension of water
shortage areas. In the following we present the available water sources in
Europe and Africa.
An assessment for Europe on available water resources and a comparison
with water demands from several economic areas shows that water
availability over Europe varies significantly. Large areas in the
Mediterranean and Eastern Europe have on average less than 200 mm
generated freshwater per year. In addition, although data needed for water
resources assessment do exist in the continent, the access to the data to
make a pan-European overview could still be improved. The availability
of observed river flows is still a particular concern. The availability of
meteorological observations, together with increased availability of
satellite observations, has greatly improved. Available water resources in
Europe is shown in Figure 5 (left). It basically reflects precipitation and
snowfall minus evapotranspiration and deep groundwater losses. As the
model setup has been calibrated and validated, and uses data from
approximately 500 river flow gauging stations, the accuracy of this
assessment is considered to be high. The results indicate important
differences between European territories, with reduced freshwater
availability in the southern Mediterranean (Portugal, Spain, some parts of
France, Italy and Greece, and also in Eastern European countries [15].
An assessment of Africa reveals large territories with less than 200 mm
freshwater generation in each year. Areas with freshwater generation
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larger than 200 mm are in Morocco, equatorial Africa, Southwest Ethiopia,
Eastern South-Africa and Madagascar. Estimating water scarcity is again a
big challenge here. There are many future research challenges, knowledge
and data gaps, in the field of water resources estimation. Satellite provide
improved meteorological data for Africa, but data on water abstractions
need to be updated more frequently [15].
The water resources assessment for the African continent reveals large
areas with less than 200 mm of freshwater generation per year. Areas with
freshwater generation greater than 200 mm are situated in Marocco,
equatorial Africa, Southwest Ethiopia, Eastern South-Africa and
Madagascar. Available water resources in Europe is shown in Figure 5
(right). Lack of water during firefighting will also cause problems,
especially in case of large scale fires [16].

Figure 5 - Available water resources in Europe and Africa. Source: [15]

SUMMARY
In the paper, we collected the effect of extreme weather conditions to the
defence sector. In the first part of the examination, we have drawn
attention to main consequences of climate change, examined the drought
challenge in more detail in some parts of Europe and Africa. Drought have
many outcomes in South Africa. For example, it contributes not only to
water and food shortages and often famine, but also to energy shortages.
The dry up of rivers and civil strife result in many cases in competition for
resources or forced mass migration. Due to drought farmers will not only
experience a loss of income caused by the low production but they will
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also have more than their usual expenses to supplement their water
supplies and to buy fodder for their livestock. In Europe droughts have
been a particular challenge. As a result of the global climate change and
drought lot of wildfires occur that means a challenge to the whole
continent. There have been examples of forest fires, where this type of
natural disaster has not been a problem before (for example in
Scandinavian countries). Climate change and extreme weather conditions
also mean water scarcity, which pose further challenges not only for
disaster management organizations but also for the whole society. It also
confirms the need to care with the different challenges and risks in the
defence sector [17].
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AZ ÉGHETŐ BIOMASSZA JELLEGEZETSSÉGEINEK
VIZSGÁLATA ÉS HATÁSA AZ ERDŐTÜZEK
KIALAKULÁSÁRA
Absztrakt
Az erdők tűz általi pusztulása jelentős tényező, a keletkezett kár nagyságát
befolyásolja az adott területre jellemző gyúlékony biomassza. A tudomány
az erdőtűzoltás területén általában a tüzek kialakulását és terjedését
vizsgálja. Ennek fontos eleme az éghajlat, az időjárás, a biomassza és a
domborzat. A szerzők a cikkben bemutatják a Föld nagy tűzrezsimjeit,
amelynek keretén belül elemzik a gyúlékony biomassza egyes
jellegzetességeit és azok hatását az erdőtüzek kialakulására a világ egyes
területein. A cikk egy nemzetközi konzultáció és együttműködés
eredményeként jött létre, ahol a szerzők saját eddigi kutatási
tapasztalataikat
is
felhasználták.
A
kutatás
eredményeként
megismerhetővé válik az, hogy a Föld egyes területein milyen
vegetációtípusok vannak, milyen a tüzek kialakulása, gyakorisága és azok
hatása.
Kulcsszavak:
földművelés

biomassza,

tűzrezsim,

erdőtűz,

biotikus

tényezők,

EXAMINATION OF THE CHARACTERISTICS OF
COMBUSTIBLE BIOMASS AND ITS EFFECT ON
FOREST FIRES
Abstract
The burnt forest areas are a significant factor and the amount of damage is
also influenced by the flammable biomass characteristic of the territory.
The science in the field of firefighting against wildfires usually deals with
the generation and spread of fires. Climate, weather, biomass and
topography are the most important elements. In the paper, the authors
examine the major fire regimes in the world, they analyse some of the
characteristics of flammable biomass and their impact on the development
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of forest fires. The paper is a result of an international consultation and
collaboration where the authors have used their own research experiences
during the research. As a result of the investigation, it will be possible to
find out what types of vegetation are in certain parts of the world and what
is the frequency and the impact of fires.
Keywords: biomass, fire regime, forest fire, biotic factors, land use
INTRODUCTION
At international level, the conditions of fire generation and the fire
behaviour factors are illustrated on a spatial and temporal scale, in order to
determine the characteristics of an area in relation to forest fires [1]. By
examining space and time, researchers have also explored the physical and
natural factors of the generation of wildfires [2] [3]. Fuel, oxygen and heat
have been determined to be physically necessary for the ignition. If these
conditions are met, the combustible fuel will ignite in a short time and a
fire will generate. For the generation of a forest fire not only the
requirements of burning are needed, because in this case the fire triangle
also changes. In case of wildfires the fire triangle is no longer about fuel in
general, but about tree species, weather and topography. In this case, the
extension of fire increases both in space and time. The third stage of the
fire triangle study is when the requirements are the climate, the vegetation
and the ignitions which already result in a fire regime. Its extent is greatest
in space and time. Figure 1 was created internationally to show the fire
triangles as a function of space and time.

Figure 1 - Fire triangles as a function of space and time. Source: [3].
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EXAMINATION OF THE BIOTIC FACTORS IN CASE OF FIRE
GENERATION
The generation of wildfires, the fire spread and the size of the burned areas
are influenced by several factors. These factors can be divided into three
major groups: abiotic, biotic and land use factors. We cannot analyse all of
these factors, so in the current paper we examine the biotic factors in more
detail.
We begin the study of biotic factors by clarifying the concept of it. Biotic
factor is the living environment in biological sense. It includes the type of
tree species and how the tree affects the extension of a forest fire and the
parameters of the fire spread. One such factor is the amount of resin and
other combustible components in the tree species. They provide
favourable conditions for the ignition and the fire spread. The best
example of it is pine trees, which are much more flammable than other
deciduous trees.
The age of the given tree species is also a significant factor; as young
forests are much more endangered due to the dried leaves that remain on
them. The surface fire spreads much more easily to the dry leaves on the
branches due to the small distance. Another important factor is the quality
and the quantity of the dead biomass at soil, which is called duff. Duff is a
deep, dense layer of partially decomposed pine needles, that would
otherwise not accumulate under a frequent fire regime. This layer affects
the spread of fire in a specific area. After the snow melts, the layer dries
out in a few hours when the sun is shining, which increases the risk of
early spring fires.
In addition to biotic factors, land use conditions should also be mentioned,
as this also affects the occurrence of fires. Where weeds have already
multiplied, the amount of combustible material increases. As a result of it,
the possibility of fire spreading to crown level increases.
Farmers also use the fire for land use purposes, which is a common habit
in the agriculture. Previously, it was a proven technique in Europe, from
the countries of the Mediterranean region through Germany to
Scandinavia. In developing countries, especially in the tropics, such a type
of land use is still important, when a short cultivation period is followed
by a longer set-aside period. In this case, the fuel of the forest is burned in
heaps or spread over the area before the start of land use. In the 1980s,
therefore, more than 41 million hectares of forest were burned in the
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tropics [4]. This type of land use significantly increases the risk of
wildfires worldwide. The increase in the areas affected by agriculture is
changing the microclimatic conditions in the nearby forest. As a result of
it, for example in the rainforests, such a vegetation can develop that dries
out sooner than usual. In uncultivated agricultural areas, succession begins
with the formation of turf and shrub, which also contributes to the
development of surface fires [5]. Disaster management must be prepared
for changes at all times [6] [7].
PRESENTATION AND ANALYSIS OF FIRE REGIMES
WORLDWIDE
Although the exact number of forest fires is difficult to estimate, it is
possible to determine in which parts of the world the risk of forest fires is
high. Even a small spark in these areas can result in a forest fire.
Controlled and uncontrolled forest fires on Earth can be classified into socalled fire regimes. Fire regimes consist of three factors: fire intensity
(severity), fire frequency (how often), and fire season (time of year) [5].
The following description of the Earth's major fire regimes follows a
classification generally accepted in the international literature and also
used by the working group of the Max Planck Institut Feuerökologie [8].






The largest fire regime is the tropical and subtropical savannahs. In
these areas, the vegetation of the savannah forms a coherent biomass
layer that dries out very quickly during the dry seasons. The main
cause of savannah fires can be traced back to human factors
(negligence or intent), mainly wildlife and animal husbandry. Such a
high vulnerable area is found e.g. in the wet savannahs of West
Africa and in some parts of South America (Bolivia, Brazil) [8].
The evergreen tropical rainforest is also a significant high vulnerable
area. It mainly means certain areas of Central Africa and Brazil. The
main cause of fires in this territory are also the human factors. In
many cases, some parts of the forest are cut down or burned in order
to increase agricultural lands. In many cases, these fires become
uncontrollable, and they result in huge burnt areas (for example the
Amazon rainforest fires 2019). Another problem is that most of the
countries in this region are unprepared organizational and also
technical to fight against such fires [5] [9].
Fire regimes include tropical and subtropical deciduous wildlands.
These are located along the tropics and are actually a temporal
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vegetation from the tropical forest to the wooded savannah.
Deciduous trees drop their foliage as the dry season approaches,
forming a flammable biomass layer at the ground. They dry out and
ignite quickly when the sun is shining.
In the Mediterranean climatic zone, as well as on the Mediterranean
coastline, the west coast of North America (California), the west
coast of South Africa and Australia, large forest fires are occurring.
These areas belong to the Mediterranean fire regime. Here the
number of fires is huge on the annual statistic, but the size of the
burned areas is significantly smaller than in the tropics. These areas
are densely populated and the extent of the damage is usually
significant. In addition, fire can endanger human life and property
[10] [11]. The generation of fires can be traced back to human
factors.
Finally, the fire regimes of boreal coniferous forests are also
important. Such areas are found for example in Russia, Alaska or
Canada. Fires in these regions are largely natural, mainly as a result
of lightning, however the risk of human negligence is also
significant [12].

The fire regimes are illustrated in Figure 2, where we marked the different
regimes with different colours. The figure shows that in Europe the
Mediterranean fire regime is high vulnerable, but for example in Africa,
several fire regimes are present at the same time.

Figure 2 - Major fire regimes and the risk of forest fires. (Created by authors)
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INTERNATIONAL PROGRAMS MANAGING WILDFIRES
The fire regimes in the world pose a major fire risk, for this reason
international programs have been set up to deal with wildfires. Such a
program is Working on Fire (WOF), which manages an integrated
international program. Working on Fire’s vision is to be the leading global
Integrated Fire Management (IFM) agency, making a sustainable
difference in the environment and people’s lives. This includes fire
management plans (eg controlled burning), fire detection, firefighting,
prevention, and the share of theoretical knowledge about fire. The WOF
currently employs more than 5 000 young men and women for firefighting
purposes against wildfires at 200 bases. The WOF programme is a
government-funded, job-creation programme, that recruits youth from
marginalised communities, trains them in fire awareness and education,
prevention and fire suppression skills and employs them as WOF
Participants. [13].

Figure 3 - International programs supporting wildfire management.
Source: [13] [14].

Another organization operating in a similar field of activity is the Congo
Basin Forest Partnership (CBFN), which aims to restructure forestry and
protect natural resources worldwide. The CBFP works together with the
Central African Forest Commission (COMIFAC). The regional body
responsible for the orientation and harmonization of forest and
environmental policies, in the interest of promoting the conservation and
sustainable management of the forest ecosystems of the Congo Basin. The
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members of the Partnership meet every year to coordinate their most
important activities, propose actions on emerging issues and share
information with each other and networks active in the region. The
organization has a lot of programs, the most significant of it is the Borneo
Heart Initiative, which seeks to protect the mountain forests of the island
of Borneo. The Amazon Initiative includes the implementation of the
Amazon Region Protected Areas Program (ARPA) and the Amazon
Headwaters Program [15]. The various societal challenges must therefore
be tackled together [16] [17]. The various international programs are a
great help. However, the management of wildfires can be made even more
efficient with the help of GIS-based systems, which is also used in other
areas of the defense sector [18].
SUMMARY
In the paper, we have presented the major fire regimes worldwide. We
analysed some of the characteristics of combustible biomass and their
impact on the generation of wildfires in some parts of the world. First, we
clarified the formation of a fire regime as a function of space and time by
plotting fire triangles. After that, the biotic factors of fire generation were
examined in more detail, from which the effect of the given tree species
and its age on the occurrence and fire spread was determined. Afterwards
we also gave a short overview of the economic factors of the fire. We
examined and grouped the characteristics of fire regimes in different parts
of the world, based on the classification of the Max Planck Institut
Feuerökologie. Based on it, we have created our own figure of the world’s
major fire regimes and the risk of wildfires. At the end of the study, we
collected some international programs and organizations that contribute in
some way to the wildfire management.
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Rudolf Nagy24 - Péter Boda25

SECURITY POLICY AND SOCIAL CHALLENGES OF
EPIDEMICS IN OUR DAYS
Abstract
Mass diseases occurring from time to time under natural conditions,
destroying more or less large areas, are primarily a direct threat to human
health. However, they can have a similarly critical effect on the living
conditions, causing disruptions in the supply of the population and the
temporary detriment of the financial situation of those affected.
These phenomena may be even more pronounced in the context of a
pandemic. The solutions that ensure the efficiency of the responses to
avoid and minimize losses differ significantly not only in their dimensions
but also in their methodology from the rules of epidemiological treatment
of standard endemic pathogens. The basis for addressing the expected
serious social and economic consequences of such epidemiological
situations is a detailed inventory of the challenges posed by global
epidemics and the establishment of an efficient national response system
based on them.
Key words: epidemic, infection, pathogen, health care, pandemic

JÁRVÁNYOK BIZTTONSÁGPOLITIKAI ÉS
TÁRSADALMI KIHÍVÁSAI NAPJAINKBAN
Absztrakt
A termesztés körülmények között időről-időre bekövetkező tömeges
megbetegedések kisebb-nagyobb területen pusztítva elsődlegesen az
emberi egészségre jelentenek közvetlen veszélyt. Azonban hasonlóan
kritikus hatást gyakorolhatnak a létfeltételek, a lakosság ellátásában
keletkező zavarok, illetőleg az érintettek egzisztenciális helyzetének
átmeneti megrendülése okán.
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Még hatványozottabban jelentkezhetnek ezek a jelenségek egy-egy
pandémia kapcsán. A veszteségek elkerülésének, és lehető
legalacsonyabbra történő csökkentésének érdekében meghozandó
válaszok eredményességét biztosító megoldások nem csak dimenzióikban,
de módszertanukban is jelentősen eltérnek a szokásos endemikus
kórokozók nyomán alkalmazott járványkezelés szabályrendszerétől. Az
ilyen járványügyi helyzetek várható súlyos társadalmi és gazdasági
hatásai kezelésének alapja a világméretű járványok előidézte kihívások
részletes számbavétele és az ezekre épülő hatékony nemzeti reagálás
rendszerének létrehozása.
Kulcsszavak: járvány, fertőzés, kórokozó, egészségügy, pandémia
I. INTRODUCTION
Incidents that trigger epidemics in the ecological environment usually
only result in well-developed, but increasingly intensive tasks for a
veterinary or a public health organization in a narrower geographical area.
In nature, however, there are sometimes disastrous changes on a scale that
is fundamentally shaking the lives of human communities. The epic
Gilgamesh, recorded in cuneiform, also captures the lessons learnt from
the natural disasters of the ancient Sumerian civilization, including the
recollection of a flood. However, “…The flame column of Fiery
Mountain, its ashes, the rumble of the shaking earth …” justifies that
other natural disasters have left a similarly deep imprint on the minds of
ancient people. [1]
The fatal upheaval of the balance of nature as a result of such or similar
phenomena can strike humanity and the environment that provide their
living conditions with several excitatory blows. Events that testify to these
above have been recorded in a number of sources. According to Augusto
Magini, a paleoclimatologist at the University of Heidelberg, the most
influential work in historical times, the Book of Books, the Bible, the
Second Book of Moses, disguised in a religious cloak, captured a series of
incidents in the form of ten strikes:
1.
2.
3.
4.
5.

Water turns into blood,
Frogs,
Mosquitoes,
Gadflies,
Plague,
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6.
7.
8.
9.
10.

Blistering ulcer,
Hail,
Invasion of locusts,
Darkness,
“Thus saith the Eternal, about midnight I will go out into Egypt;
and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the
firstborn of Pharaoh that sitteth upon the throne unto the firstborn
of the handmaid, who is behind the hand mill.” [2]

In the light of research, it is very likely that the above incidents led to the
collapse of the historically related Egyptian Bronze Age social system, the
outbreaks of epidemics following the eruption of the Santorini volcano
around 1600 BC, which upset the biosphere of the Mediterranean region
and ultimately caused mass starvation due to subsequent crop failure. [3]
II. PROGRESS OF EPIDEMICS
Outbreaks of devastating epidemics are typically associated with the
advance breakdown of pathogens that, for one reason or another, are
unexpectedly caused by the appearance of hitherto unknown pathogens.
Which is also natural, because microorganisms that have developed in
tighter or looser symbiosis with the human race for many millennia may
become less critical to the human immune system. Because, as a result of
relatively frequent evolutionary interactions, our defense system has
“learnt” to identify them and effectively “fight them”. However, due to
the scale shift of natural forces and anthropogenic effects in favor of the
latter, we can identify the rapid and tragic development of epidemics from
the area adversely affected by human activity. [4]
Most of these cases involve the transformation of certain vulnerable
ecosystems that are excluded from the environmental elements directly
affected by human activity. In some cases, the living conditions of species
that require environmental stability as a result of human impact are
fundamentally shaken, leading to widespread degradation in the affected
biosphere.
However, under certain circumstances, new ecological niches that can be
“conquered” by some organisms are emerging, as exemplified by the
pathogens of the Ebola virus and other zoonoses ("Diseases, infections
which are transmitted to humans from vertebrates in nature") [7] released
from the depths of the jungle. As a result of the civil wars in Sierra Leone
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and Liberia, hundreds of thousands of refugees had fled to Guinea for
relative safety and security, many of whom had sought refuge in a small
strip of land wedged between Sierra Leone and Liberia called Guinea's
Little Parrot Beak Land. Due to the increase in the population caused by
the large number of refugees, the population had developed in a way that
far exceeded the load capacity of the area. In the surrounding area, where
extensive forests had previously dominated the landscape and only
scattered villages could be found. Over time, where the refugees hit a
camp, a settlement structure of agricultural plots torn apart by intensive
deforestation developed. According to research, the Ebola epidemic may
have broken out here due to the spread of a pathogen from bats living in
the areas of the changed sparse forest area to humans. Contributing to the
gradual depletion of natural resources for crop production and as a source
of firewood and building materials, as well as commercial logging, people
penetrated deeper into the forests. [5]
Based on this, scientists assume that humans became and become infected
with the Ebola virus through contact with an infected animal, such as a
bat or a primate. [6]
Of course, an isolated disease alone should not be the cause of a mass
disease, but if it is accompanied by habits stemming from favorable
cultural roots in the development of epidemics, they may even increase
the risk of infection. Distinguished examples of this are the markets that
sell wild game meat due to the extensive consumption of the so-called
“scrub diet”, with the processing of exotic animals in different parts of the
world, such as China, where food hygiene has left much to desire in many
cases.
Of course, the spread of epidemics is not always naturally embedded in
traditions. Nor was it as widespread in China as it is today. A significant
part of the population here, as in Africa, turned to wild game eating as a
result of starvation. The historical antecedents of this must be sought in
the destruction of nature involving the entire society during the so-called
Cultural Revolution. In 1958, in an abandoned attempt by Mao Zedong,
the first man of the Chinese Communist Party, the “Great Leader”; he
sought to remedy the problem by the mass extermination of sparrows in
China “accused of” eating up the grain crop. As a result, in the absence of
these little birds in the following years, there was nothing to destroy the
insects during their natural breeding season, their number had so exploded
that it really meant wreaking havoc on food supplies, causing a real
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famine. Subsequently, a significant portion of the population turned to
food found in nature, which then became part of Chinese food
consumption. By the way, the extermination campaign against sparrows
was so successful that today's Chinese sparrow population is only present
due to the fact that it was possible to replace the original population with
the subspecies imported from Siberia. [8]
III. IDENTIFICATION OF AN EPIDEMIC HAZARD
The basic conditions for the spread of infectious diseases and the
development of epidemics:
 Source of infection,
 Infection medium,
 Susceptible body. [9]
These are the primary factors in the epidemic process. In addition, natural
and social causes also play a role in the spread of the epidemic. Based on
the examples detailed above, it can be concluded that the occurrence of
such epidemics and the widespread involvement of the population are
closely related to the favorable conditions created by the following
significant secondary (however, the secondary factors alone are not able
to cause the epidemic, at most its extent and duration) factors [10]:
 New ecological niche for pathogens,
 Development of new pathogens (mutations),
 Dissemination of vectors to help their spread (vector: "An animal,
insect or other organism that spreads viruses or other microorganisms") [11],
 Introduction of pathogens,
 High population density,
 Influx of migratory masses,
 Deterioration of hygienic conditions,
 Exhaustion of food supplies,
 Complexity of supply chains,
 Increased mobility, etc.
The resulting pandemics could have serious public health consequences.
Among the pathogens that can cause a pandemic, viruses and especially
influenza types with a high degree of variance also stand out. Due to this,
influenza virus infections occur in several animal species, such as birds,
Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

275

pigs, horses, and marine mammals. “Influenza is the only classic viral
infection that can still cause pandemics, and that even in inter-pandemic
periods, it causes epidemics that span a very large number of countries in
a relatively short period of time, covering countries or continents every 13 years. These strains of the virus have caused pandemics or public health
crises threatening in more than one case in the last one hundred years. For
example, a mutated strain similar to the H1N1 swine flu virus caused a
severe influenza pandemic in 1918, known as the Spanish flu, which
killed more than 50 million people worldwide. In addition, genetically
related strains of the virus caused the 1957 "Asian" epidemic and the 1968
"Hong Kong" bird-borne and in many cases fatal diseases. Research has
shown that human seasonal H3N2 influenza also circulates persistently in
pigs. [10]
Thus, the pathogens of infectious diseases cannot only be transmitted
from a sick person to a healthy one, they can even be modified in the
opposite direction and spread as an infectious variant in animals, as has
been identified in the case of bovine tuberculosis. Examination of the
pathogens of bovine tuberculosis revealed that approx. 13,000 years ago,
during the period of spread of agriculture and animal husbandry, it might
have evolved from bacterial strains of human tuberculosis. The human
expansion that resulted from the rapid population growth that occurred
during this important phase of human civilization had helped the newly
created pathogen to expand its range by infecting new host species. [12]
The pathogens of tuberculosis had infected domesticated species living in
the human environment. With these domestic animals, man has spread the
disease to almost all over the world, which, according to epidemiological
analyzes, may have been exposed to certain wild populations in the
natural environment over the past 150 years. Thus, for example, badgers
may have become a species in the wild reservoir (the organism in which
the pathogen is found and whose bodily secretions are released into the
outside world, thus providing an opportunity for another organism to
become infected) [10] that poses an epidemiological risk to the disease.
[13]
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Image 1: Evolutionary phases of bovine tuberculosis. (Edited by the author)

Their size, the large population at risk, and the lack of resources available
to carry out the intervention may exacerbate the negative consequences,
as evidenced by modern epidemics. [14]
In contrast, pathogens very rarely invade new areas due to the conditions
under which pathogens spread from individual to individual or from their
reservoir to a new species through cultivation. However, in such cases,
they can cause an epidemic with a serious threat of mass infection in the
new area due to the lack of an adequate immune response because of the
“unpreparedness” of the infected organism. It is therefore important to
identify which secondary factors may increase the risk of such outbreaks.
An important role in this can be attributed to the favorable change of
environmental status factors in terms of pathogens. Climate change may
be one of the drivers of this, as the latest UN/IPCC report on health
impacts points out. Among the human impacts, the report highlights,
among others, the role of climate change in advancing the progression of
pathogens, disease vectors and zoonotic hosts due to warming. [15]
Within migration, however, there are three main distinct groups:
- regular,
- irregular (refugees, illegal migrants who are illegal violators of the
rules of entry and residence),
- mass migration. [16]
In the case of legal asylum or immigration procedures, the segregation of
the case may be carried out in accordance with well-established
procedures for the continuous surveillance of the persons concerned, if
necessary, in accordance with quarantine rules, and the implementation of
epidemiological disinfection. In order to provide the tools needed to
manage the situation, the module selects warehouses (eg.warehouses,
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garages, etc.) and mobile capacity according to the location of the
deployment, the application of which is logistically recommendable. [17]
In terms of public health, illegal and mass migration are the biggest
challenges for a country concerned. The former face significant
difficulties due to the fact that they are uncontrolled from the point of
view of epidemic control, while the latter face significant difficulties due
to the relatively close contacts due to the large number of congestions at
the borders of a country and the enforceability of other epidemic
prevention measures. Especially in the event of a possible overload of the
healthcare system for other reasons, as we may have experienced as a
result of the COVID-19 pandemic. This circumstance is not new either;
they just slipped over it when they appeared in the backward regions of
these distant continents. "Obviously, these health crises caused by mass
migration could only have occurred due to a poorly developed health
infrastructure." Today, we see highly developed health systems “cracking
down” due to migratory pressures on mass epidemics. However, such
events should no longer be dealt with by the special public health rules
provided by the health sector regulations, and in addition to the active
involvement of the defense management system in emergency situations
with more serious consequences, rules should be put in place. [18]
Migration, in whatever form it takes, will normally lead to a substantial
increase in the number of infections in the regions affected by transit
routes in the early stages of the outbreak. This additional effect is
typically eliminated during the period of mass illness. However, the lack
of a general willingness to follow such disasters in communities with
relatively closed immigrant backgrounds in migrant countries with
relatively closed immigrant backgrounds makes it more difficult for the
health care system to function. Similar phenomena were observed in other
epidemics in disadvantaged regions and zones, where “the reduction of
infections was ultimately brought about by changes in the behavior and
attitudes of the population”. [19]
The accelerated mobility associated with globalization can provide a
direct link not only to shipments of transcontinental supply chains that
carry vectors, but also to tourists crossing oceans as viral hosts during the
incubation period of their infectious disease. The importance of the latter
was highlighted by the beginning of the Italian chapter of the COVID-19
pandemic. As a result of the return of members of the major Chinese
community in northern Italy from their lunar New Year visit in early
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2020, and the postponement of protection measures to offset this, a surge
of disease had swept across the affected region.
In Hungary, a similar phenomenon related to the road transport network
was observed in the early stages of the epidemic. During the first wave,
the distribution of the number of identified diseases showed an increased
involvement of the border counties where motorways provided
connections to other regions of the country, as well as significant network
nodes of this motorway network; that is, the counties of the central region.
In contrast, the number of registered cases in this, and only in this period,
was the magnitude of the counties that were avoided or only affected by
transit traffic from motorways and the associated border traffic, as can be
seen in Figure 2.

Figure 2: The role of road networks in enhancing the spread of the epidemic in
the initial period of the first wave of COVID-19
Edited by the author based on [20].

IV. SOCIAL AND ECONOMIC IMPACTS OF EPIDEMIC
MANAGEMENT
Infrastructures are not only affected by epidemics during the epidemic
period by influencing the rate of infection, but they also create special
conditions and affect economic performance depending on the resilience
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of their operations. The possibilities and limitations of economic
protection measures and the global economic environment together
determine the extent of the disaster and the secondary social disruption it
causes. [21]
Outbreaks affecting public health in a wide range of societies, and in
particular the impacts of secondary economic factors on their global
spread, can far outweigh the health consequences. Through the dynamics
of employee availability, they have a direct impact in almost all
employment sectors, both in the service and production sectors. In
addition, society is facing additional aggravating problems at both the
individual and macroeconomic levels due to the disruption of the
functioning of critical infrastructures that are essential for their stable
operation. [22]
In order to prevent the financial and social impossibility of large sections
of society and the consequent general upset of the social order and the
consequent deepening of the economic crisis, economic risk mitigation
measures must be taken at the outset of the epidemic. One of the most
important tasks for companies, as well as at the level of primary care for
the population, is to maintain the operation of supply chains in all possible
ways.
Their success depends only on the coherence of decisions taken at the
level of economic policy and business entities. Thanks to the avoidance of
pitfalls and the accompanying investment promotion measures, Hungary
has been able to show outstanding economic growth despite the
deepening consequences of the three waves of COVID-19 so far.
To this end, the preservation of the health of workers who are able to
maintain the driving force of the economy, which has a fundamental
impact on their ability to work, must be ensured by ensuring that
epidemiological rules are strictly observed. This cannot be imagined
otherwise, only through the creation of individual forms of behavior that
are at risk of infection, caused by the individual's daily social contact. In
technical terms, by following the rules of conduct.
Unfortunately, however, it is beyond controversy that, as with other antivirus communities, not one of our fellow human beings cares about the
achievements of credible professionals in their crisis communication
efforts. Due to the still significant number of active vaccinations in the
general population, viral variations that can cause recurrent waves are
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occurring. Inexplicably later, although these anti-vaccination advocates
are demanding the lifting of the restrictive measures that are needed to be
introduced for mass demonstrations, as we have seen in Romania, for
example. The introduction of restrictive measures against those who
oppose the potentially infectious behavior of those who are in the public
interest and who have thus carelessly endangered others can play a very
important role here. After all, in a state governed by the rule of law, it is
enshrined in fundamental legal principles that the exercise of individual
freedoms has a place as long as it does not endanger the lives of others.
After all, there is already a place for restricting certain related freedoms,
as declared by the Fundamental Law. For example, the exercise of the
right to free movement can be a powerful argument for these individuals.
Of course, like all similar measures, they can only achieve the desired
result if compliance can be enforced with consistent control.
V. IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PROTECTION
However, this is completely offset by the limitations of traditional
protection and law enforcement human resources in relation to the area to
be monitored and the population. Based on the use of drones that can
substantially alleviate this, they offer a solution combined with the
proliferation of artificial intelligence and associated high-speed networks.
[23]
In China, they are already successfully monitoring compliance with the
exit ban for people subject to quarantine rules. Moreover, this technology
can provide targeted testing for infections, as we have learned from
epidemic management tasks in remote difficult-to-reach regions.
Moreover, successful developments in their use in disinfection have
already been reported, which is particularly noteworthy in the event of an
outbreak of possible epidemics with even more serious consequences than
before. [24]
Continuing to consider solutions for the epidemiological application of
drones mentioned above, either by rasterizing the metropolitan
environment with appropriate epidemiological criteria and allocating
temporary mobile drone landing platforms to this end, an extensive
quarantine zone with full technical design can be created. They may even
be able to be sampled for the identification of pathogens or their vectors
and transported to designated epidemiological laboratories.
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Of course, addressing the public health care and economic impacts of
pandemics will not trigger the transformation of bitter experience into
plans to prevent future epidemics. If this is the case, the people of the
world, including Hungary, will be able to avoid that the pandemic plans in
Hungary, first introduced in 1997 and revised in 2001 by the World Health
Organization, burden the accounts of those affected without legal burdens
and guarantee the avoidable high rates of potential human and economic
losses.
That is why I see a need to reform emergency planning and to adapt it to
the level of bio-risk and to coordinate it between those involved in
cooperation, primarily with regard to critical infrastructure elements, with
regard to organizations with primary responsibility for management and
protection, one combined with control at the central government level.
V. SUMMARY
Based on the realities of our everyday life and my own experience in
health emergency planning, the planning system needs to be
fundamentally overhauled, in which only the involvement of qualified
professionals with a complex approach and the ability to apply modern
technologies is appropriate must be guaranteed.
At the same time, consideration should be given to rethinking the role of
law enforcement, protection and public administration authorities in the
regulatory environment of disaster management, which are better suited
to the performance of COVID-19 crisis management tasks, in line with
current epidemiological practice.
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Szilcsanov, Zoltán26 - Muhoray, Árpád27

SZAKMAI TÚRA A CSERNOBILI KIÜRÍTÉSI
ZÓNÁBAN
Absztrakt
Fantasztikus, lenyűgöző, megdöbbentő, tragikus, elszomorító, inspiráló.
Ezeket a szavakat lehet leginkább a csernobili eseményekkel
kapcsolatosan használni. Nincs olyan személy, aki közömbös lenne a
tragikus történéssel, főleg olyan személy, aki a katasztrófák elleni
védekezésben, újjáépítésben, vagy megelőzésben éli mindennapi hivatását
legyen az hivatásos, vagy más állami szerv dolgozója, vagy önkéntes. Az
emberi tényező által okozott katasztrófák azon belül a radiológiai
események rendkívül bonyolult, gyors és precíz feladatot rónak a
különböző szervezetekre. A szerzők a katasztrófa helyszínének bemutatása
során jutnak arra a következtetésre, hogy „katasztrófa történelem” keretén
belül szükséges lenne a csernobilihoz hasonló tragédiák mélyebb
vizsgálata, részletesebb kutatása, a mi miért történt kérdésre a válaszok
megadása.
Kulcsszavak: Csernobil, katasztrófavédelem, nemzetközi visszhangú
katasztrófák

PROFESSIONAL TOUR IN THE CHERNOBYL
EXCLUSION ZONE
Abstract
Fantastic, stunning, shocking, tragic, sad, inspiring. These words are best
used in connection with the Chernobyl events. There is no one who is
indifferent to what is tragic, especially someone who has a daily career in
disaster prevention, reconstruction, or prevention, whether he is a
professional or other public body employee, or a volunteer. Within manmade disasters, radiological events are extremely complex and require a
quick and precise task for different organizations and perhaps the fastest
Szilcsanov Zoltán tű. őrnagy, kiemelt főelőadó, BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, Nemzetközi Főosztály, e-mail: zoltan.szilcsanov@katved.gov.hu
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response to such events. During the presentation of the site of the disaster,
the authors conclude that within the framework of the “history of the
disaster” it would be necessary to investigate and analyze in more detail
the tragedies like Chernobyl, and to answer the question why.
Keywords: Chernobyl, disaster management, disasters with international
reactions
BEVEZETÉS
Véleményünk szerint az, akinek feladatai közé tartozik részt venni a
katasztrófák elleni védekezésben, elkötelezettje hivatásának, annak
egyszer el kell mennie, el kell jutnia a Zónába, vagy más olyan hazai vagy
külföldi területre, amelyet jelentős katasztrófa sújtott.
E sorok egyik írója eljutott az amerikai külügyminisztérium US IVLP
(International Visitor and Leadership Program) keretében egy majdnem
egy hónapos szakmai képzésére, ahol testközelből a helyszínen látta a
New Orleans-i 2005 évi Katrina hurrikán pusztítását, amelynek
következményeit még a mai napig nem sikerült felszámolni.
A publikáció másik szerzője pedig a kolontári vörösiszap katasztrófa
térségében vett részt a mentésben, a következmények felszámolásának
irányításában, és szerzett életre szóló élményeket a tragédia helyszínén.
Sajnos ezzel a pusztító ipari katasztrófával, annak súlyos emberi és
ökológiai következményeivel már Magyarország is feliratkozott azon
országok sorába, ahol nemzetközi visszhangú katasztrófa történt. Ez a
2010. október 4-i vörösiszap katasztrófa minden ott szolgálatot teljesítő, a
mentésben, mentesítésben, újjáépítésben részt vevő személynek szintén
óriási inspirációt jelentett. A katasztrófa igen jelentős társadalmi
összefogást, segítő szándékot mozgósított.[1]
A nukleáris kísérletek, a háborúk következménye, az atomenergia
felhasználásának elterjedése, a civilizációs katasztrófák gyakoriság, a
potenciális veszélyforrások növekedése ráirányította a figyelmet a
környezet szennyezésének növekedésére.[2] A környezet szennyezés
mértékében a csernobili atomerőmű katasztrófája sokáig tartja vezető
helyét a világban, a pusztítás valódi nagysága a helyszín bejárása után
megdöbbentően hat minden emberre.
A mai magyar Katasztrófavédelmi törvény előírja, hogy minden
állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a
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környezetében a lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó
védekezési szabályokat.[3] A kárhelyszín, az tönkre ment erőmű, a
néptelenné vált városok és falvak látványa elgondolkodtatja a szemlélőt,
hogy 35 évvel ezelőtt vajon hasonló előírás volt-e a Szovjetunióban, ami a
lakosságra vonatkozott és azt hogyan tartották be?
De most kezdjük meg képzeletbeli túránkat egy olyan katasztrófa
helyszínén, ami nem csak egy ország, de az egész emberiség
szempontjából jelentőséggel bír Észak-Ukrajnában, a csernobili
atomerőművi baleset helyszínén, ahol az ún. Csernobili Kiürítési Zóna
Ukrán Állami Ügynöksége (State Agency of Ukraine on Exclusion Zone
Management) felügyeli a területet. [4]
A CSERNOBILI KIÜRÍTÉSI ZÓNA LEÍRÁSA, ELHELYEZKEDÉSE,
SAJÁTOSSÁGOK
Maga a Zóna egy amőbaszerű terület, amely Ukrajna északi részén
helyezkedik el, pár km-re a fehérorosz határtól, körülbelül 30 km-es
körzetben.[5]
Az atomerőmű balesete után közvetlenül hermetikusan lezárt Zónába ma
már „egyszerű turistaként” is eljuthatunk, az interneten külön erre a
kirándulásra szakosodott cégeket találhatunk. Kijev repülőterén egy
menetrendszerű repülőjárattal landolva majd autóba ülve körülbelül 2 óra
múlva már a Zóna határához érkezhetünk, ahol elfoglalhatjuk a
szállásunkat az atomerőmű kiszolgálásáért felelős egykori dolgozók
valamikori panel lakásaiban kialakított egyik kollégiumi hangulatú
szobában. A speciális utazási ügynökségeknél létezik egy-két napos, de
akár több napos túra is.
Kijevbe és annak repülőterére érkezve érezhető, hogy Ukrajna háborús
körülmények között él, számos alkalommal katonákat, rendőröket látni
szinte mindenhol, ez a tény minden odaérkezőt arra int, tartsuk tiszteletben
a helyi szabályokat.
Ahogy a látogatásra készülve majd megérkezve a helyszínre az utazó
elkezdi kutatni az eseményeket úgy bukkanhat újabb és újabb helyekre, és
a hozzájuk kapcsolódó történetekre, hiszen a Zóna számtalan helyszínt,
anekdotát, emberek beteljesedett sorsát, történetét foglalja magában. Az
atomerőmű balesetnek ma már hatalmas irodalma van, minél többet
kutatjuk, minél többet vizsgálódunk annál több és több adatot, tanulságot,
vezetési, beavatkozási tapasztalatot tudunk szerezni.
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Sajnos, mint sok területre, itt a Zónára is jellemző, hogy a 90’ évek elején
a Szovjetunió összeomlását kísérő időszakban tapasztalt tomboló káosz
során kifosztották a városokat, falvakat, és sok esetben csak következtetni
tudunk egyes helyszínekre, berendezésekre, tárgyakra, hogy vajon mi volt
ott, mi milyen feladatot látott el, kik dolgoztak ott, mi történhetett velük a
tragédiát követően, vajon élnek-e még, egészségesek-e, most hol laknak,
mit tudnának és akarnának-e valamit elmondani nekünk.
Csernobiltől körülbelül 15 km-re dél-nyugatra Raszokha falu közelében az
egyik ikonikus helyszínt, ahová a balesetet követően a mentesítési,
kiürítési szakaszban használt tűzoltó és más szállító gépjárműveket,
buszokat, harckocsikat és repülőeszközöket leállították sajnos már nem
láthatjuk, mert az idők folyamán a még működőképes járművekkel vagy
egyszerűen elhajtottak, vagy elvontatva azok a fémhulladék tolvajok
kezébe, esetleg a szuvenír gyűjtők gyűjteményébe kerültek. A „gépjármű
tároló telephely” a Zóna szélén helyezkedett el, így nem volt nehéz a
járművek eltulajdonítása vagy kirablása. A terület 2008-ig volt látogatható
hivatalosan, de addigra már több interneten fellelhető írás is beszámolt
arról, hogy a területen folyamatosan fogyatkozik a „jármű állomány”, de a
hatóságok is sok esetben vagy a föld alá temették a járműveket, vagy
beolvasztották őket. Végső döntésként a hivatalos szervek 2013-ban
teljesen felszámolták a roncstemetőt.[6]
Ezen
kívül
még
megtalálható
volt
az
akkori
lakosok
személygépjárműveinek is a tárolója, hisz a sugárszennyezett autókat nem
lehetett elvinni, velük nem lehetett elmenni a Zónából, ezért ezeket a hátra
hagyott gépkocsikat egy jelképes összegért az akkori szervek a lakosoktól
felvásárolták, őket egy nagy tároló helyre csoportosították. Ma ezt a
helyszínt sem találjuk már, azonban a Zónán belül számtalan kisebbnagyobb végleg leparkolt járművek csoportjait fedezhetjük fel, amelyeket
az elmúlt 35 évben szintén megfosztottak a használható alkatrészeiktől.
A téma konferencia előadásban a Csernobilban látogatást tett szerző nem
magáról a csernobili atomerőműben történt balesetről, nem a balesthez
vezető cselekményekről, a véletlenek egybeeséséről, az erőművet irányító
mérnökök felelősségéről vagy felelőtlenségéről, kísérletéről, az adatokról,
az időpontokról kívánt beszélni, mert ezekkel már több könyvtárat is meg
lehet tölteni. A 35 éves múltba visszalépve olyan történeteket,
helyszíneket osztott meg a publikummal amelyekről kevésbé, vagy még
sohasem halott, olvasott aki ezeken a sorokon végighalad.
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AZ OROSZ FAKOPÁNCS
Ilyen pl. a Duga (NATO kód nevén: steel yard, vagy steal work), vagy,
ahogy a rádiós köznyelv elnevezte az „Orosz fakopáncs”.[7] Ez egy
hatalmas, gigantikus méretű "horizonton túli radar," amely annak idején
szupertitkos volt és a térképeken is csak egy úttörőtábor szerepelt a helyén.
A rendszer adója a Zónától észak-nyugati irányban az ukrán-fehérorosz
határon a ’70-es évek végén épült és üzembe helyezett gigantikus méretű
antenna volt, a vevő antennát pedig a Zónában lehet megtekinteni.
A két világrendszer szembenállása idején feladata volt, hogy az amerikai
kontinensről indított ballisztikus rakétákat felderítse, észlelje oly módon,
hogy az adó állomásról 8 MW teljesítménnyel az ionszférára bocsátott
folyamatos elektromágnes hullámot megtörve a Föld légkörén, az
amerikai földrészen tapogassa le az ellenséges rakétaindításokat, így az
indítások által gerjesztett zavarokat a Zónában lévő vevő antenna rész
észlelni tudta. Közelebb hazánkhoz Munkács körzetében, Pisztraházán
lehetett egy hasonló méretű radart látni, amelyet 2003-ban bontottak el.
Az „orosz fakopáncs” nevet rádió amatőrök ragasztották rá, mert az
állandó 10 Hz-es folyamatos hullám a vevő készülékekben kopogásként
hallatszott.[8]
A helyszínen járókat általában lenyűgözi az az érzés, ahogy meglátják a
gigantikus antennákat, melyek kettő részre oszlanak, hosszuk együttesen
kb. 800 méter, a nagyobb építmény magassága 150 méter, ahogy belépnek
a vezérlőtermekbe, a számítógép helyiségekbe, amelyekhez akkoriban
még egész csarnokokra volt szükség. Itt meg kell említeni egy különös
összefüggést: a radarok üzemeltetéséhez 8 MW teljesítményre volt
szükség, nos ezért is kellett a Csernobili atomerőmű és célszerű volt
ilyenképp a két objektum közelsége.
Gondoljunk bele, hogy ezekben az épületekben milyen lázas munka folyt,
milyen alapos kiképzések után kerülhetett ide az itt szolgáló katona, és
milyen komoly munka volt mindezt eltitkolni még a saját lakosságuk elől
is. A létesítmény önálló városként volt az egykori Ukrán Szovjet
Szocialista Köztársaság területén, külön bolt, óvoda, tiszti klub, konyha és
étterem, valamint szórakozási lehetőség volt biztosítva az állomány és
családjuk részére. Gondoljunk bele, milyen éles helyzethez közeli
események, riadók lehettek itt, például a hidegháború mozgalmasabb
szakaszában.
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A Duga óriásradart elhagyva, almafák veszik körbe az utat. Az alma
különleges tulajdonsággal bír. Bibliai sorok juthatnak az utazó eszébe,
ugyanis az almát nem éri a káros sugárzás, mintha tényleg Isteni eredetű
lenne. Lehetett enni is belőle. Napjaink másik hasonló példája az alma és
az atomerőmű szoros kapcsolatára, hogy a szlovéniai Krskóban lévő
atomerőművet is alma és körte ligetek veszik körül, a szlovének azt
mondják, - a biztonság prezentálására.
Tovább folytatva az utazást, a Duga radarállomás objektum két szerállásos
tűzoltó laktanyája felé vezetett az út, amelyet a szakavatott személy ma is
rögtön észrevesz, mint valamikori készenléti szolgálati épületet.
Valószínűleg itt is a kor gyakori tűzoltó eszközei, a ZIL-130-as alvázra
épített tűzoltó szerek várták a riasztást. Az oktatási teremben még
megtalálható a radar állomás és környékének kicsinyített makettje, ahol
„virtuális” helyismereti foglalkozást tartották anno a tűzoltó kollégák. A
tűzoltó laktanyában még jó pár helyiséget is lehet azonosítani, melyekben
a tűzoltás taktikával kapcsolatos oktatási tablók, ábrák láthatók szerte a
falakon. Ma is életszerűnek tűnnek a különböző vízszerzési lehetőségeket
oktató, vagy a szerteágazó tűzmegelőzési és tűzoltó berendezések
felépítését és működését bemutató tablók.
KOPACSI FALU
Elhagyva az „úttörő üdülőtáborként” álcázott radarállomást az autóból
kinézve az erdőben őzek tűnnek fel, ez jó jel, amely azt bizonyítja, hogy
az élővilág képes regenerálódni a legsúlyosabb katasztrófa után is, van
reményük egyszer visszatérni és újra itt lakni az embereknek. Ez
megnyugtató, ám tisztában vagyunk vele, hogy ez a folyamat talán több
száz évig is el fog tartani. Megállunk Kopácsi falu óvodája mellett, ahol az
első forró pontot (hot spot) is sikerül felfedeznünk sugárzás mérő
műszereinkkel. Belépve az óvoda termeibe, látjuk a gyermekek játékait,
kis szekrényeit, azokon az óvodások jeleit. A földön eldobva az egyik
gyerek kis cipője, de található az épületben kis füzet, mesekönyv, zenés
könyv, vagy adminisztrációs okmány is. Felidézve ezeket az óvodában
szerzett emlékeket elborzasztóan hat, hogy vajon mit élhettek át a
kisgyermekek azokon a napokon.
Sajnos a 2020. évi tavaszi erdőtűzben több épület megsemmisült, ahogy
több más terület is a Zónán belül, például az Izumrudnojéban található
úttörőtábor, ahol egyébként számottevő sugárzást ma már nem lehet
mérni.[9]
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Lépten, nyomon a mentésben valamikor részt vett harckocsik és
mindenféle más járművek (daru, személygépkocsi, busz, URAL terepjáró
katonai teherautók) roncsaira is bukkanhatunk, ahogy haladunk a
növényzettől benőtt utakon. Ez arra enged következtetni, hogy mégsem
minden mentésben részt vett technikai eszközt vittek el a Zóna határán
kijelölt gépjármű technikai telephelyre. A Zónában ma az ott maradt egyes
járműveken, vagy azok jellemző pontjain is lehet mérni sugárzást, pl.
lánctalpon, vagy az alvázakon.
Érdemes ősszel lombhullás után ellátogatni a Zónába, mert a mindent
benövő fák és bokrok nyári sűrű levélzete túlságosan takarja az épületeket,
járműveket, érdekességeket, sok esetben nagyon kell figyelni az autó
ablakán keresztül, mert elmehetünk egy adott épület mellett úgy, hogy
észre sem vesszük.
Három bolt is található a Zónán belül, ahol gyakorlatilag szinte minden
kapható, még ukrán „Deszant” nevű sört is, vagy a helyi szörp, a „Kvasz”
is. A pénztáros hölgy egyébként abakusszal, más néven szcsotkával,
egyszerű 10-es számrendszeren alapuló mechanikus golyó-tologatós
számológéppel adja össze a megvásárolni kívánt áruk árát.
TŰZOLTÓSÁGOK
Súlyos, több emberi áldozatot követelő katasztrófák esetén
nélkülözhetetlen a társszervezetek szoros és hatékony együttműködése.[10]
A csernobili katasztrófánál az akkori Szovjetunió számos szervezete részt
vett a mentésben, közülük hősiességükkel is kiemelkedtek a tűzoltóságok
tűzoltói. Azon a napon, amikor Csernobil városába beléptünk, a csernobili
még aktív tűzoltóság épülete előtt megálltunk a tűzoltók és likvidátorok
emlékműve előtt, ahol a szobrok tökéletesen illusztrálják az első perceket,
ahogy ŐK átélték. Bár nem hivatalos látogatáson jártunk a zónában, de a
helytállás, önfeláldozás előtti tiszteletünk jeleként főhajtásunk mellett
elhelyeztünk egy tűzoltó karjelzést is jelképesen.
Az emlékművön az atomerőmű 4-es blokkját lehet látni az az ikonikus
kéménnyel, körben a hős tűzoltók és likvidátorok, azaz magyarul a
mentésben részt vevő kárfelszámolók alakjai láthatók, amint fogják a
tömlőt, vagy sugárzás mérő műszert tartanak, vagy épp elzárnak egy
fontos vezetéket. Az emlékműnek nagyon szívbemarkoló a neve is, mely
úgy szól: „azok, akik megmentették a világot”.[11]
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CSERNOBIL VÁROSA ÉS FŐ HELYSZÍNEI
Sokszor tesszük fel azt a kérdést, hogy most mennyien laknak és
dolgoznak a Zónában. Nos, ez a szám pár ezerre tehető, természetesen a
már nem a szennyezett területeken, mert a mai napig folyik a mentesítés, a
kutatás, és természetesen több nagy nyugati projekt is zajlik Csernobil
városában. Ottjártunkkor egy amerikai kutatóval is találkoztunk, aki
beszámolt, hogy még a nyugdíj fizetés is akadozik a korábbi balesethez
köthető likvidátorok számára, és ezeket próbálják finanszírozni, vagy adott
esetben komolyabb orvosi vizsgálatukat támogatni. Ezenkívül
természetesen meg kell említenünk az új szarkofágot is, amely példaértékű
nemzetközi beruházás és építés.
Ha már az új szarkofágról említést teszünk, e gondolat mentén virtuálisan
megérkezünk a történelmi jelentőségű 4-es reaktorhoz. A korábbi
szarkofágnál komolyabb sugárzást lehetett mérni, az új szarkofágnak
köszönhetően egy PKC-20.03 béta-gamma doziméterrel 0.5 μSv/h
egységet sikerült mérni, mely a biztonságot garantálja. Az új szarkofágot
megpillantva természetesen egyre izgatottabbak leszünk, amint ezt a
hatalmas kupolaszerű fémszínű építményt egyre jobban megközelítjük.
Érdekes látvány, ahogy az épületből „kilóg” a 3-as reaktor része. Az új
szarkofág előtti kapuban meg lehet tekinteni a reaktorbaleset 20.
évfordulójára emelt emlékművet is.
Kellő tudományos kalandvágy és meglévő bátorság esetén külön be lehet
fizetni egy, a 4-es reaktorban vezetett túrába. Ez plusz költséggel jár,
azonban még felejthetetlenebbé teszi a látogatást. Rutinszerű orvosi
vizsgálat után fehér köpenyben és munkavédelmi sisakban lehet belépni
előbb a 3-as reaktor épségben maradt létesítményeibe, a vezérlőterembe, a
már üres fűtőelem csarnokba. Az „arany” folyosón végig menve
beléphetünk a 4-es blokk bizonyos helyiségeibe, a vezérlő terem egy
részébe, amely a szarkofág építése miatt már jóval kisebb, mert egy
további betonfalat kellett építeni. A vezérlőtermet már leszerelték, már
nem lehet kezelő egységeket működtetni, mindennek már csak a helye
található, ahogy a balesethez vezető folyamatot elindító „AZ-5-ös” gomb
helyét is meg lehet találni.
Az 1-es és 2-es reaktor környékén Prometheus szobra, illetve a baleset
bekövetkeztekor elhunyt személyek fényképes tablói fogadják a látogatót.
A Prometheus szobor egyébként korábban Pripjaty városának a főterén állt.
A központi ebédlő felé haladva a biztonság érdekében egy sugárzásmérő
Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam - Különszám

293

kapun kell áthaladni, kezünket, lábunkat az érzékelő felületekre illesztve.
Itt számos turistával találkozhatunk, igazi nemzetközi hangulat van, és
furcsa érzés belegondolni, hogy az egykori működő atomerőmű dolgozói
is ide jártak ebédidejükben.
Másnap újra a reaktort látogatjuk meg, de most nem az elhíresült 4-es
blokkot, hanem a körülbelül 80-85 %-ban elkészült 5-ös reaktort. A
korabeli elképzelések szerint összesen 12 reaktor építése lett volna a
hosszú távú cél, amennyiben nem következik be az 1986. április 26-ai
tragédia.[12]
A hatalmas monstrumot gyalogosan lehet megközelíteni a reaktor
medencéje mentén, ahol „kerregő” hanggal adnak hírt a műszerek, hogy itt
bizony óvatosan kell lépdelnünk. Az itt látható medencék jelentős
sugárzást rejtenek magukban, az el nem készült reaktor állapota eléggé
kétséges és balesetveszélyes is. A Zónán belül cirkáló rendőrök és katonák
előszeretettel figyelik a magas építményeket, a tiltott magas épületre
felmászott kalandvágyó óvatlan turistát jelentős bírsággal is sújthatják.
Szintén ikonikus építmény az 5-ös reaktor hűtőtornya, amelynek
belsejében nagy körültekintéssel még egy sétát is tehetünk. Az
elővigyázatosságra itt azért van szükség, mert az el nem készült torony
tetején a mai napig láthatóak az 1986 óta ott függő építő állványok,
amelyek bármikor leszakadhatnak.
PRIPJATY
A csernobili Zónában tett látogatás harmadik napján Pripjaty városát
látogattuk meg, azt a várost, amelynek közel 50 000 lakosát telepítették ki
– sajnos késve - a hatóságok. Elindulva először a jelképes főtérről
láthatjuk a már fákkal benőtt Lenin sugárutat, a Kultúrpalotát, a
Szovjetunió első szupermarketjét, a Hotel Polissya-t, az éttermet és a két
„fehér házat”, amelyek az akkori viszonyokhoz képest luxuspanel épületek
voltak, tetejükön a szovjet címerrel.
Külön említést érdemel a tűzoltóságokon tett bejárásunk. Egy készenléti
vonulós tűzoltó múlttal rendelkező személyt, mint e sorok fiatalabbik
íróját különös érzéssel lépett be a pripjatyi tűzoltóságra. Bemenni a
szertárkapun, megállni egy pár pillanatra, elképzelni, ahogy megszólalt a
riasztás hangja, ahogy kezdtek öltözni a bajtársak, ahogy kigördültek a
szerek a kapun, ezt az érzést beleéléssel, a régi itt szolgált szakmai társak,
kollégák iránti empátiával lehet elképzelni. Végigmenni a különböző
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helyiségeken, látva a híradó ügyelet helyét, az egykori kulcsdoboz tartó
szekrényt, a konyhát, a karbantartó műhelyt, a tartózkodót, a tömlőszárítót,
a mászó háznak is szolgáló tornyot, érezni azt, hogy ők innen indultak el,
sokan életüket áldozva a hivatásukért – ez mind-mind szakmai
szolidaritást és nagyrabecsülést vált ki a látogatóból.
Külön látványos terep a vidámpark, amely sajnos egy vendéget sem tudott
fogadni, mert 1986. május 1-én kellett volna átadni a nagyközönség
részére, de erre már nem került sor. Itt található az jellegzetes óriáskerék, a
dodzsem pálya, a körhinta, ahol már csak a szél játszik olykor nyikorogva,
holott e helynek az itt élt családokat, gyerekeket kellett volna
szórakoztatnia.
A 126-OS KÓRHÁZ
Pripjatyban túránkat folytatva a 126-os kórház felé vesszük az irányt.[13]
Nem kell bemutatni a helyszínt senkinek, ide hozták be az első sérülteket
főleg tűzoltókat. A hely nyomasztó, mert a korábbi váróban egy újabb hot
spot-ra lehet mérni, itt egy kis ruhadarab a váró egyik pultnál "akasztja ki"
a műszereket, jóval az egészségügyi határérték felett. Végig sétálva a
hosszú folyosókon, emeleteken képzeletben látjuk és halljuk a szirénázva
begördülő mentőket, a hordágyakon behozott esetleg a sugárterheléstől
már haldokló tűzoltókat, erőművi dolgozókat, a tehetetlen orvosokat,
nővéreket. Felismerhetőek a műtők, a gyermekosztály, a különböző
kórtermek, várók, tárolók, a mosoda, a fertőtlenítő helyiségek. A
folyósokon, a termekben, mindenhol plakátok, orvosi egészségmegelőző
tájékoztatok,
amelyeket
minden
kórházban,
szakrendelőben
megszokhattunk, de találhatunk még fel nem bontott, akár a Richter
Gedeon által gyártott gyógyszereket, injekciókat is. Leletek, kórházi
kezelésre utaló dokumentumok, naplók, bejegyzések mindenütt a padlón,
a polcokon. De találhatunk itt külön rendelőt a háborús veteránoknak is.
Kuriózum a kórház ebédlőjébe bemenni, ahol igazi szovjet alkotásokat,
szobrokat lehet látni a falakon, de találunk még itt egy árva zongorát is.
Ha valaki a balesettel összefüggő eredeti fontos dokumentumokat keres itt,
annak sajnos komoly erőket kellene megmozgatnia, mert a legfontosabb
kórházi iratokat titkosították még anno a szovjet hatóságok.
A legborzongatóbb hely itt természetesen a kórház pince része, ahol a
tűzoltók és atomerőmű munkásainak a ruházata még a mai napig
megmaradt, ezáltal ez az egyik legszennyezettebb része az egész zónának.
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Ahogy haladunk lefelé a lépcsőn már az összes üzembe helyezett
műszerünk vadul kezd kerregni, vagy csipogni, ahogy a szondát eltalálja
egy sugárzó részecske. Én körülbelül 5 percet voltam a pokol és a halál
pincéjében, ahol tűzoltó csizmát, korabeli „csőkabát”-ra emlékeztető
védőruhákat, sisakokra, öltözékeket, bakancsokat és mindenféle más
ruházatnak a maradványát lehet látni.
A sokk után tovább kell folytatnunk utunkat, hiszen az engedélyünk csak 4
napra szól, és hatalmas területet kell még bejárnunk. Persze mindenki
elgondolkodott az úton, hogy hol is voltunk.
A ZÓNA FALVAI
Bejártuk a Pripjaty környéki falvakat, láttunk iskolákat, óvodákat,
kulturális központokat, mozit, uszodát, sportcsarnokot, vagy Janov
városának a híres vasútállomását, de egy kevésbé kifosztott postahivatalt
is, ahol a földön mindenütt bélyegek, okmányok, nyugták, bélyegzők,
cirill betűs iratok hevertek. Máshol láthattunk még korabeli termelő
szövetkezeti telephelyet, kombájnokkal, teherautókkal, melyek mellett
egy-két harckocsi itt is elfért békésen, illetve egy trolibuszt is
megtekinthetünk, ami azért különleges, mert akkoriban sem Pripjatyban,
sem Csernobilben nem terveztek trolibusz hálózatot. Most az ún.
stalkereknek nyújt némi „szállást” akik engedély nélkül és
költséghatékony módon kívánják megtekinteni a zónát teljesen illegálisan.
A trolibuszban valószínűleg megzavartuk az egyik stalkert, ahol találtunk
főzőedényt, cipőt, naplót, egy két konzervet is, de hasonló túrafelszerelést
láttunk Pripjaty városában az egyik panellakásban is.
Következtek a Jupiter gyár épületei Pripjaty egyik külvárosi részén a
Zavodska sugárút mentén.[14] Ez a kevésbé ismert létesítmények közé
tartozik, ebben az üzemben elektronikai eszközöket, diavetítőket, kazettás
magnetofonokat és más hasonló eszközöket gyártottak. Az üzemet 1980ban nyitották meg és 3.500 embernek adott munkát. Számos női
alkalmazottat foglalkoztattak itt a finomabb megmunkálás, és
aprólékosabb összeszerelések miatt. A falakon, folyosókon, öltözőkben
mindenütt a kor szellemének plakátjai, tájékoztató paneljei láthatók akár
hidegháborús politikai vagy munkavédelmi témában. A polcokon, az
asztalokon, a termek padlóin elektronikus eszközök törmelékei félkész,
vagy félig szétszerelt eszközök, alkatrészek, gombok, potméterek, diódák,
nyomtatott áramkörök és egyéb kis alkatrész darabok voltak találhatók
konténer számra.
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Természetesen a kor hidegháborús körülményei a NATO-tól való félelem
is munkát adott a gyárnak. Számtalan katonai eszközbe is állítottak elő itt
alkatrészeket, a civil „arculat” ennek az álcázására kellett. A tragédia
azonban más feladatot is adott az üzem számára, itt tesztelték a különböző
sugárzásmérő eszközöket, és más mentesítő technológiákat. A gyár
egyébként 2000-ben zárta be kapuit.
Csernobil városában még egy új keletű látnivalóra, egy új múzeumra
hívják fel a figyelmet, amely külön termekkel tiszteleg a mentésben részt
vevő hősök, köztük a tűzoltók előtt nagyon gazdag gyűjteménnyel. A
múzeumban több terem is van a zónában hagyott emlékekkel, tárgyakkal,
videó felvételekkel, fényképekkel. A tűzoltók termében a tragédia előtti
tűzoltók életét bemutató fényképeket láthatunk, amint épp gyakorlatoznak
Pripjaty város vagy más település vagy létesítmény területén. Látható az
az eseménynapló is, amelybe a katasztrófa idején jegyezték fel a rádió
forgalmazást, a visszajelzéseket, az eseményeket, de úgyszintén
megfigyelhető egy ólomdobozba zárt tűzoltó szolgálati igazolvány is,
amely valamelyik kolléga tulajdonát képezte. Az ilyen tárgyak nagyon
személyessé teszik a kiállítást. A következő termekben a padló úgy lett
kialakítva, mint egy fűtőelem csarnok. Ez olyan érzést kelt mintha az
erőműben lépdelnénk. A terem tele van az egykori utcák tábláival,
gyermekek játékaival, lakók tárgyaival és találkozhatunk egy olyan
installációval is, amelyen egy oszlopszerű emelvényre kis mózeskosarakat
függesztettek fel, lepedőkkel szárnyakat formáltak, ezzel jelképezve a sok
elvetélt kisgyermeket, mint angyalokat.
A múzeumtól pár méterre található egy olyan emlékmű, amely méltó
módon emlékezik meg a 186 kitelepített településről. 186 helyiség
névtáblát helyeztek itt el két sorban és köztük egy úton haladva lehet őket
megtekinteni.
Felkeresett és mások számára látogatásra javasolt helyszínek a
Zónában
Amennyiben a látogatók közelebbről akarják megvizsgálni a Zónát, egész
képet és kellő mélységű ismereteket kívánnak kapni, akkor a következő
helyszíneket szükséges meglátogatni, és meghallgatni azok történetét.
Mindez 2 túra 4-4 napos időtartamát foglalja magába.
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A Csernobili 1-es, 2-es és, 3-as és
4.-es reaktor környezete

Mintavevő állomás

Kopácsi falu és annak óvodája

Vörös erdő

Duga ballisztikus rakéta korai
észlelő állomása

Prometheus szobor és környezete

Környező falvak, települések

Félkész 5-ös reaktor és a
hűtőtornya

Csernobil városa ahol még van
élet

Templom

Pripjaty városa

Temető

Tűzoltóságok (Duga, Pripjaty,
Csernobil)

Az angyal és a városok táblái

Sportlétesítmények

Tűzoltó múzeum

Vidámpark

Kijev Csernobil múzeum

Hajóállomások és hajó klub
126-os kórház

Járművek parkja (ahol a robotok
is vannak)
Jupiter elektronikus készülékeket
gyártó üzem

MÉRÉSEK A ZÓNÁBAN
Egészségügyi határérték: 6 μSv/h
Háttérsugárzás: 0,12 μSv/h átlagosan Csernobil városának területén.
Grafitdarab Pripjaty városában: 18 mSv/h
Teherautó ponyva: 11 mSv/h
Harckocsi: 7 mSv/h
Tűzoltóruha: 2 mSv/h
Tűzoltó kötszer 20 μSv/h
Markoló kanál: 450 μSv/h
Atomerőmű 4. blokk vezérlő: 15 μSv/h
Janov falu és vasútállomás: 40-120 μSv/h
Pripjatyban klb. hot spot-ok: 0,2-90 μSv/h
Kórházpince: 30 μSv/h
20. évfordulóra átadott emlékmű és új szarkofág előtti kapu: 0,5 μSv/h
Pripjaty folyó: 5-30 μSv/h
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Csernobil városában különböző pontokon: 0,2-2 μSv/h
Kopacsi falu és óvoda: 3-50 μSv/h
Vörös erdő: 5-50-800 μSv/h
Duga radarállomás: 0,2-2 μSv/h
Műszerek, amelyekkel a Zónát jártuk, amelyek védtek bennünket:
a szovjet hadsereg egykoron használt DP-5V-ös típusú sugárzás mérő
műszere,
a nyugat-német Bundeswehr által is egykor használt FAG Kugelfischer
SV500 műszere,
TERRA típusú Geiger számláló,
PKC-20.03 orosz béta-gamma sugárzásmérő,
Alnor/Rados RDS-100 típusú sugárzás mérő műszer.
ÖSSZEGZÉS
A katasztrófák elleni védekezés, a beavatkozás hatékonyságának,
eredményességének, gyorsaságának növelése érdekében szükséges a múlt
nagy visszhangot kiváltó eseményeinek a vizsgálata, elemzése, a
háttértörténetek megismerése, a sok esetben spontán körülmények között
meghozott döntések vizsgálata. Sajnos az utóbbi évtizedekben egyre több
olyan nemzetközi visszhangot kiváltó eseményt történt, amelyek
bővelkednek az információkban, és kijelenthető, hogy közeljövőben több
– a természeti és civilizációs katasztrófákra egyaránt értendő – nagy
horderejű eseményre számíthatunk.
A hadtörténelem bizonyítja, hogy a jelen katonai döntések meghozatala
számos korábbi hadtörténelmi példán alapul, így ezzel szinoním
véleményünk szerint szükséges lenne a „katasztrófa történelem” keretén
belül a csernobilihoz hasonló, az emberiséget, az anyagi javakat, a
természetes és épített környezetet sújtó nagy tragédiák mélyebb vizsgálata,
részletesebb kutatása, a „mi miért történt” kérdésre történő válaszok
megadása a jövő várható katasztrófáinak megelőzése, vagy
bekövetkezésük esetén azok hatékonyabb kezelése érdekében.
Csernobilban az új múzeumhoz vezető út elején található egy szobor,
amely egy a trombitáját fújó angyalt ábrázol, aki János Jelenések
Könyvének angyalát ábrázolja. Csernobil város nevének jelentése: Fekete
üröm.
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Külön köszönet Nikolai Fomin túravezetőnek, Nagy-György Zsoltnak,
Gyurtsek Tibornak, Tóth Bencének, azoknak a személyeknek, akik sokat
segítettek a túra megszervezésében, a történetek lejegyzésében.
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