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ELŐSZÓ

„Egyre inkább általánossá és sürgetővé váló igény a biztonságra való törekvés. Ez csak
akkor valósítható meg sikeresen, ha Tudós, Szakember, Politikus egyaránt kötelességének
és felelősségének tekinti a fenyegető veszélyek elleni küzdelmet, és erre a nagy „projektre”
sajátos szimbiózist alkotnak.”1
Napjaink permanens változásai kapcsán átértékelődött a Biztonság, mint értékkategória.
A

Nemzeti

Biztonsági

Stratégia

összefoglalta

mindazon

tényezőket,

amelyek

a

biztonságunkat fenyegetik, és kijelölte a kereteket, irányokat, amelyek mentén az ország, a
lakosság biztonságát szavatolni lehet és kell. Hazánk a fenyegető kihívásokra komplex
védelmi rendszert működtet, melyben mindenkinek – hivatásosoknak és civileknek egyaránt –
szerepe és feladata van.
A hatékony védelmi munka feltétele, hogy a hivatásos védelmi szervezetek szakmailag
jól képzettek, aktiválhatók és együttműködésre készek, a mentésben résztvevő állampolgárok,
önkormányzati-, civil- és humanitárius szervezetek pedig felkészültek legyenek az ilyen
jellegű feladataikra. Ezek az elvárások csak akkor valósulhatnak meg, ha a tudósok és
védelmi szakemberek összefognak, együtt formálják rendszerré azokat a szakmaelméleti- és
módszertani kérdéseket, amelyek nélkül a védelmi munka nem lehet eredményes és
költséghatékony. Különösen igaz ez a katasztrófák megelőzésével, következményeik
felszámolásával, a lakosság és az anyagi javak védelmével kapcsolatos tevékenységre.
Ebben a kiadványban a fenti célokat segítendő, tudományos igénnyel vizsgálom a
katasztrófák pusztító hatását. A katasztrófa-kárterületek ismérveinek tükrében a védelmi
képességek vizsgálatával, kialakításuk, fejlesztésük lehetséges irányaival foglalkozom.
1

Forrás: Dr. Tóth Rudolf: A 2011. évi Borsod-Abaúj megyei árvízi védekezés logisztikai támogatásának
tapasztalatai, az MTA IX. Gazdasági és Jogtudományok Osztálya, Logisztikai Tudományos Bizottság ülésén
tartott előadás 2010. 12. 07.
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Bemutatom a különböző katasztrófák kárterületének alapvető összetevőit és a
településeken ezekkel kapcsolatban megjelenő katasztrófavédelmi feladatokat, különös
tekintettel a kárelhárítás- kárfelszámolás folyamatára, annak lépéseire.
Kutatásaim és korábbi polgári védelmi gyakorlatom tükrében vázolom azokat a
módszereket, amelyek alkalmazásával a települések képessé válhatnak a hivatásos
mentőszervek, szervezetek munkájának segítésére, önmentési képességeik fejlesztésére.
Javaslatot teszek a helyi védelmi képességek összetevőire, kialakításának folyamatára,
továbbá az azok hatékonnyá tételéhez szükséges teendőkre.
Bízom abban, hogy ez a kiadvány nem csak a tudományos kutatásokhoz, az egyetemi
oktatáshoz nyújt alapot, hanem a védelmi szakemberek körében, és a települési vezetők
számára is hasznosítható lesz, továbbá segíteni fogja a védelméért felelős helyi vezetők
munkáját

és

hozzájárul

védelmi

feladataik

eredményesebb,

magasabb

színvonalú

végrehajtásához.

Dr. Hornyacsek Júlia
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BEVEZETÉS
Hazánk biztonsági kockázatait tekintve nem tartozik a legveszélyeztetettebb országok
közé, de teljes biztonságban mégsem érezhetjük magunkat. A társadalmi változások, a
gazdasági és a technikai fejlődés, a globalizációs folyamatok, valamint számos más tényező
következtében

megszaporodtak

az

állampolgárok

biztonságát

fenyegető

helyzetek.

Napjainkban olyan új kihívásokkal és veszélyeztető tényezőkkel kell szembenéznünk,
amelyeknek rendkívül széles a skálája. A korábbi veszélyhelyzetek nem csak számukat és
intenzitásukat, hanem jellegüket, pusztító hatásukat tekintve is átalakultak. Az ismert
természeti katasztrófák (földrengések, árvizek, természeti tüzek stb.) mellett számos új
veszélyeztető tényező is megjelent, mint például a veszélyes anyagok gyártása, tárolása,
szállítása, a nukleáris erőművek üzemeltetése közben bekövetkező balesetek, a repülőszerencsétlenségek, vagy a szélsőséges időjárási jelenségek. Egyre nagyobb az igény az ilyen
veszélyek káros hatásaival szembeni hatékony védekezés és öngondoskodás új, intézményes
formáinak megteremtésére. „A szocializmus időszakában a veszélykezelő szervezetek
kizárólag a központi államigazgatás részeként működhettek. Az 1948-ban megszüntetett
decentralizált önvédelmi szervezetek hiányát nem pótolhatta az új elvek szerint kialakított
struktúra, amelynek elsődleges célja az állami tulajdon védelme volt.”2
Ebből kiindulva, nem csak a rendszerváltás óta eltelt időszakban kialakult eljárások
folyamatos fejlesztése, és azoknak a társadalmi igényekhez való igazítása szükséges, hanem
indokolt újak kialakítása is. Napjainkban a védelmi szakemberek egyetértenek abban, hogy a
lakosság és az anyagi javak hatékony védelme csak úgy valósítható meg, ha a hivatásos
mentőszervezetek mellett a feladatok végrehajtásában részt vesznek az érintett területek
állampolgárai, a különböző civil- és humanitárius szervek, szervezetek is, ezért a jövőben
növelni kell a települések védelmi képességeit.

A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA
E kiadvány témájának kiválasztása során arra törekedtem, hogy a választott terület
szakmai szempontból legyen aktuális, a témában ne legyenek átfogó szakmaelméleti
kutatások, valamint rendelkezzem olyan szakmai gyakorlati ismeretekkel, amelyek
hozzájárulnak és segítik a kutatási eredményeim elméleti feldolgozását.

2

Lázár Gábor: A magyar katasztrófavédelem történelmi alapjai, Rendvédelmi Füzetek, RTF, Budapest, 2003/14,
p. 4. ISSN: 1585-1249
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A témaválasztás aktualitását az adja, hogy az elmúlt évek legnagyobb katasztrófái
bebizonyították, hogy a mentés és a károk elhárítása nem oldható meg az érintett települések
közreműködése nélkül. Ez viszont feltételezi, hogy a települések megfelelő védelmi
képességekkel rendelkezzenek. A polgármester felelős azért, hogy az adott településen olyan
védelmi

képességek

alakuljanak

ki,

amelyek

összhangban

vannak

a

település

veszélyeztetettségével, gazdasági lehetőségeivel, gyorsan és hatékonyan alkalmazhatók a
különböző veszélyek kezelése, a lakosság, valamint az anyagi javak mentése és védelme
érdekében. A jelenleg hatályos jogszabályok és szakmai kiadványok nem adnak teljes körű
útmutatást arra, hogy milyen területei vannak a települési védelmi képességnek, és hogyan
kell kialakítani azokat. Azt is újra kell fogalmazni napjainkban, hogy ezzel kapcsolatban a
települések vezetőinek milyen hatás- és jogköre van, milyen felelősség és kötelezettség terheli
őket.
Az elmúlt időszakban a települések védelmi képességeinek területeivel, a kialakítás
követelményeivel és folyamatával összefüggésben nem folytak jelentős tudományos
vizsgálatok és kutatások, annak ellenére, hogy az utóbbi években jelentős átalakuláson ment
át például a védelmi képesség egyik legfontosabb területe, a „települési védelmi tervezés”, de
sok más egyéb védelmi feladat is. A kutatások, az elméleti kidolgozások nem követték
nyomon ezeket a változásokat, ezért napjainkra aktuálissá vált a védelmi képességek
kialakítási folyamatának felülvizsgálata, a települési védelmi feladatokkal kapcsolatos
követelmények újrafogalmazása, valamint az alkalmazhatósági kritériumok vizsgálata
tudományos szinten is.
Témaválasztásomat indokolta az a tény, hogy az elmúlt időszak hazai katasztrófaeseményei során bebizonyosodott, hogy a lakosság, a települések vezetői, és néhány esetben a
mentésben résztvevő szakemberek számára is, szükséges és hasznos lenne egy szakmai
anyag, amely a veszélyeztető tényezőket, a kárterületeket és az ott végzendő
katasztrófavédelmi feladatokat, valamint az azok végrehajtásához szükséges képességeket
egymással való relációjukban és komplexitásukban mutatja be, valamint a menedzsmentismereteket ötvözi a méltatlanul háttérbe szoruló műszaki ismeretekkel. További indokom,
hogy évekig foglalkoztam ezzel a szakterülettel, és szerveztem a települési vezetők védelmi
felkészítését, melynek során betekintést nyertem abba, hogy melyek azok a hiányterületek
ebben a témában, amelyek kutatása sürgető feladat.
Szakmai tapasztalataim alapján, melyeket a polgári védelem és katasztrófavédelem
területén különböző beosztásokban szereztem, elmondható, hogy jelenleg hazánkban kevés
település rendelkezik olyan védelmi tervekkel és képességekkel, amelyek összhangban
7

vannak az adott település veszélyeztetettségével védelmi és gazdasági lehetőségeivel. A
gyakorlati munkám során azt tapasztaltam, hogy a települések védelemért felelős vezetői, a
polgármesterek, gyakran csak minimális védelmi ismeretekkel rendelkeznek, nincsenek
motiválva ezen ismeretek megszerzésére, elmélyítésére. Mivel nem ismerik teljes
vertikumában a védelmi képességek meglétének jelentőségét, így nem is mindig tartják
prioritásnak azok kialakítását, vagy fejlesztését, mondván, „erre most nincs pénz”.
Ugyanakkor sokan nyitottak erre a kérdéskörre. A polgármesterekkel, a települések
veszélyeztetettségéről és a védekezéshez szükséges képességek kialakításáról folytatott
megbeszéléseim és konzultációim arról győztek meg, hogy szükség van a szakterület mélyebb
kutatására, az ismeretek feldolgozására, valamint olyan anyag elkészítésére, amely a
települési munkát komplexitásában, tudományos igénnyel, de a gyakorlatban is alkalmazható
módon és formában adja közre.

A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI
A kiadvány készítése során a témával kapcsolatos kutatásaim elsősorban a biztonság
és a katasztrófa-elhárítási feladatok rendszerszemléletű értelmezésére, a települések
lehetséges veszélyforrásainak és a különböző kárterületek jellemzőinek vizsgálatára, valamint
a települések védelmi képességeinek kialakítására irányultak. A kidolgozás során az alábbi
kutatási célkitűzéseket határoztam meg:
 A települések védelmi képességének kialakítása szempontjából elemzem hazánk
biztonsági környezetét és katasztrófa-veszélyeztetettségét, következtetéseket vonok le
a védelmi feltételek megteremtésének szükségességéről.
 Rendszerszemlélettel

megvizsgálom

hazánk

katasztrófavédelmi

rendszerének

felépítését, feltárom a különböző alrendszerek kapcsolatát, egymáshoz való
viszonyát, a települések helyét és feladatait ebben a rendszerben.
 Feltárom a településeket veszélyeztető katasztrófák és más veszélyforrások pusztító
hatásait, a kialakult kárterületek legfontosabb jellemzőit, bemutatom a települések
veszélyeztetettségi besorolásának fontosságát és az ezzel kapcsolatos védelmi
követelményeket.
 Elemzem és bemutatom a katasztrófavédelem rendszerének feladat-alrendszerét,
annak elemeit, ismertetem azok belső tartalmát, valamint összegzem a mentés,
kárelhárítás, kárfelszámolás alapvető feladatait, a végrehajtás követelményeit, elveit
és módszereit.
 Kutatom, hogy a településeknek milyen védelmi képességekre van szükségük,
elemzem azok területeit, bemutatom alapvető jellemzőiket, feladataikat.
8

 Megvizsgálom a védelmi képességek kialakításának folyamatát, melynek keretében
feltárom, hogy mi a leghatékonyabb mód arra, hogy ezek a képességek
működőképesek és könnyen aktivizálhatók legyenek.
 Javaslatot teszek a védelmi képességek kialakításának egy általam kifejlesztett, és a
gyakorlatban kipróbált kialakítási módszerére.

KUTATÁSI MÓDSZEREK, A KIADVÁNY FELÉPÍTÉSE
Kutatásaim során alapvető szempontnak tekintettem a tudományos megalapozottságra
való törekvést, a rendszerszemléletű megközelítést, az analízisekre, szintézisekre épülő
következtetések kialakítását, valamint a következtetések gyakorlattal való alátámasztását.
Törekedtem a téma vertikális és horizontális összefüggéseinek kialakítására, a célok, a
módszerek, és a tudományos eredmények kohéziójának megtartására. (lásd 1. sz. melléklet)
A szakirodalom és a gyakorlati munka dokumentumainak és tapasztalatainak
analízisét követően, az anyagokat egy új formában szintetizáltam. Kutatásaim során - a
témából, valamint annak tudományos feldolgozottságának mértékéből adódóan - elsősorban
az indukció, valamint az analógia eszközét alkalmazva, az alábbi konkrét módszerekkel
dolgoztam:
 Tanulmányoztam a témával kapcsolatos és fellelhető hazai, valamint külföldi írott és
elektronikus szakirodalmat, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, a polgári
védelmi kirendeltségek és irodák, valamint a települések védelmi dokumentumait, a
vonatkozó törvényeket és egyéb jogszabályokat, intézkedéseket, szakutasításokat.
 Elemeztem és értékeltem a külföldi és hazai tanulmányi/szakmai útjaim tapasztalatait,
valamint a védelmi szakemberekkel készített interjúkat, az adaptációs lehetőségeket.
 Részt vettem a témával kapcsolatos konferenciákon, előadásokon, és felhasználtam
azok tapasztalatait, ajánlásait.
 Elemeztem és feldolgoztam a polgári védelem és a katasztrófavédelem területén
folytatott 15 évi munkám során a választott témával kapcsolatban szerzett szakmai
ismereteimet és tapasztalataimat.
 Elemeztem azokat a gyakorlati megoldásokat, amelyeket a polgári védelmi
szakemberek a települések védelmi képességeinek kialakítása érdekében végeztek,
értékeltem azok hatékonyságát és a gyakorlatban történő alkalmazhatóságát.
 A különböző szakmai beosztásaimban kísérletet végeztem arra vonatkozóan, hogy a
települések védelmi szakemberei a jelenlegi védelmi terveik közül melyeket tudják
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hatékonyan alkalmazni, mi ennek az oka, továbbá hogyan ítélik meg saját településük
veszélyeztetettségét, és hogyan alakítanák ki annak védelmi képességét.
 Konzultációkat és szakmai megbeszéléseket folytattam a szakterület elismert
képviselőivel, szakembereivel, oktatóival és kutatóival, a tőlük kapott információkat
rendszereztem és feldolgoztam.

A kiadvány felépítése
Kutatási eredményként a választott téma más szakmai területekhez való kötődése
kapcsán, valamint a saját kutatási célkitűzéseim legoptimálisabb kialakítása érdekében, a
kiadványnak a bevezetésen és az összegzett következtetéseken kívül négy fő fejezetét
alakítottam ki, melyek tartalma a következő:
 Az első fejezetben bemutatom hazánk biztonsági környezetét, katasztrófavédelmi
rendszerének felépítését, és a települések veszélyeztetettségi besorolásnak jogszabályi
követelményeit, amelyek alapot adnak a települések katasztrófa-veszélyeinek
beazonosítására, a lehetséges kárterületek elemzésére.
 A második fejezetben ismertetem a településeket veszélyeztető katasztrófák és más
veszélyforrások pusztító hatásait, azok lehetséges kárterületeinek legfontosabb
jellemzőit, valamint a katasztrófa-elhárítási feladatok alapvető csoportosítását.
 A harmadik fejezetben bemutatom a települések kárelhárítási- és kárfelszámolási
feladatait, a végrehajtás rendjét, a katasztrófák következményeinek felszámolásában
közreműködő mentőszervezetek fajtáit, az együttműködés alapvető formáit.
 A negyedik fejezetben ismertetem a fenti feladatok végrehajtásához szükséges
települési védelmi képesség területeit, azok legfontosabb jellemzőit, és javaslatot
teszek a kialakítás egy lehetséges folyamatára.
Nem vizsgálja a kiadvány a jelenleg folyó jogszabály-módosítások lehetséges hatásait a
témára, nem fejti ki, hogy hogyan kell végrehajtani a három időszak a katasztrófavédelmi
feladat-csoportjainak konkrét feladatait ezek tükrében. Ez további kutatásokat igényel majd.
A kiadvány írását 2011. április 30-án zártam le, az azt követő jogszabályi
változtatásokat nem tartalmazza.
Ezúton mondok köszönetet Dr. Varga Imre ny. pv ezredes úrnak, a ZMNE tanárainak,
Dr. Tóth Rudolf ny. dandártábornok úr szakmai tanácsadónak, a katasztrófavédelem gyakorló
szakembereinek, valamint a témában megkeresett polgármestereknek a kiadvány készítésében
nyújtott segítségükért.
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1. Hazánk
biztonsági
környezete,
katasztrófavédelmi
rendszerének felépítése, a települések veszélyeztetettségi
besorolásának jogszabályi követelményei
A települések veszélyeztetettsége és az azzal kapcsolatos szakmai kérdések, a
katasztrófa-elhárítási feladatok, valamint azok végrehajtásához szükséges védelmi képességek
kialakítása nem emelhetőek ki az ország biztonsági környezetének, biztonsági alapelveinek és
rendszerének kérdésköréből, hiszen azokkal szorosan összefüggnek, és szerves egységet
alkotnak. Ebben a fejezetben ezért megvizsgálom hazánk biztonsági környezetét, katasztrófaveszélyeztetettségét, olyan aspektusból, ami a kiadvány célkitűzéseit szolgálja, és
rendszerszemlélettel bemutatom a hazai katasztrófavédelem felépítését, valamint a települések
veszélyeztetettségi besorolásának jogszabályi követelményeit.

1.1.

Hazánk biztonsági környezete és katasztrófa-veszélyeztetettsége
Napjainkban a biztonság fogalmát és annak tartalmát a védelmi szakemberek többféle

szempontból vizsgálják és elemzik. Egyetértenek viszont abban, hogy a globalizáció
elterjedésével a biztonságot átfogóan kell értelmezni, és nem szűkíthető le csak az emberek
fizikai biztonságára, figyelembe kell venni az embereket körülvevő mikro- és makrokörnyezet
hatásait is. Ahhoz, hogy a biztonságot napjainkban komplexitásában tudjuk értelmezni,
tisztázni kell annak célját. Ezzel összefüggésben megállapítható, hogy a biztonság célja olyan
környezet biztosítása, amely hozzájárul az egyén és a közösség:
 harmonikus, békés fejlődéséhez,
 kiegyensúlyozott életének, egészségének megóvásához,
 jó közérzetének kialakításához,
 az életfeltételek, a megteremtett anyagi javak fennmaradásához.
A biztonságnak számos összetevője van. Korábban a legfontosabb és egyben
meghatározó eleme a katonai biztonság volt. Napjainkra az új kihívások és veszélyforrások
megjelenésével és változásával a biztonság területei folyamatosan átalakultak, bővültek, és
jelenleg a különböző összetevők együttesen, egy komplex rendszer alkotnak. A biztonság
alapvető összetevőit az 1. számú ábra szemlélteti. Az összetevők meghatározását adó
folyamat nem zárult le, az új veszélyeket mindig figyelembe kell venni, és szükség esetén, be
kell emelni azokat a biztonság alapvető összetevői (területei) közé.
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A biztonság alapvető összetevői
gazdasági

közbiztonság
társadalmi

politikai

katonai

informatikai
környezeti

1. sz. ábra: A biztonság alapvető összetevői
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE 2009.

A fentiek alapján kijelenthető, és a Nemzeti biztonsági Stratégia is hangsúlyozza, hogy a mai
felfogás szerint, a korszerű biztonság átfogó jellegű, oszthatatlan és messze túlmutat a katonai
erőn.
Hazánk biztonsági környezetét vizsgálva megállapítható, hogy az több tényezőtől is
függ, melyek közül a legmeghatározóbbakat a 2. számú ábrában foglaltam össze.3 Ezek a
tényezők objektív és szubjektív elemekből tevődnek össze, és folyamatos változáson mennek
keresztül, ezért permanens értékelésük, és az ezzel kapcsolatos feladatok újra-meghatározása
fontos feladat.
A biztonság korszerű értelmezéséből következik, hogy Magyarország biztonsága
szoros összefüggésben van a kelet-közép-európai térség, valamint a kontinens biztonsági
helyzetével. Ezen túlmenően hatással vannak rá a globalizációból adódó transznacionális
jellegű kockázatok, valamint a különböző típusú katasztrófák is, amelyek a települések
életében is megjelenhetnek. Ezeket a veszélyeztető tényezőket a 3. számú. ábra szemlélteti.

3

Napjainkban, a globalizációval megjelenő új kihívásokkal és veszélyforrásokkal összefüggésben a „biztonság”értelmezést és annak megértését nagymértékben segíti az Országgyűlés 94/1998. (XII. 29.) számú OGY
határozatának 1-es pontjában leírt értelmezés és a Nemzeti Biztonsági Stratégia elemzése
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Magyarország biztonsága és
védelme
1. az ország geopolitikai helyzetének
2. az ország veszélyeztetettségének
3. az ország veszélyeztetettsége
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képességének és
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2. sz. ábra: Magyarország biztonsági környezetét befolyásoló tényezők
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia4

ÚJ KIHÍVÁSOK

Globális

VÁLSÁGOK

Regionális

Nem katonai
jellegű

Katonai
jellegű

Belső

KATASZTRÓFÁK

Természeti eredetű

Civilizációs eredetű

Egyéb veszélyek

3. sz. ábra: Magyarország biztonságát veszélyeztető tényezők
Készítette: Dr. Tóth Rudolf ZMNE, Budapest: 2009.5

4
5

Dr. Hornyacsek Júlia: Polgári védelem 1. ZMNE Budapest: 2009. pp.1-201. ISBN: 978-963-70-60 66-3
Dr. Hornyacsek Júlia: Polgári védelem 1. ZMNE Budapest: 2009. p. 12. 1. számú. ábra, ISBN: 978-963-70-60
66-3
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A stratégiai kutatásokkal foglalkozó szakemberek elemzése alapján, az ezredforduló
után a globalizáció térhódításával, és a rendszerváltással összefüggően az új kihívások és
veszélyforrások alapvetően három csoportba sorolhatók, amelyek a következők.6
A globalizációval összefüggő új kihívások, mint a nemzetközi bűnözés, a kábítószer
elterjedése, a globális légköri és környezeti szennyezés stb., hazánk biztonságát is
befolyásolják, negatív hatásaik társadalmi szinten közvetlenül érzékelhetők.
„Az utóbbi időkben nyilvánvalóvá vált az, hogy igen jelentős veszélyforrás lett a
terrorizmus, különösen a nemzetközi terrorizmus. A terrorista szervezetek fegyvertára és
szakmai ismerete egyre bővül. Sugárzó, mérgező, fertőző anyagok alkalmazásával
szélsőséges nézeteket valló vallási szekták, nacionalista terrorszervezetek, egyéni terroristák
fenyegethetnek és szándékozhatnak elérni céljaikat. 1995-ben, a tokiói metróban az Aum
Shinrikyo vallási szekta alkalmazott mérgező anyagot, illetve a közelmúlt eseményei között
említhetjük a 2001-2002 évben, az USA-ban és más államokban küldözgetett lépfene
(anthrax) kórokozójával (Bacillus anthracis) impregnált postai küldemények példáját.”7
A globális kihívások erősödésével a jövőben nekünk is számolni kell, de közvetlen
hatása a települések biztonságára, a lakosság életének és anyagi javainak veszélyeztetettségére
nem számottevő. A védelmi szakemberek véleménye szerint az ellenük való felkészülés, vagy
védelmi képességek kialakítása nem települési szinten, hanem országos szinten történik.
A regionális kihívások közvetlenül befolyásolhatják nem csak általában hazánk, de
esetenként az egyes települések biztonságát is. Elég, ha csak a dél-szláv válságra, vagy a
Tisza cián-szennyezésére gondolunk. Magyarország a Kárpát-medence közepén, fokozottan
érzékeny azokra a külső hatásokra, amelyek a szomszédos térségek instabilitásából, politikai,
etnikai konfliktusaiból, vagy az ott bekövetkező természeti károk negatív hatásaiból
származnak. Ezek elhárítására gyakran elegendőek a különböző diplomáciai megoldások.
Olyan esetekben viszont, amikor a szomszédos országokból a „határközeli”
településeinket közvetlenül érhetik a környezeti veszélyek, a természeti és civilizációs
katasztrófák, környezeti, légköri szennyezések stb., azokra helyi szinten is fel kell készülni, és
ki kell alakítani a veszélyek jellegével, nagyságával arányos települési védelmi képességeket.
6

Hazánk biztonságát fenyegető új kihívások és veszélyforrások vizsgálata során a „Biztonság az új évezred
küszöbén” című műre, a Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájának tervezetére, valamint a Stratégiai és
Védelmi Kutatóintézet által 1997-ben kiadott „Biztonságpolitika” című tanulmánykötet megállapításaira és a
Nemzeti Biztonsági Stratégiában foglaltakra támaszkodtam.
7
Berek Tamás: ABV felkészítés a jelenlegi veszélyforrások tükrében, 2004. Bolyai Szemle, XIII. évf. 2. szám,
24. o. ISSN: 1416-1443
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A belső kihívások közül gondot okozhatnak a települések életében a migrációs
jelenségek, a rendszerváltást követő szociális feszültségek, vagy azok a hazai etnikai
problémák is, amelyekkel a hatóságok az elmúlt években szembesültek, és jogi úton próbálták
őket megoldani. A jövőben a településeknek nagyobb figyelmet kell fordítani az ilyen jellegű
problémák megoldására. Fel kell készülniük arra, hogy a hazánkat érintő migráció, vagy a
nehéz szociális helyzetben lévő lakosság, esetleg a településeken bekövetkező erőszakos
cselekmények miatt embereket kell elszállítani, esetleg ideiglenesen elhelyezni, ellátni, melyek
végrehajtásához megfelelő feltételek és képességek kellenek. „Ahhoz azonban, hogy a
települések e feladatoknak megfeleljenek, rendelkezniük kell a végrehajtáshoz szükséges
erőforrásokkal és szakmai elemzéseken nyugvó, a gazdaságosság elveire is tekintettel lévő,
megalapozott helyi védelmi stratégiával.”8
Magyarország komplex biztonságának vizsgálata során, a kihívások mellett számolni
kell az ország katasztrófa-veszélyeztetettségével is. Földrajzi helyzeténél fogva Európában
egyedülálló helyzetben van, ami meghatározza a katasztrófa-veszélyeztetettségét is. Adódik
ez az ország medence-jellegéből, folyóink nagy vízgyűjtő területeiből, a globális
felmelegedésnek tulajdonított extrém időjárási jelenségek számnak növekedéséből, valamint a
technikai fejlődéssel együtt járó civilizációs jellegű katasztrófa-veszélyek megjelenéséből.
Ezekkel a hatásokkal a településeknek is számolni kell, az általuk okozott veszélyek
elhárítására, a pusztító hatások kezelésére fel kell készülniük.
Vizsgáljuk meg, hogy a települések biztonságát milyen katasztrófa-típusok befolyásolják!
Ezek a következők:
„A civilizációs eredetű katasztrófák csoportjába azok a katasztrófák sorolhatók,
amelyek kialakulásának előfeltétele a civilizáció léte, a tudomány, a technika, az ipari és
mezőgazdasági termelés, a közlekedés és a szállítás meghatározott szintje.” 9 A civilizációs
veszélyekre való felkészülés egyre nehezebb, egyre sokrétűbb, alaposabb tervezést, szervezést
igényel országos, megyei és helyi szinten egyaránt. A településeken, illetve annak
környezetében működő veszélyes ipari tevékenységek, vagy a területre veszélyt jelentő
szállítási útvonalak ismeretében a védelmi képességek kialakítása, a feltételek megteremtése
jól tervezhető, és már a felkészülési időszakban megvalósítható. Hazánk és a települések
biztonságára veszélyt jelentő legfontosabb civilizációs katasztrófák a veszélyes anyagok

8

Lázár Gábor: A magyar katasztrófavédelem történelmi alapjai, Rendvédelmi Füzetek, RTF, Budapest: 2003/14.
4. o. ISSN 1585-1249
9
Kovács Antal - Buzás Tibor: Polgári védelmi ismeretek alapismeretek, önkormányzatok és polgári védelmi
szervezetek felkészítési segédlete, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség, - Szolnok,
2002. 17. o.
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előállítása, tárolása, felhasználása, és szállítása, valamint a nukleáris veszélyek okozta
katasztrófák lehetnek.
A természeti eredetű katasztrófák csoportjába azokat a katasztrófa-típusokat soroljuk,
amelyek általában emberi beavatkozás nélkül, a természeti erők hatására alakulnak ki.
Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a természet erői a környezetbe történő helytelen
emberi beavatkozások miatt idéznek elő katasztrófákat. Ilyenek például azok az árvizek és
belvizek, amelyek szakszerűtlen árvíz-védekezési munkálatok, helytelenül tervezett, vagy
kivitelezett víztározók, esetleg hibás folyami szabályzások stb. miatt következtek be.
Magyarországra jellemző, és a települések biztonságát is befolyásoló katasztrófa-típusok közé
tartoznak a földmozgások, árvizek, belvizek valamint a rendkívüli időjárás okozta
katasztrófák.
A

településeket

veszélyeztető

természeti

katasztrófák

egyes

típusai

jól

prognosztizálhatók, a gyakorlati tapasztalatok és a különböző számvetések alapján az ellenük
való védekezés tervezhető, a szükséges védelmi képességek már a bekövetkezés előtt
kialakíthatóak. A fenti kihívások és katasztrófák elleni hatékony védekezést negatívan
befolyásolja az a tény, hogy napjainkra, minimálisra csökkent az emberek veszélyérzete,
sokszor hiányzik belőlük az olyan egészséges és reális veszélytudat, amely nélkül az
önmentési képesség nehezen alakítható ki bennük. Ennek alapvetően az az oka, hogy a
társadalmi változásokból adódóan, átalakult az emberek érték- és prioritási rendje, és az új
életmód, életstílus háttérbe szorította a lakosság nyitottságát a veszélyekre, az ellenük való
védekezésre. Többek között ez is eredményezte azt, hogy ma Magyarországon kevés település
rendelkezik olyan védelmi képességekkel, amelyek összhangban vannak az adott terület,
település veszélyeztetettségével.

1.2.

A hazai katasztrófavédelmi rendszer felépítése, irányítási szintjei
A 2000. január 1-jén hatályba lépő katasztrófavédelmi törvény10 lehetővé tette az

egységes hazai katasztrófavédelmi rendszer létrehozását, és a törvényalkotók e jogszabályban
rögzítették

a

„katasztrófák

elleni

védekezés”

fogalmát.

Ez

a

meghatározás

a

katasztrófavédelem komplexitását tükrözi, összetettsége kellően bizonyítja a védelmi és a
reagálási képesség fontosságát, valamint azt, hogy a sikeres védekezés csak a teljes
társadalom és gazdaság összehangolt együttműködésével valósítható meg. A végrehajtási

10

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről (módosítás alatt)
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oldal felelőssége az ágazati irányítás mellett kiterjed az önkormányzatok szintjére, és
lehetőséget teremt az önkéntes állampolgárok és az egyéb humanitárius szervezetek
bevonására is.
Hazánk katasztrófavédelmi rendszerének kialakítása során a döntéshozók alapvető
elvárásként fogalmazták meg, hogy a katasztrófavédelem az ország komplex biztonsági
rendszerébe integrálódva, legyen képes megvalósítani az élet- és az anyagi javak védelmét,
biztosítsa a gazdaság működőképességét, a veszélyek hatékony megelőzését, a gyors reagálást
és következmények felszámolását.11
A katasztrófavédelem működési és irányítási sajátosságait csak akkor lehet teljeskörűen megérteni és meghatározni, ha azt rendszerszemlélettel vizsgáljuk.12
A hazai egységes katasztrófavédelmi rendszer felépítését rendszerszemlélettel
vizsgálva megállapítható, hogy három alrendszert foglal magába, amelyek egymással szoros
kapcsolatban állnak. Ezek az alrendszerek tartalmazzák a katasztrófa-elhárításban résztvevő
valamennyi szervet és szervezetet, a védekezéshez szükséges erőforrásokat, és mindazon
feladatok halmazát, amelyeket a megelőzés, mentés és a helyreállítás során végre kell hajtani.
A katasztrófavédelmi rendszer alrendszerei a következők: (lásd 3.a sz. ábra)

Az egységes katasztrófavédelmi rendszer
felépítése, alrendszerei

FELADAT
ALRENDSZER

ERŐFORRÁS
ALRENDSZER

SZERVEZETI - ÉS INTÉZMÉNY
ALRENDSZER
Egymással összefüggnek, egységben értelmezhetőek.

3.a sz. ábra: A katasztrófavédelmi rendszer alrendszerei
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, 2009.
11

Napjainkban, folyamatban van a polgári védelmi és a katasztrófavédelmi jogszabályok felülvizsgálata,
melynek célja, hogy a végrehajtási problémákat kiküszöbölje, az irányító szervek hatás- és jogköreit
pontosítsa, segítse a végrehajtási feltételeknek már a „megelőzési időszakban” történő kialakítását.
12
1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről - értelmező rész
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A szervezeti alrendszer magába foglalja a katasztrófák elleni védekezésben résztvevő
végrehajtói és irányítói szervezetek összességét. A szervezeti elemek között központi helyet
foglalnak el az állami és önkormányzati szervek, szervezetek, amelyek magukba foglalják az
állami irányítás felsőszintű szerveit, valamint az önkormányzatokat és szervezeteiket. Ezek
alapvető szerepet töltenek be a katasztrófavédelmi feladatok szervezésében, irányításában,
végrehajtásában. Az ő tevékenységük biztosítja a hatékony koordinációt és a sikeres
együttműködést. Az alrendszer egyik fontos jellemzője, hogy a katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásában résztvevő szervezetek alapvetően saját erőforrásukkal és logisztikai
rendszerükkel vesznek részt. Különösen igaz ez a hivatásos mentő- és védelmi szervezetek
csoportjára. A fentiekből látható, hogy a szervezeti alrendszer elemeinek sikeres
feladatellátásához szükség van erőforrásokra, védelmi képességekre (helyi szinteken is),
amely egy összetett erőforrás-alrendszert feltételez.
Az erőforrás-alrendszerbe beletartoznak mindazon erők, eszközök anyagi készletek,
melyek a katasztrófák elleni védekezés során igénybevehetők és felhasználhatók. A központi
állami és önkormányzati erőforrásokon, valamint a szervezeti alrendszer elemeinek saját
erőforrásain túl, beletartoznak a külföldi segélyek és támogatások, valamint az állampolgárok
katasztrófák során aktivált erői, eszközei is. Az alrendszer elemei között kiemelt helyet
foglalnak el az állami- és önkormányzati erőforrások, amelyek magukba foglalják a központi
készleteket, a tartalékokat és a költségvetés pénzügyi forrásait. A külföldi segélyek
nemzetközi (kormányközi) és egyéb többoldalú megállapodások alapján kerülnek be az
erőforrások alrendszerébe. Az erőforrás-alrendszer elemeinek összessége nem azonos a
katasztrófák megelőzését és a károk elhárítását támogató logisztikával, hanem a védekezéshez
szükséges erőforrások komplex halmaza.
A katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszere magába foglalja mindazon feladatokat,
amelyeket a hatékony védekezés érdekében a különböző szervezeteknek a szükséges
erőforrások felhasználásával végre kell hajtani, vagy meg kell valósítani. Az alrendszer három
eleme tartalmazza a „megelőzés” a „mentés” és a „helyreállítás” időszakaiban végrehajtandó
feladatok teljes vertikumát, és ezek végrehajtását támogató logisztikai feladatok halmazát.
Ezek a feladatok időben és térben átfogják a katasztrófák elleni védekezés teljes rendszerét, és
tartalmazzák mindazon feladatok halmazát, amelyek a védelmi képességek kialakítására,
aktivizálására és alkalmazására vonatkoznak.
A katasztrófák elleni védekezés három időszakának feladatai egymástól nem
különíthetők el, azok egymással szorosan összefüggnek, egymásra gyakorolt hatásuk
befolyásolja a védekezés eredményességét.
18

A három alrendszer egymástól tehát elválaszthatatlan, bármelyik hiánya, vagy
elégtelensége

a

teljes

rendszer

működés-képtelenségéhez

vezethet.

A

hivatásos

katasztrófavédelemnek exponált szerepe van a rendszerben, és a hazai katasztrófavédelmi
rendszer hatékony működése csak az alrendszerek elemeinek koordinált és harmonikus
együttműködésével valósulhat meg. Ahhoz hogy hazánk katasztrófavédelmi rendszere
betöltse szerepét, és elérje célját, az alrendszereknek egymással szoros kapcsolatban kell
lennie, és szerves egységet kell alkotniuk.
Ezt a tételt az alábbiakkal indoklom:13
 A katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtásához megfelelő erőforrásokra van
szükség.
 A védekezési feladatokat csak megfelelő védelmi képességekkel és felkészültséggel
rendelkező szervezetek tudják eredményesen végrehajtani.
 A hatékony védekezés a teljes társadalom összefogásával valósítható meg, ezért a
szervezeti elemek között azoknak is meg kell jelenniük, amelyek nem tartoznak a
hivatásos mentőszervezetek közé, de az erőforrások szétosztásában, a feltételek
megteremtésében, a szervezési és koordinációs feladatok végrehajtásában fontos
szerepük van.
 Erőforrások nélkül (humán, anyagi-technikai, pénzügyi stb.) nem alakíthatók ki a
szükséges védelmi képességek, és ebből következik, hogy nélkülük a védekezés
folyamata is nagyrészt végrehajthatatlanná válik.14
A hazai katasztrófavédelem irányítási rendszerét vizsgálva megállapítható, hogy az
ország komplex védelmi rendszerében akkor tudja megvalósítani a vele szebben támasztott
elvárásokat és követelményeket, ha olyan vezetési- és irányítási rendszerrel rendelkezik,
amely átfogja a társadalom egészét. Felmerül a kérdés: Hol a helyük a településeknek ebben a
vezetési és irányítási rendszerben?
Helyi szinten a települések védelmi (polgári védelmi, katasztrófavédelmi) feladatai
alapvetően a települések veszélyeztetettségétől függnek, de befolyásolják azokat a védelem
területeivel és feladataival kapcsolatos különböző jogszabályi rendelkezések és előírások is.
Ilyenek lehetnek a településeken működő intézmények, gazdálkodó szervezetek védelméért
felelős ágazati miniszteri rendelkezések, a veszélyeztetett települések védelmi szintjeinek
13

Dr. Tóth Rudolf - Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem
rendszerében. Polgári Védelmi szemle, 2009./ I. szám, 146.– 163.oldal, ISSN 1788-2168
14
A katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtáshoz szükséges erőforrások biztosítása egyrészt a szervezeti
alrendszer (saját) erőforrásainak felhasználásával, valamint az erőforrás alrendszerből igényelt pénzügyi,
anyagi-és technikai eszközökkel, (forrásokkal) valósíthatók meg.
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kialakításáért, a feltételek megteremtésért felelős szakmai szervezetek rendelkezései, előírásai
és követelményei. Az irányítás különböző szintjeit és kapcsolatait 4. számú ábra szemlélteti
és foglalja össze. Az ábrából látható az irányítás komplexitása, amelyben a kormányzati
szervek mellett részt vesznek a katasztrófavédelem hivatásos szervei, szervezetei és a védelmi
igazgatás különböző szintű más elemei.

A KATASZTRÓFAVÉDELEM IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE
Országos szint

Országgyűlés

Operatív Törzs

Kormányzati Koordinációs Bizottság
(KKB.)

Kormány

KKB. Titkárság

Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai

Veszélyhelyzeti
Központ

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Megyei szint
Megyei Védelmi Bizottságok

Operatív Törzs

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és együttműködők
Helyi Védelmi Bizottságok

Helyi szint

Egyéb védelmi
szervek

Polgári védelmi
kirendeltségek
Polgári szervek, gazdálkodó egységek

POLGÁRMESTEREK

Civil szervezetek, önkéntesek

Polgári védelmi szervezetek

Állampolgárok

7

4. sz. ábra: A katasztrófavédelem irányítási rendszere és a végrehajtás szervezeti elemei
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia15
A

katasztrófavédelem

rendszerében

az

irányítási

és

felelősségi

körök

megvalósulásának szintjei és a végrehajtás szervezeti elemei az alábbiak:
 Nemzeti

szinten:

Kormány,

Kormányzati

Koordinációs

Bizottság,

Belügyminisztérium, ágazati minisztériumok és országos hatáskörű szervek, kiemelt
szereppel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
 Megyei szinten: Megyei Közigazgatási Hivatalok, Megyei (fővárosi) Védelmi
Bizottságok, Megyei (fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóságok
 Helyi szinten: Helyi Védelmi Bizottságok, Polgármesterek (Önkormányzatok).16

15

Dr. Hornyacsek Júlia: Polgári védelem 1. ZMNE Budapest: 2009. 82. oldal, 19. számú. ábra, ISBN: 978-96370-60 66-3
16
A jogszabályok módosításával bizonyos felelősségi körök, főleg a védelmi bizottságok vonatkozásában,
változni fognak.
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A fentiekből az is látható, hogy a településeken (helyi szinten) a helyi védelmi bizottságok és
a polgármesterek a felelősek a különböző katasztrófák és más veszélyek esetén a védekezési
feladatok irányításáért és végrehajtásáért. A jogszabályi előírásoknak megfelelően, az alábbi
feladat-megosztásban:
A Helyi Védelmi Bizottságok a honvédelmi körzetben irányítják és összehangolják a
honvédelmi felkészítést, a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a lakosság-ellátás és a
gazdaságvédelem helyi feladatainak tervezését, szervezését és végrehajtását.
A polgármesterek (a fővárosban a főpolgármester, kerületekben a kerületi polgármester)
illetékességi területükön (együttműködve a hivatásos szervekkel) tervezik, szervezik és
irányítják a védekezéssel összefüggő megelőzési (lakosságfelkészítés, védelmi
képességek

kialakítása

stb.),

mentési,

valamint

a

helyreállítási

feladatok

végrehajtását.17

1.3. A települések veszélyeztetettségi besorolásának jogszabályi előírásai és
követelményei18
Az utóbbi években bekövetkezett hazai katasztrófák esetén nem egyszer teszik fel a
polgári védelem és a katasztrófavédelem képviselőinek azt a kérdést az emberek, sőt állami és
politikai vezetők is, hogy: Létezik e Magyarországon olyan jogszabály, vagy követelmény,
mely alapján a különböző települések veszélyeztetettsége megállapítható, és a szükséges, vagy
elégséges védelmi szint kialakítható? Erre a válasz egyértelműen „Igen!”. Ahhoz, hogy meg
tudjuk határozni a védelmi képességeket és az ezzel kapcsolatos feladatokat, vizsgáljuk meg
ennek jogszabályi hátterét.
A 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet határozza meg a települések polgári védelmi
besorolásának szabályait és a védelmi követelményeit, melynek alapja az adott település
veszélyeztetettségének mértéke és jellege.19 A települések veszélyeztetettségének besorolását
a fenti kormányrendelet alapján kell végrehajtani, melynek legfontosabb szabályait az
alábbiakban összegzem:20
 A besorolás alapját képező veszélyeztetettség mértékét a veszélyeztető tényezők
komplex

hatáselemzése

alapján

kell

megállapítani.

A

települések

veszélyeztetettségének mértékét a károsító hatások összessége adja.
17

Dr. Tóth Rudolf - Dr. Hornyacsek Júlia: Gondoltok a katasztrófa-elhárítás logisztikai kérdéseiről. Polgári
Védelmi szemle, 2008./ I. szám, 88.-98.- oldal, ISSN 1788-2168
18
Információ: A kiadvány írása 2011. április 30-án, szerkesztése 2011. május 31-én lezárult, nem tartalmazza az
azt követő tervezett jogszabályi változásokat a sorolás vonatkozásában.
19
A napjainkban folyó jogszabály-módosítások során a sorolás igazodik majd az új veszélyeztető tényezőkhöz.
20
114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi
követelményekről, 3.§-4.§
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 Meg kell határozni az elégséges védelmi szintet. Az elégséges védelmi szint alatt azon
tervezési, szervezési, irányítási és beavatkozási tevékenység összességét kell érteni,
amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy a veszélyeztetettség függvényében
differenciáltan biztosítható legyen az élet- és az anyagi javak védelme.
 A besorolásra a települési önkormányzat polgármestere tesz javaslatot, és azt a
változások pontos feltüntetésével, minden év meghatározott napjáig megküldi a
megyei, fővárosi védelmi bizottság részére.
A településeket veszélyeztetettségük alapján négy csoportba sorolják, melynek
szabályait és a csoportokhoz tartozó védelmi követelményeket is világosan megfogalmazza a
jogszabály. A besorolás szempontjait és követelményeit a közelgő jogszabály-módosítások
érinteni fogják. A korábbi sorolási kategóriákat és az azokba való helyezés kritériumait ezért
itt nem részletezem. Prognosztizálható azonban, hogy a cél a jövőben is az lesz, hogy
amennyiben van veszélyeztető tényező a településen, annak megfelelő védelmi képességet
kell kialakítani. Ennek keretében:
 Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári
védelmi, és katasztrófavédelmi szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és
felszerelésekkel történő ellátásukat.
 Szükség esetén biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő
lakosság légzésvédő eszközökkel történő ellátását, a helyi elzárkózás, valamint a
személyi és az anyagi, technikai mentesítés feltételeit.
 Biztosítani kell a lakosság központi riasztásának, tájékoztatásának, a lakosság azonnali
kitelepítésének, kimenekítésének és elhelyezésének feltételeit.
 Tervezni kell a veszélyeztetett területen található létfenntartáshoz szükséges anyagi
javak helyszíni védelmét vagy lehetőség szerinti kiszállítását.
 Tervezni kell fegyveres küzdelem, vagy terrorcselekmények esetére a lakosság
életének, továbbá az anyagi javak védelmét, valamint a különböző védekezési
módszerek műszaki-technikai feltételeit.
 A kijelölt területekre ki kell dolgozni a lakosság és anyagi javak kitelepítési,
kimenekítési elhelyezési és kiürítési terveit.
Összességében megállapítható, hogy a mai felfogás szerint a korszerű biztonság
átfogó jellegű, oszthatatlan és messze túlmutat a katonai erőn. Ennek megfelelően a hazai
katasztrófavédelem olyan önálló szervezet- feladat- és intézkedési rendszer, amely szervesen
illeszkedik az ország komplex védelmi rendszerébe, önmaga is rendszert alkot, és három
22

alapvető alrendszerből áll. A szervezeti-, az erőforrás- és feladat-alrendszer egymással szerves
egységet alkot, egymástól elválaszthatatlan, bármelyik hiánya, vagy elégtelensége a rendszer
működés-képtelenségéhez vezethet.
Magyarország a területét és állampolgárait fenyegető veszélyekre, kihívásokra adekvát
választ ad, integrálja és működteti a katasztrófák elhárításában résztvevő összes szervezetet,
intézményt, erőt, eszközt és védelmi potenciált. A védelmi rendszer irányítása országos,
megyei és helyi szinteken valósul meg. A szintek egymáshoz vertikálisan és horizontálisan
illeszkednek, minden szintnek jogszabályokban meghatározott feladatai van.
A helyi védelmi bizottságok (később a kormányhivatalok) irányításával és a
polgármesterek vezetésével a területek védelmi feladataikat csak abban az esetben tudják
eredményesen ellátni és végrehajtani, ha a jogszabályokban előírt módon és követelmények
szerint már a „megelőzés” időszakában felkészülnek egy esetleges katasztrófa, vagy más
veszélyhelyzet kezelésére.
Ennek érdekében a települések védelmi vezetőinek (polgármesterek) létre kell
hozniuk a település veszélyeztetettségének megfelelő védelmi képességeket, meg kell
teremteniük a védekezéshez szükséges feltételeket, továbbá reális és naprakész védelmi
tervekkel kell rendelkezniük. Ennek végrehajtásához a jogszabályi alapokat a napjainkban
korrekcióra kerülő és vélhetően majd a legújabb veszélyeztetettségekhez igazodó 114/1995.
(IX. 27.) Kormányrendelet, a későbbiekben pedig ennek módosítása adja, amely részletesen
szabályozza a települések veszélyeztetettségi besorolásának előírásait és a besorolásnak
megfelelő védelmi követelményeit.
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2. A településeket veszélyeztető katasztrófák és veszélyforrások
pusztító hatásai, a kialakult kárterületek jellemzői, a katasztrófaelhárítási feladatok alapvető csoportosítása
A településeket veszélyeztető katasztrófák és veszélyforrások fajtáit, valamint azok
pusztító hatásait vizsgálva megállapítható, hogy a települések biztonsága szorosan összefügg
az ország biztonsági környezetével és katasztrófa-veszélyeztetettségével. Hasonlóan szoros
kapcsolat tapasztalható, a településeket veszélyeztető tényezők pusztító hatásai, a kialakult
kárterületek jellemzői, valamint a végrehajtandó katasztrófa-elhárítási feladatok között.
Amennyiben ezeket az összefüggő területeket egymástól elkülönítve vizsgáljuk, nem lehet
helyes következtetéseket levonni a különböző katasztrófák hatásainak prognosztizálására, az
ellenük való védekezés megfelelő elveinek, módszereinek kiválasztására, továbbá a mentési
feladatok végrehajtására, valamint a mentési feltételek és a védelmi képességek kialakításához
szükséges helyes döntések meghozatalára.
Az előző fejezetben bemutattam, hogy napjaink új kihívásai, valamint a globalizáció
negatív hatásai a települések biztonságára csak közvetett formában és módon hatnak, nagyobb
veszélyt jelent számukra a természeti- és a civilizációs katasztrófák pusztító hatása és azok
következményei.

Ebben

a

fejezetben

megvizsgálom

a

települések

lehetséges

veszélyforrásainak, katasztrófáinak pusztító hatásait, bemutatom ezek kárterületeinek
jellemzőit, valamint a védekezés során végrehajtandó katasztrófa-elhárítási feladatok alapvető
csoportosítását.

2.1. A településeket veszélyeztető katasztrófák és veszélyforrások pusztító
hatásai, a kialakult kárterületek jellemzői
A települések veszélyeztetettségét vizsgálva megállapítható, hogy a katasztrófák és a
veszélyforrások alapvetően két csoportra bonthatóak.
Az első csoportba azok tartoznak, amelyek a településen kívül, attól távol következtek
be, de közvetve hatással vannak a biztonságukra (Pl.: vegyi- és nukleáris balesetek, árvizek
hatásainak terjedése stb.).
A másik csoportba sorolhatók azok, amelyek az adott településen belül, annak területén
alakultak ki, és alapvetően ott fejtik ki pusztító hatásukat. A települések védelmi képességeit
elsősorban a második csoportba tartozó veszélyek elhárítására kell létrehozni és kialakítani,
de nem szabad figyelmen kívül hagyni az első csoportba tartozók hatásait sem. Különösen
akkor, ha a veszélyeztető hatások bekövetkezésének reális esélye van. A kiadvány terjedelme
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nem teszi lehetővé, hogy a településeket veszélyeztetető összes katasztrófa- és más veszélyek
kárterületének teljes körű elemzését elvégezzem, ezért csak a legjellemzőbbek hatásait és
kárterületeit mutatom be. A vizsgálatot a civilizációs katasztrófákkal kezdem.
2.1.1. A településeket veszélyeztető civilizációs katasztrófák és veszélyforrások hatásai,
kárterületeinek jellemzői
A civilizációs katasztrófák közzé soroljuk mindazokat, amelyek az ipari, a közlekedési,
valamint az emberi tevékenységekkel függnek össze, és a civilizáció fejlődésével a
veszélyforrások folyamatosan változnak, átalakulnak. A velük összefüggő feladatok és a
felszámoláshoz szükséges védelmi képességek csak akkor vázolhatóak, ha pontosan ismerjük
a lehetséges kárterületek jellemzőit, ezért megvizsgáltam több katasztrófa-eseményt, és az
alábbiakban röviden bemutatom a jellemző kárterületi paramétereket.
A települések veszélyeztetettsége szempontjából a nukleáris veszélyeket, a veszélyes
anyagok előállításával, tárolásával, felhasználásával, szállításával összefüggő veszélyeket,
(katasztrófákat), a közlekedési baleseteket, valamint az ipari és emberi tényezőkkel
összefüggő tüzeket és robbanásokat vizsgálom.
Nukleáris veszélyek
A nukleáris balesetek bekövetkezésének számos oka és összetevője van. A hazai
nukleáris létesítmények balesetei mellett számolni kell a meghibásodott és a légkörbe
visszatérő műholdak, valamint a határon túli közeli és távolabbi atomerőművek esetleges
üzemzavarai okozta környezeti és légköri radioaktív szennyezésekkel is.21
A nukleáris és radioaktív anyagok szállítása, tárolása is veszélyforrást jelenthetnek, ha
azok nem szakszerűen vannak végrehajtva. A nukleáris balesetek, katasztrófák okai az
alábbiak lehetnek:
 a hazai nukleáris létesítmények sérüléseiből adódó veszélyhelyzetek,22
 a határon túli atomerőművek esetleges üzemzavarai, balesetei, (a környező és hazai
nukleáris létesítményeket, azok távolságát az 5. sz. ábra mutatja),
 a nukleáris és radioaktív anyagok szállítása, tárolása,

21

A témához információt adó kiadványok: Frederik Pohl: Csernobil, Móra Cop, - Debrecen 1988.; Piers Paul
Read: Uramisten, mit tettünk! MKV Klub Aranykezek Ny., - Bp.: 1997., Csernobil, ELTE, - Bp.: 1987.
22
A hazai nukleáris létesítmények közzé tartoznak: a Paksi Atomerőmű, a Központi Fizikai Kutató Intézet kutató
reaktora és a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet tanreaktora
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 a meghibásodott és a légkörbe visszatérő műholdak okozta nukleáris szennyezés,
illetve az egészségügyi-, oktatási- és kutató intézményekben tárolt, használt sugárzó
anyagok és készítmények használata.23

5. sz. ábra: Magyarország környezetében található atomreaktorok, Forrás:24
A nukleáris balesetek kárterületeire jellemző, hogy a kiszabaduló radioaktív anyagok a
környezetbe

kerülve

a

lakosság

és

a

környezet

sugárterhelésének

növekedését,

szennyeződését, megbetegedését eredményezhetik. A radioaktív anyag környezetbe
kerülésének legvalószínűbb módozata a légkörbe történő kibocsátás, de kerülhet a talajba,
vízbe, és ezáltal az élelmiszerekbe is. Egy esetleges nukleáris baleset, robbanás során
épületek, közművek rombolódásával, a közműszolgáltatások, energetikai rendszerek
működési zavarával és a környezet nagyfokú sugárterhelésével kell számolni.
A nukleáris veszélyek esetén kiemelt feladatként jelentkezik a lakosságvédelmi teendők
(kimenekítés, kitelepítés, jód-profilaxis, védőeszközzel való ellátás stb.) végrehajtása, továbbá
a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak sugárvédelme. Az ilyen típusú katasztrófák
bekövetkezésének időpontja és hatása nehezen prognosztizálható, de a műszaki számítások
alapján meghatározható egy szükséges és elégséges védelmi szint, amelyhez a megfelelő
anyagi-technikai feltételek megteremthetőek, a védelmi képességek kialakíthatóak.

23

A témához információt adó kiadványok: Makra Zsigmond, 1979.; Erdős József, 1976.; Nemes Imre, 1992.
Dr. Muhoray Árpád: Az Országos Balesetelhárítási és Intézkedési terv helyzete, - előadás, Balatonföldvár:
2008. június 3. 17. dia
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Hazánkban jelenleg jogszabályok rögzítik a nukleáris létesítmények közelében, azoktól
meghatározott távolságban élő lakosság védelmének követelményeit és a megvalósítás
rendjét.
Veszélyes anyagok előállítása, tárolása, felhasználása, és szállítása
Az utóbbi években az ipar fejlődésével nőtt a veszélyes anyagok gyártásának,
tárolásának, szállításának és felhasználásának intenzitása, a „megnövekedett mobilitási
igényünk miatt nő az üzemanyag felhasználás, és ennek következtében emelkedik a veszélyes
anyag disztribúciója is. A közúton fuvarozott összes veszélyes áruk körübelül 75 %-a
gyúlékony folyadék.”25 Mindezzel arányosan emelkedett az ilyen jellegű balesetek és
katasztrófák száma is.

A

veszélyes

anyagok

csoportjába

olyan vegyi,

tűz- és

robbanásveszélyes anyagok tartoznak, melyek ellenőrzött körülmények között szilárd,
folyékony, gőz, gáz vagy aeroszol halmazállapotban kerülnek ki a technológiai folyamatból
vagy a tároló rendszerből.
Gyártásuk, tárolásuk, felhasználásuk és szállításuk során egyaránt szigorú előírásokat
kell betartani.
Vegyi balesetről beszélünk, ha a veszélyes vegyi anyagok bármilyen okból
ellenőrizetlen formában kerülnek ki a környezetbe, és ott károkat okoznak. Ennek intenzitása
és mérete katasztrófához is vezethet. A baleseteket okozhatják robbanások, tüzek, az
alkotóelemek meghibásodása, eltérés a normál üzemeltetési feltételektől, emberi és szervezési
hibák, vagy a természeti erők hatása. Sajnálatos módon merénylet, szabotázs, terrorista akciók
is előidézhetik. Történhet szállítás közben is.
„A veszélyes anyagok szállítása során háromféle baleset lehetséges:
közönséges közlekedési baleset, mely következményeit tekintve nem különbözik az olyan
járművel bekövetkezett balesettől, amelyben az érintett jármű rakománya nem veszélyes
áru, az úgynevezett vegyi baleset, amikor a veszélyes anyag közlekedési baleset nélkül
kiszabadul és a járműben, vagy a környezetben kárt okoz, és az előző kettő kombinációja,
amikor veszélyes anyag kiszabadul, kárt okoz úgy, hogy az előidéző ok közlekedési
baleset.”26:
A balesetet követően a veszélyes anyagok kiszabadulhatnak robbanásszerűen, vagy egy
keletkezett résen átömölve, illetve szivárogva.
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Lázár Gábor: Alapelvek és módszerek a közúti veszélyes áru szállításról, Magyar Rendészet, RTF, Budapest,
2005/1, p. 108. ISSN 1586-2895
26
Komjáthy László-Grósz Zoltán: Veszélyes anyagok szállítása közúton. Új Honvédségi Szemle 2003. LVIII.
évfolyam 11. szám, 54-59.oldal.

27

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, katasztrófák kárterületeire jellemző,
hogy a folyékony vagy gáz halmazállapotú veszélyes anyag kiszabadulása miatt gáz (gőz)
felhő képződésével kell számolni. Erre mutat egy példát a 7. számú ábra. Ha a szabadba jutó
gáz (gőz), vagy folyadék, gyúlékony és a gyújtóforrás is jelen van, akkor tűz keletkezik. Egy
ilyen eset látható a 6. számú ábrán.
Ha a kiáramló anyag azonnal meggyullad és a kiáramlás szűk nyíláson megy végbe,
akkor sugárláng jön létre. Ha késéssel gyullad meg az anyag, akkor gőzfelhő-robbanás
történik. Ilyen esetekben számolni kell a tűz és a robbanás valamennyi hatásával,
sérülésekkel, esetleg halálesettel, valamint a talaj, az épületek, eszközök szennyeződésével és
pusztulásával. A kialakult mérgező gázfelhő károsítja a környezetet, veszélyezteti az emberek
életét, az állatokat, az anyagi javakat stb., ezért fel kell készülni a nagyszámú sérültekre, azok
egészségügyi ellátására és a terület mentesítési feladatainak gyors megkezdésére.
A kárterület zárása, a forgalom elterelése, valamint a lakosság kimenekítése miatt
számolni kell torlódásokkal, közlekedési zavarokkal, amelyek a mentőerők tevékenységét és
mozgását is hátrányosan befolyásolhatják.

6. sz. ábra: Tűz az olajfinomítóban.27

7. sz. ábra: Tartálykocsi tűz az M3-ason28

Az ilyen jellegű katasztrófák elleni hatékony védekezés feltételezi a megelőző
intézkedéseket, valamint a gyors beavatkozást. Fontos a lakosság gyors riasztása, korrekt
tájékoztatása, kimenekítése (mentése), a helyszín lezárása és a felderítési adatok alapján a
mentési- és kárelhárítási feladatok megkezdése.
27
28

Forrás: Fekete Zsuzsa: Földrengés Japánban, http://www.parokia.hu/hir/mutat/2103/ letöltés: 2011. 03.12.
Egy parafint szállító tartálykocsi gyulladt ki az M3-ason, Készítő: MTI
http://www.fn.hu/belfold/20071029/kigyulladt_egy_tartalykocsi_tobb_halott/ Letöltés: 2011. 02. 24.
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A védekezéshez szükség van felkészült mentő-szervezetekre, a védelmi képességek és
mentési feltételek meglétére.29
Tüzek és robbanások
A tüzek a településeken leggyakrabban előforduló rendkívüli események. A tűz kémiai
jelenség, az éghető anyag fény- és hőhatással járó oxidációja, a szerves anyagokat
visszafordíthatatlan

folyamattal

elbomlasztja.

Általában

az

oxidációs

folyamat

kísérőjelensége, és önfenntartó folyamat. Kialakulásának feltétele az éghető anyag, az oxigén
és a gyújtóforrás együttes jelenléte. Azok a tüzek, amelyek égési folyamata nem ellenőrzött,
és amelyek időben és térben nem szabályozhatóak, az anyagi javak pusztulását, az emberi
élet, és az egészség veszélyeztetését idézhetik elő. A tűz pusztító hatása látható a 8. számú
ábrán.
Kialakulhatnak koncentrált hőhatástól, szikrától vagy robbanások által, de maguk is
előidézhetnek nagy erejű robbanásokat. A tüzek által érintett területen és annak
környezetében égési és hőterhelési zóna alakul ki. Az égési zóna a tér azon része, ahol
lejátszódik az égést megelőző folyamat, valamint maga az égés.
A hőterhelési zóna a tér azon része, amely hőterhelésnek van kitéve és a tűz hatására a
közelben található éghető anyagok már kémiai változásokon mennek keresztül. Az éghető
gőzök, gázok felszabadulását, valamint azok égését követően további jelentős hőmennyiség
szabadul fel, amely tovább károsítja a környezetet. A tűz az emberi testen égési sérüléseket
okoz (az egyszerű bőrpírtól az emberi test elszenesedéséig), valamint a légutak károsodását, a
füst pedig mérgezést idézhet elő.30
A tüzek kárterületén számolni kell nyílt lánggal, nagy hő-terheléssel és káros
füstképződéssel. A tüzek keletkezésénél, és az azok környezetében lévő tárgyak
meggyulladnak, és anyaguktól függően égnek, vagy parázslanak. Az elégett anyagok,
amennyiben tartó, támasztó funkciójuk volt, ezen funkciójukat nem, vagy csak részben tudják
betölteni, ezért az épületek összeomolhatnak, falak, gerendák dőlhetnek le.
A tűzterületen füstzóna is kialakul, amely azon kívül, hogy mérgező hatású, rontja a
látási viszonyokat, ezáltal akadályozza az oltási és a mentési feladatok végrehajtását.
Amennyiben a levegő oxigén-koncentrációja egy meghatározott érték alá esik a tűz közelében
lévő területeken, akkor a területről akár nagyobb tömegek kivonása is szükségessé válhat.

29

Veszélyes ipari üzemek az egész ország területén megtalálhatóak, de a legveszélyeztetettebb térség Budapest,
Veszprém megye, Pest megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
30
tűz: http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%B1z, Letöltés ideje: 2011.02.24
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A tüzet kísérheti robbanás, ahol a lökéshullámmal és a repeszhatással is számolni kell.
Ezek további pusztulásokat vagy veszélyes helyzeteket idézhetnek elő.
A robbanás az anyag olyan állapotváltozása, illetve átalakulása, amit energiájának - az
eredeti anyag vagy a belőle keletkezett termékek és a környező közeg - kompressziós és
mozgási energiává történő igen gyors átalakulása kísér. Megkülönböztetünk fizikai robbanást,
amikor a robbanást nem kíséri égés, de hatására és/vagy azt követően tűz, illetve kémiai
robbanás következhet be. Kémiai robbanás esetén jelentős turbulenciával járó, 10 m/s-tól 100
m/s lineáris égési sebességű, gyors égés zajlik le. Sajátos változataként kezelhető a
porrobbanás, ami az éghető por meghatározott feltételek teljesülése esetén bekövetkező
robbanása. A robbanás lökésszerű oxidációs vagy bomlási reakció, ami a hőmérséklet és a
nyomás megemelkedésével jár. A kifejtett nyomásnövekedés anyagi károkat, személyi
sérüléseket okoz,31 balesetekhez vezethet, illetve robbanássorozatok láncreakcióját indíthatja
el.
A robbanások az építményekre, épületszerkezetekre a lökéshullám, a repeszhatás és a
légnyomás-változás révén hatnak. A robbanás pusztító hatását a 9. számú ábra szemlélteti. A
területen ható nyomáshullám, hanghullám és a fényjelenség - másodlagos hatásként sérüléseket idézhet elő.

8. sz. ábra: Tűz a szárszói állomáson32

9. sz. ábra: Gázrobbanás Dévaványán33

A robbanás által kialakult kárterületen az épületszerkezetekben károk keletkeznek,
melyek mértéke és jellege függ az építő-anyagoktól és az épületszerkezet kialakításától.
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http://www.katasztrofa.hu/fogalmak_tuzvedelem.htm, Letöltés ideje: 2011.02.24.
Képforrás: Siófoki Tűzoltóság, 2132.jpg, Forrás: URL: http://keptar.kapos.hu/13/m/2132, Letöltés ideje:
2011.02.24
33
Képforrás: Donka Ferenc, Csongrád TV, Kép címe: 48219__320x240_gazrobban2.jpg, Forrás: URL:
http://szegedma.hu/images/gazrobbanas_devevanya_okt25/gazrobban2.jpg Letöltés ideje: 2011.02.24.
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Az épületek körülhatároló szerkezetei (falak, nyílászárók) sérüléseket szenvedhetnek,
vagy ledőlhetnek. A teherhordó szerkezetek elmozdulhatnak, lezuhanhatnak, az épület
kártyavár-szerűen összedőlhet, romosodhat. A területen rendszerint megrongálódnak a
közművek, az energetikai rendszerek, melyek ellátási zavarokhoz vezetnek. A kárterületen
nagymennyiségű törmelékhalmaz alakulhat ki, amely akadályozza a mozgást, és ezáltal a
mentési és kárfelszámolási feladatok végrehajtását.
Közlekedési balesetek és katasztrófák
Közlekedési balesetek és katasztrófák elsősorban a forgalmi rend megsértése, a
közlekedési hálózat műszaki állapotának előírt követelményektől való eltérése, valamint a
járművek műszaki állapotának nem kielégítő volta miatt következhetnek be. Gyakran okoznak
súlyos baleseteket az extrém időjárási és a rossz látási viszonyok is. A közlekedési rendszerek
fajtáinak megfelelően, megkülönböztetünk közúti, vasúti, vízi- és légiközlekedési baleseteket
és katasztrófákat. A gyakorlatban a közlekedési és a szállítási kérdések, feladatok egymással
szorososan összefüggnek, ezért a közlekedési, valamint a veszélyesanyag- és áruszállítással
kapcsolatos beleseteket, katasztrófákat is együtt kell értelmezni.
A településeket alapvetően a közúti balesetek, és ezzel összefüggésben a
veszélyesanyag-szállítással kapcsolatos veszélyek érintik, ezért elsősorban ezek elhárítására,
kezelésére kell felkészülniük. Akik rendelkeznek vasúti, vízi közlekedéssel, csomópontokkal,
vagy repülőterek közelében találhatóak, figyelembe kell venniük az ezekből adódó
veszélyeztető tényezőket is. A településeknek ilyen balesetek alkalmával számolni kell
forgalmi

akadályokkal,

a

közutak

zsúfoltságával,

a

vasúti

forgalom

átmeneti

szüneteltetésével, az átutazók ideiglenes ellátásával, környezetszennyezési és higiénés
problémákkal.
A veszélyes anyagok környezetbe kerülése közvetlenül veszélyeztetheti a lakosság
egészségét, és környezeti károkat is okozhat. Számolni kell továbbá a mentési feladatok
végrehajtásában és a sérültek ellátásában való közreműködési kötelezettséggel is. A 10.
számú ábrán az évszázad légi-katasztrófája látható, a 11. számú ábra pedig egy tömeges
közlekedési balesetet mutat a német A/8-as autópályán.
A közlekedési katasztrófák kárterületeinek jellemzői a közlekedési fajtáknak
megfelelően eltérőek. A kárterületek mérete és jellemzői a baleset (katasztrófa) jellegétől és
nagyságától függően is változóak. Közúti és vasúti balesetek esetén műszakilag
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megsérülhetnek az úttestek, a vasútisín-pályák, azok műtárgyai. Légi katasztrófák esetén
viszont robbanásokkal és tüzekkel kell számolni, továbbá nagyszámú áldozattal.

10. sz. ábra: Tenerife, 1977. 03. 27.34

11. sz. ábra: Tömeges közúti baleset35

Amennyiben a közlekedési balesetek veszélyes anyagot szállító járművekkel
történnek, akkor előfordulhatnak olyan robbanások és tüzek, amelyek súlyos rombolásokat
végeznek a természetes és épített környezetben. A kiömlő veszélyes anyagok szennyezik a
talajt és környezetet. A vízi, vasúti és légibalesetek (katasztrófák) kárterületei, általában a
kialakulás helyszíne miatt, csak kis mértékben érintik a települések lakóit, a közúti
közlekedési balesetek viszont, a forgalom-elterelések és közlekedés-kimaradás miatt, a
települések nagy részét, vagy területeinek egészét is érinthetik.
2.1.2. A településeket veszélyeztető természeti katasztrófák és veszélyforrások pusztító
hatásai, kárterületeinek jellemzői
A természeti katasztrófák közzé soroljuk mindazokat, amelyek általában emberi
beavatkozás nélkül, a természet erőinek hatására alakulnak ki. Az utóbbi években, hazánkban
is nőtt az ilyen jellegű katasztrófák száma, amelynek részben a globális felmelegedés az oka,
de hozzájárult az emberi gondatlanság, szándékosság is

(vízelvezető rendszerek

karbantartatlansága, átgondolatlan természeti átalakítások stb.).
A települések veszélyeztetettsége szempontjából a potenciálisan előfordulható
földrengéseket és földmozgásokat, az ár- és belvizeket, a rendkívüli időjárási formákat,
valamint a természeti tüzeket vizsgálom.

34
35

Forrás: http://www.katasztrofak.abbcenter.com/?id=53209&cim=1, Letöltési idő: 2011. 04. 20.
Forrás: http://www.katasztrofak.abbcenter.com/?cim=1&id=99786, Letöltési idő: 2011. 04. 20.
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Földrengések és földmozgások
A földrengés a Föld felszínének hirtelen rázkódása, amely a Föld szilárd burkát alkotó
kőzetekben felhalmozódott feszültség által okozott hirtelen elmozdulás következménye.
Intenzitása az enyhe rezgéstől egészen a teljes városokat elpusztító, esetleg a vidék
domborzatát is megváltoztató nagy erejű rázkódásig terjedhet. Pontos előrejelzésére
szeizmográfos jelzőrendszerek vannak kiépítve, erősségének mérésére többféle skálát
használnak, melyek közül legelterjedtebb a Richter-skála és a MSK-64 (MedvegyevSponhauer-Karnik) skála.36 Magyarország nem tartozik a földrengés-veszélyeztetett országok
közé, a lehetőségét azonban nem lehet kizárni, hiszen rendszeresen előfordulnak kisebb és
nagyobb rengések37 Az eddigi legnagyobb erősségű rengéseket 1763-ban Komáromban és
1911-ben Kecskeméten mérték, melyek értéke azonban az MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg)
földrengési intenzitási skálán nem haladta meg a 9-es értéket.
A katasztrófák közül a legösszetettebb pusztító hatással és kárterületekkel a
földrengések rendelkeznek. Egy földrengés-sújtotta területen a rengések erősségétől függően,
az infrastruktúrák (épületek, közművek, utak, hidak, közlekedési csomópontok stb.) részben
vagy teljesen rombolódhatnak, melynek következtében, a közlekedési és szállítási zavarok
miatt, csak részlegesen lehet végrehajtani a lakosság és az anyagi javak mentését.
A pusztulás miatt energia- és vízhiány léphet fel, amely komoly zavarokat okozhat a
lakosság ellátásában. A földfelszín mozgása során megváltozhat a talaj szerkezete,
földcsuszamlások, ár- és belvizek is kialakulhatnak, melyek további veszélyeket jelentenek a
lakosságra és az anyagi javakra.
A földrengések pusztító hatásait két alapvető csoportba sorolom, az elsődleges- és a
másodlagos hatás-csoportokba, melyek a 12. számú ábrán láthatók.
Gyakran nagyobb kárt okoz a felkészületlenség, a váratlanság, mint maga az
esemény.38 A földrengés műszeresen regisztrálható bekövetkezésének ideje és pusztító hatása
nehezen prognosztizálható.

36

A Richter-skála a földrengés erősségének műszeres megfigyelésen alapuló mérőszámát (magnitudót, méretet)
adja meg. Az MSK-64 skála egy 12 fokozatú intenzitás-skála. A földrengések erősségét tapasztalati úton, a
földrengés által végzett pusztításból vezeti le. Jellemzése kiterjed a természeti jelenségekre, az építmények
pusztulásának mértékére, az emberek érzeteire és környezetére.
37
Legutóbb Gyömrőn és környékén, Tatabányán, Oroszlány környékén, valamint a Dunakanyarban voltak
földmozgások. Hazánkban a földrengések szempontjából aktívabbnak mondható területek: Komárom,
Kecskemét, a Főváros térsége, a Jászság, és Zala megye északi része.
38
A témához információkat adó kiadványok: Jane Walker: Földrengések (történetük, kialakulásuk, és hatásuk az
emberre) Kossuth K., - Bp.: 1992.; Réthly Antal: A Kárpát-medencénk földrengései, Akadémia, - [Bp.: 1952.;
Zsíros Tibor: A Kárpát-medence szeizmicitása és földrengés veszélyessége, MTA GGKI, - Bp.: 1999.
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A településeknek ezért, ilyen jellegű veszélyekre nem lehet célirányosan felkészülniük,
de védelmi képességüket úgy kell kialakítani, hogy az legyen alkalmas egy váratlan
földrengés-okozta kárterületen az alapvető mentési, kárelhárítási feladatok végrehajtásában
való közreműködésre is.

I.

Elsődleges hatás: A lökéshullámok okozta
rombolás. (épületek, közművek utak rombolódása,
robbanások stb.)
II. Másodlagos hatás: A földrengések hatására
kialakuló egyéb károk és pusztító hatások (tüzek,
árvizek, a föld felszínének változása, járvány stb.)

2010.03.07.

Átmenetileg megbénul
az élet.

5

12. sz. ábra: A földrengések pusztító hatásai és jellemzői
Készítette: Dr. Tóth Rudolf, ZMNE, Budapest: 2009. előadás
A földrengések lehetséges pusztító hatásait a 13. és a 14. számú ábrák szemléltetik.

13. sz. ábra: Épületek romosodása39

39

14. ábra: Elárasztott kárterület40

Kyodo/Reuters: A földrengésnél romosodott épület, Forrás: Häuser wurden von der Flutwelle
übereinandergestapelt und völlig zerstört, http://orf.at/stories/2047289/2047283/, Letöltés: 2011. 04. 15.
40
Kyodo/Reuters: Elárasztott terület, házak Natoriban Forrás: Erdbeben Japan Riesige Flutwelle spült Trümmer
übers Land http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-03/japan-erdbeben-tsunami Letöltés:11. 04. 15.
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A földrengés kárterületének jellemzőit vizsgálva megállapítható, hogy a talajban
keletkezett elváltozások óriási méreteket ölthetnek, melyek következtében repedések,
omlások, földcsuszamlások keletkeznek. A mentés során számolni kell azzal, hogy a
kárterületen a földfelszín megváltozása miatt a fentieken kívül, kiönthetnek a tavak, áradások
alakulnak ki, a folyók kiléphetnek a medrükből és elönthetik a mélyebben fekvő területeket.
Az épületek, a közművek, az energiarendszerek, a közlekedési csomópontok, az úthálózatok
sérülése és rombolódása miatt az utak nehezen, vagy egyáltalán nem járhatóak.
A közművek sérülése miatt megszűnhet a víz-, a fűtés-, az áram- és gázszolgáltatás. Ez
a lakosság életfeltételeinek hiányához vezethet, ami egészségügyi, ellátási és szociális
problémákat okoz.
A nukleáris létesítmények, a tűz- és robbanásveszélyes üzemek sérülése miatt,
számolni kell radioaktív anyagoknak a környezetbe kerülésével, tüzekkel, mérgező
gázfelhőkkel és robbanásveszélyes gázkoncentrációkkal.
Hosszútávon közbiztonsági problémákkal, járványokkal, a közigazgatás és a gazdasági
élet zavaraival kell szembenézni. A fentiek miatt, földrengéskor komplex hatásokkal, összetett
kárterülettel,

sok

sérülttel,

áldozatokkal

kell

számolni,

és

a

mentési

munkák

megszervezéséhez pontosan ismerni kell a kárterület jellemzőit, a másodlagos hatások
kapcsán kialakult veszélyeztetető tényezőket. A mentés során az elsődlegesen megoldandó
feladat a romok alóli mentés, az ellátás megszervezése, a közművek helyreállítása, a
fertőzésveszély és a járványok kialakulásának megakadályozása.
A földmozgások. A földrengéseken kívül tapasztalhatunk egyéb, főleg helyi szinten
problémát okozó talajszint-változási folyamatot. Ezek a mozgások nagyobb föld-, illetve
kőzettömegek helyzet- és alakváltozása, melyek önsúlyuk, vagy egyéb terhelések
következtében jönnek létre. Ezek közé soroljuk a földcsuszamlásokat, a partfalomlásokat és a
talajsüllyedéseket.
Földcsuszamlások azokon a dombokon, partszakaszokon fordulhatnak elő, ahol a
rossz felszíni vízelvezetés miatt, a csapadék hatására a talaj egyik összetevője, az agyag
átázik, és a különféle konzisztenciájú földrétegek már enyhe terhelés hatására is
elmozdulhatnak egymáson, ezáltal létrejön a csuszamlás.41
Partfalomlás elsősorban a finomszemcsés (10-60μ), mész- és kvarctartalmú üledékes
kőzetben, a löszben jöhet létre, amelynek a mészcsöves, üreges talajösszetétele miatt
teherhordó képessége kicsi. Öntartó szerkezetének köszönhetően nagy magasságokat elérő,

41

Ilyen talajszerkezetet találunk az Északi-középhegység Hegyközi részén, a Börzsöny északi lejtőin, valamint
Hollókőn.
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függőleges alakban is képes megjelenni, ezt nevezzük partfalnak.42 Omlást a folyóvizek
mederalakító, a partfalat alámosó hatása, valamint a szabálytalan és előkészítetlen építkezések
és a nagy esőzések okozhatnak. A földcsuszamlás és a partfalomlás hatásait a 15. és a 16.
számú ábrák szemléltetik.

15. sz. ábra: Földcsuszamlás Bolíviában43

16. sz. ábra: Partfalomlás Véménden44

Talajroskadások általában a kis teherbírású, üreges talajszerkezetek miatt jönnek létre.
Országunk bővelkedik forrásokban, geológiai és hidrotermális eredetű barlangokban. A
gyakran engedély-nélküli, talajmechanikai szakvéleményeket nélkülöző építkezések és
utólagos szerkezet-módosítások a gyenge teherhordó képességű, meszes, üreges talajt
túlterhelik. Beszakadások, süllyedések jönnek létre.
Jelentős károkat idézhetnek elő a bányászati tevékenység felhagyását követő
tárnaomlások is. Ilyen lokális problémákkal találkozhatunk többek között Budapesten,
Egerben és Pécsett.
A földmozgások kárterületén, mint elsődleges hatással, számolni kell nagyobb
földtömegek mozgásával, amelyek az emberek és az állatok eltemetésével közvetlen
életveszélyt okozhatnak. Károsodhatnak az épületek, rombolódhatnak az utak és a közművek.
Az építmények romosodása közben az emberek és az állatok is sérülhetnek, életüket
veszthetik. Másodlagos hatásként a közművek sérüléséből adódóan, számolni kell tűz- és
robbanásveszéllyel.

42

Magyarország kb. 1/3-a hasonló terület. Az itt létesült - elsősorban Duna-menti - települések egész utcasorait
veszélyezteti a partfal leomlása. Események főleg Ercsi és Dunaföldvár térségében, kisebb mértékben a tolnai,
somogyi, baranyai dombvidéken jelentkezhetnek.
43
Forrás: http://www.katasztrofak.abbcenter.com/?id=108961&cim=1, Letöltés: 2011. 04. 26.
44
Forrás: http://baranya.katasztrofavedelem.hu/kepnezo.php?hirazon=1132&kepazon=2756, Letöltés: 2011. 04.
26.
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Ilyen földmozgások hazánk talajszerkezetéből adódóan gyakran fordulnak elő a
településeken, de az így bekövetkező események, biztonságunkra jelentős kockázatot,
tömeges életveszélyt nem jelentenek. Az ellenük való védekezés, a megelőzés elsősorban az
ember lakókörnyezetének tervszerű, megfontolt kialakításával lehetséges.45
Ár- és belvizek
A víz áradása okozta problémák csak a sivatagban élő népek számára ismeretlenek.
Határainkat 89 folyó szeli át, amelyek a környező országokból hozzánk szállítják az
esőzésből, hóolvadásból származó vizet, hiszen hazánk a Kárpát-medence legmélyebben
fekvő területén helyezkedik el. Magyarország területének körülbelül negyede a folyók
vízszintjénél alacsonyabban fekszik, ezért az ország lakosságának 40%-a gátakkal védett
területeken él. Magyarországot történelmünk során több mint 100 alkalommal sújtotta
katasztrofális árvíz.46
Árvízről akkor beszélünk, ha a folyó szintje megemelkedik, és a folyó kilép a
medréből, elönti a környező településeket. Ennek során, hidrodinamikai erejével rombolja az
épített környezetet, áztató hatásával pusztítja a talaj termőrétegét, és csökkenti az épületek
állékonyságát. Az árvizek nagy része jégzajláskor, a hó olvadását követően, vagy az esőzések
hatására következik be. A Duna átlagosan 2-3, a Tisza 1,5-2 évenként lép ki a medréből.
Hazánk vízkészletét tekintve sajátos helyzetben van, mert az éves vízkészletének 96 %-a a
szomszédos országokból érkezik, és fő folyóink, mellékfolyóink felső szakasza heves
vízjárású. Kiemelten veszélyesek a Felső-Tisza és mellékfolyói, valamint a Körösök.47
Az árvizek kialakulásának lehetnek természeti okai (rendkívüli esőzések, havazások
stb.), eredhet emberi szándékosságból, (műtárgyak rongálása, terrorcselekmények stb.),
valamint helytelen emberi beavatkozásokból (műtárgyak szakszerűtlen tervezése, kivitelezése,
mederszabályozás elhanyagolása, előzetes védelmi munkák elmulasztása, erdőirtás stb.).
Az árvizek pusztító hatásait három alapvető csoportba sorolhatjuk. Az első csoportba
tartoznak a gátak töltésében okozott rongálások, mint az állékonyság csökkenése, repedések,
duzzadások, féregjáratok, zsugorodások, csurgások keletkezése, valamint megjelenhetnek a
réteg- és talpszivárgások. A második csoportba az árvizek hidromechanikai „ütőhatásaiból”
származó rombolásokat soroljuk (völgyzáró gátak, duzzasztóművek sérülése, árvízvédelmi
45

Dr. Cziva Oszkár: A Magyar Köztársaság katasztrófavédekezési erő- és eszközrendszerének kialakítása és
működtetése az ország veszélyeztetettségének függvényében. Budapest, 2002. Letöltés: 2011. 04. 20. Forrás:
http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan21.pdf
46
http://test.mindenerdekel.hu/hasznos/katasztrofak_tipusai.html, Letöltés: 2011. 04. 26.
47
Hazánk árterülete több mint 20 000 km2 kiterjedésű, amelyet közel 4300 km hosszú árvízvédelmi töltés védi.
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műtárgyak, berendezések meghibásodása stb.), amelyeket a rövid idő alatt, nagy sebességgel
lezúduló, nagy tömegű víz okozza. Ebbe a csoportba tartoznak még a víz áramlásából adódó
„mechanikai hatás” (sodró hatás) által okozott pusztítások, mint például a meder és a
partszakasz alámosása, a kidöntött, tárgyak, épületek, élőlények elsodrása.
A harmadik csoportba soroljuk az elöntött területeken az árvizek áztató hatásából
származó veszélyeket, amelyek alapvetően hasonlóak a belvizek áztató hatásainak
következményeihez. Ennek hatására épületek, műtárgyak, rongálódhatnak, talajmozgások
léphetnek fel, a vegyszerek kioldódása miatt környezeti károk keletkezhetnek, és
szennyeződhetnek az ivóvíz-készletek. Az árvizek lehetséges pusztító hatásait érzékeltetik a
17. és a 18. számú ábrák.

17. sz. ábra: Gátszakadás Edelényben48

18. sz. ábra: Az árvizek áztató hatása49

Árvizek kárterületére jellemző, hogy a magasabban fekvő településeket az elöntési
zóna kommunikációs és fizikai értelemben elzárhatja a külvilágtól, ugyanakkor az elöntött
területen az ott rekedt emberek élete is veszélybe kerülhet. Az épületek, utak, műtárgyak és
más létesítmények részben vagy teljes mértékben víz alá kerülhetnek, átázhatnak,
rongálódhatnak,

megsemmisülhetnek.

Az

áramszolgáltatást

és

egyéb

közműveket

szüneteltetni kell, mert a víz zárlatot okozhat az elektromos- és távközlési rendszerekben. A
víz áztató hatása miatt a vegyszerek kioldódnak a talajból, a raktárakból, a laboratóriumokból,
a veszélyes üzemekből, és ez közegészségügyi és környezeti problémákat okoz. A
mentőerőknek számolni kell a közlekedési úthálózatok és műtárgyak sérüléseivel.

48

Forrás: http://www.mison.hu/miskolc-vezeto-hir/csobor-katalin-valasztokeruleteben-is-arvizikatasztrofahelyzet-van, Letöltés: 2011. 04. 18.
49
Forrás:http://www.boon.hu/lakohelyem/edeleny/cikk/arviz-utlezarasok-borsodban/cn/news-2010042009092548, Letöltés: 2011. 04. 18.
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Az árvíz során járványok, fertőzések is könnyen kialakulhatnak, melyeket a
kárterületen

elhullott

állatok

tetemeinek,

valamint

a

csatornarendszerekből,

szennyvízaknákból kikerülő más szerves anyagoknak a bomlása idézi elő.50
Az árvízi védekezés legfontosabb és egyben alapvető feladata az emberi élet és az
anyagi javak védelme. Ennek keretében kiemelten kell kezelni az árvízi védművek rendben
tartását, folyamatos fejlesztését, a lakosság felkészítését, a védelmi tervek kidolgozását,
aktualizálását, az érintett településeken a védekezéshez szükséges védelmi képességek
kialakítását, az anyagi-technikai feltételek megteremtését. Ha az árvizek megfékezésére tett
erőfeszítések sikeresek voltak, akkor nem alakulnak ki az emberi életet veszélyeztető további
események. Az árvizek megelőzéséről, kezelésének módjáról, annak buktatóiról több
tanulmányban olvashatunk.51
Az árvizek történetéről, a védekezésről, a jövő útjairól jó áttekintést, bővebb
tudnivalókat pedig több műben találhatunk, ezért itt nem részletezem.52
Belvizek kialakulásáról akkor beszélünk, ha a talaj vízszintje megemelkedik, a
mélyen fekvő területeken összefüggő vízréteget hoz létre, továbbá, ha a hirtelen lezúduló
csapadék, vagy a tavaszi olvadás okozta vizek elvezetése nincs megoldva, ezáltal tartósan
elönti az adott területeket. Magyarországon igen jelentős a belvizekkel érintetett területek
nagysága, különösen az Alföldön. Gyakran eléri, sőt meghaladja a 300 ezer hektárt.53 A belvíz
akadályozza a mezőgazdasági munkát, de épületkárokat, környezetszennyezést és
talajmozgásokat is okozhat, valamint szennyezheti az ivóvíz-bázisokat. A talajmozgások miatt
sérülhetnek a közművek, a közlekedési útvonalak, műtárgyak, amelyek ellátási és
szolgáltatási problémákhoz vezethetnek.
A védekezés fontos feladata a belvízi csatornák és árok-rendszerek karbantartása, a
lakosság felkészítése, hogy jobban megismerjék a belvizek elleni védekezést, a
veszélyhelyzet-kezelés módját, valamint a helyes veszélyhelyzeti magatartási szabályokat
(például a vízzel telt pince hirtelen kiszivattyúzása növeli az épület omlásának veszélyét).
A települések belvízi veszélyeztetettségének pontos felmérésével, a gyakorlati
tapasztalatok feldolgozásával, használható védelmi tervek kidolgozásával, és időben történő
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árvíz: forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rv%C3%ADz, Letöltés: 2011. 04. 18.
Veresné Hornyacsek Júlia: A lakosságfelkészítés, mint az árvízi krízisintervenció egyik alappillére in:
Doktoranduszok a tudomány szolgálatában BM OKF, - Bp.: 2001. 159-184. o.
52
Fisnyák Zsuzsa: Http://www.historia.hu/archívum/2001./0102fisnyák.htmárvíztörténet c. honlapon., Sipos
Béla: Árvíz- és belvízi védekezés, Országos Vízügyi Felügyelőség, - Bp.: 1963-64.; Sz. Rozgonyi Tamás: A
tiszai árvíz, MTA Szociológiai Kutatóintézet, - Bp.: 2000.; Takács Lajos: A körösi árvíz, Békés Megyei
Tanács, Békéscsaba: 1980.
53
Különösen veszélyeztetettek a Felső-Tisza területei, a Hortobágy és környéke, a Jászság, a Nagykunság, az
Alsó-Tisza völgye és a Körösök vidéke.
51

39

aktualizálásával, valamint a szükséges védelmi képességek kidolgozásával a belvízi
katasztrófák pusztító hatásai csökkenthetőek, a károk mérsékelhetőek.
A belvizek kárterületének legfontosabb jellemzője, hogy az utak nehezen járhatóak a
talaj átázása, valamint az út- és vasúthálózatok felázása, alámosása miatt. Az
épületszerkezetek átázása, teherbíró képességének csökkenése, valamint az altalaj mozgása
miatt, számítani kell az épületek sérülésével, leomlásával, az alapok roskadásával is. A
fentieken túl, jellemző még a kárterületre a kiszámíthatatlanság, mert a belvíz gyakran
üregeket, mély gödröket alakít ki, ezáltal a területen lévő közművek károsodhatnak, amely
további veszélyeket okozhat.
Sajátos jelenség, hogy a talajvíz magas vízállása miatt a talajból a vegyszerek
kioldódhatnak, valamint a csatornarendszerekből szennyvíz törhet fel, és elöntheti, illetve
fertőzheti a belvizes területet. A belvizek áztató hatását és a földfelszíni erózióját mutatják a
19. és a 20. számú ábrák.

19. sz. ábra: A belvíz, áztató hatása.54

20. sz. ábra: Átázás miatti talajmozgás.55

Rendkívüli időjárási jelenségek és azok veszélyeztető hatásai
Az elmúlt időszakban megszaporodtak a rendkívüli időjárási jelenségek. Hatalmas
erejű szélviharokkal, özönvíz-szerű esőzésekkel, havazással, esetleg tartós hideggel és a
faggyal egyaránt számolnunk kellett. Ezek mindegyike okozhat olyan károkat, amelyek
veszélyeztetik a biztonságot.
A szélvihar fákat csavarhat ki, leszakíthatja az épületek és egyéb műtárgyak részeit, az
elektromos vezetékeket, betörheti az ablakokat, oldalsó támfalakat, homlokzati falakat
54
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Forrás: http://index.hu/belfold/2010/06/06/arvizek_szerte_az_orszagban, Letöltési idő: 2011. 04. 18.
Forrás: http://www.alternativenergia.hu/arviz-tobb-kozep-magyarorszagi-szakaszon-is-mersekeltek-akeszultseget/19190, Letöltési idő: 2011. 04. 18.
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dönthet le. A nagyerejű szelek főleg a tetőszerkezeteket és azok héjazatait károsíthatják. A
tetőszerkezetben a kötőelemek és tartószerkezetek nem bírják a megnövekedett szélterhelést,
ezért deformálódnak, tönkremennek. Gyakori hatás, hogy a rögzítetlen szerkezetek ledőlnek,
és maguk alá temetnek tárgyakat, sokszor embereket is. A kialakuló vihar függ az uralkodó
széliránytól, a szélcsatornák esetleges kereszteződésétől is. Viharos széllel, esetleg tornádóval
az egész ország területén számolni kell.
A megelőzéshez és a védekezéshez ismerni kell a jellegzetes szélirányokat, amelyeket
az 21. számú ábra mutatja, és folyamatosan figyelni kell a meteorológiai jelentéseket.

21. sz. ábra: Magyarországon uralkodó szélirányok.56
A nagy hideg és a tartós havazás is problémát jelenthet, hiszen az épületelemek,
valamint azok alapjai törékennyé válhatnak, és ezek épületkárosodáshoz vezethetnek. A
nagymennyiségű hó beszakíthatja az épületek tetejét, a teraszok üvegeit, és balesetveszélyt
jelentenek a tetőről lezúduló hó- és jégtömegek is. Károk keletkezhetnek még a
közlekedésben, az energia-ellátásban és a távközlésben azáltal, hogy vezetékek szakadnak le,
tartóoszlopok sérülnek.
További veszélyt jelent a közműellátás területén a távfűtőrendszerek meghibásodása
és a vízellátást biztosító hálózatok elfagyása is. A nagy havazás járhatatlanná teheti az utakat,
az egyes településeket elvághatja a külvilágtól és ellátási zavarokat okozhat az adott területen.
Az utakon jeges felületek alakulnak ki, amelyek gyakran okoznak közúti baleseteteket és

56 Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/mezogazdasag/mezogazdasagi-repules-4-080905-13, Letöltési idő: 2009.
08. 19.
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közlekedési problémákat, amely további gondot jelent, ha az adott gépjármű veszélyes
anyagot szállít.
Másik veszélyeztető tényező az aszály. Az aszályos időszakok tönkretehetik a
természeti környezetünket, erdő- és bozóttüzek alakulhatnak ki, amelyek pusztítják az
élővilágot, valamint béníthatják mezőgazdaságot. Csökkenhet a termelés, amely gazdasági és
szociális problémákat okoz, zavart szenved az adott területen a közlekedés, az áruszállítás.
A nagymennyiségű, hirtelen lezúduló esőzés, jégverés is veszélyforrás. Árkokat,
üregeket alakíthat ki, betörhet a pincékbe, eláztathatja az épületek tartószerkezeteit, melynek
következtében az épületek megsüllyedhetnek, leomolhatnak. Esetenként az esőzés háborús
lövedékeket, robbanó szerkezeteket moshat ki a talajból. A jégverés, a lehulló jegek méretétől
függően, szintén nagy pusztítást tud végezni az épületek tető- és üvegszerkezeteiben, a
gépkocsikban, tönkreteheti a fákat, a növényeket és a mezőgazdasági termést. Ez utóbbi
további gazdasági problémákat okozhat.57
Az extrém viharok és esőzések, közvetett hatásként megbéníthatják a közlekedést,
károsíthatják a közműveket, így zavarokat okozhatnak az energia-ellátásban is. A
nagymennyiségű

eső

fellazíthatja

a

talaj

szerkezetét,

melynek

következtében

földcsuszamlások, partfalomlások keletkezhetnek. A 22. és a 23. ábrán a lehetséges
viharkárok és az utakon kialakuló hófúvások láthatóak.

22. sz. ábra: Havazás és hófuvás az országúton58

23. sz. ábra: Fa, kerítés és tetősérülés59

A rendkívüli esőzések, viharok és jégverések kapcsán tömeges sérülésekkel nem kell
számolni, de az elmúlt időszak eseményei azt bizonyítják, hogy a gyakorlatban mégis
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A jeges kép forrása: http://www.katasztrofak.abbcenter.com/?id=103939&cim=1, Letöltés: 2011. 02. 21.
Forrás:http://www.mediatar.ma.hu/mediapark-portal/webimage/5/1/8/9/0/wimage/4.jpg Letöltés: 2011.02.24.
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Forrás: http://www.dunatv.hu/itthon/bekes_megyeben_okozta_legtobb_gondot_vihar.html, Letöltés: 2011. 02.
24.
58
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előfordulhat, hogy az esős és csúszós utak, vagy a rosszul előkészített szabadtéri
tömegrendezvények miatt sok sérülttel kell számolni.
A rendkívüli időjárás okozta kárterületek nagy szórást mutatnak nem csak
méretükben, hanem az ott kialakult veszélyek és pusztítások fajtáiban és típusaiban egyaránt.
Általánosságban elmondható, hogy minden esetben számolni kell az épületek a közművek
kisebb-nagyobb sérülésével, a környezet károsodásával, az ellátás és a közműszolgáltatás
átmeneti zavaraival. Az utóbbi években a települések gyakran szembesültek olyan extrémidőjárás okozta veszélyekkel és károkkal, amelyek váratlanul érte őket, ezért a
következmények elhárítására nem tudtak időben készülni. Gondolok itt az özönvíz-szerű
esőzések következtében kialakult gyorsjárású patakok kiöntésére és rombolására, a belvizek
kialakulására, amelyek elkerülhetők lettek volna, ha időben felkészülnek a település
vízelvezetési rendszereinek rendbetételére, karbantartására. Ma már rendelkezésre állnak azok
a korszerű meteorológiai eszközök és berendezések, amelyekkel jól prognosztizálhatók az
időjárási viszonyok, ezért ha nem is minden veszélyre, de azok egyes következményeinek
elhárítására a települések fel tudnak készülni, ha rendelkeznek már előre kialakított és
aktivizálható védelmi képességekkel.
Természeti tüzek
A rendkívüli időjárás, az extrém időjárási jelenségek, de a gondatlan vagy szándékos
károkozás miatt is, gyakran alakulnak ki a természeti környezetben erdő-, avar- és bozóttüzek.
Ezek rendszerint jelentős anyagi károkat okoznak, és szennyezik a levegőt és pusztítják az
állat és növényvilágot. Számolni kell azzal is, hogy veszélyeztetik a tűz terjedési irányában
található épületek, települések és anyagi javak biztonságát, az ott lakók vagy tartózkodók
életét és testi épségét. A levegő szennyeződése elérhet egy olyan mértéket, hogy az már káros
a terület lakosainak egészségre, ezért az ő kimenekítésükre vagy az elzárkóztatásukra is
szükség lehet. A területen átmenetileg megbénulhatnak az ellátási útvonalak.
A mentés során a terület lezárása és az elterelések miatt további veszélyekkel kell
számolni azokon a szakaszokon, amelyekre ráterelik a forgalmat. Ennek következtében
előfordulhat, hogy veszélyesanyag-szállítmányok olyan területekre kerülnek, ahol ezek a
járművek biztonsági szembontól nem közlekedhetnének. Az utak túlzsúfoltsága miatt hosszú
várakozási időkkel és esetleg a gépjárművekben rekedtek tömegével kell számolni.
Az erdő- és bozóttüzek tombolását, környezetszennyezését és pusztítását a 24. és a 25.
ábrákkal érzékeltetem.
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24. sz. ábra: Erdőtűz Görögországban60
A természeti tüzek kárterületeinek mérete a tüzek nagyságától függően eltérő lehet, de
mindegyikre jellemző a füst és korom által szennyezett levegő, a talaj felszínén található
égésnyomok, a vastag pernyeréteg és az elszenesedett anyagok.

25. sz. ábra: A tűz pusztítása Athén mellett61

Ezek rendkívül veszélyesek a mentőerők egészségére, ezért a kárelhárítási feladatok legtöbb
esetben csak légzésvédő felszerelések használata mellett hajthatóak végre. A mentés során
számolni kell azzal, hogy a kárterületen található és hőhatásnak kitett létesítmények anyagai,
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Forrás: http://www.zsiraf.hu/index.php?page=article&id=11913, Letöltési idő: 2011. 04. 22.
http://www.hirado.hu/Hirek/2009/08/24/08/A_langok_mar_Athent_fenyegetik__150_csaladot.aspx, Letöltési
idő: 2011. 04. 22.
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szerkezeti elemei sérülhetnek, szilárdságuk csökkenhet, így a mentést és a bontási
munkálatokat körültekintően kell megszervezni és végrehajtani.
Arra is fel kell készülni, hogy a kárterületen nagyszámú sérült állat, és megégett állati
tetem fordulhat elő. Amennyiben a tűz épületeket, ipari létesítményeket, vagy településeket is
eléri, akkor várható, hogy az épületeken túl sérülhetnek a közművek, olyan anyagok
kerülhetnek ki a környezetbe, amelyek további problémákat és veszélyeket okoznak.
Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a települések környezetében számos erdő- és bozóttűz
alakult ki, amelyeket túlnyomó részét emberi szándékosság és gondatlanság okozta, ezért
fontos, hogy a települések már a megelőzés időszakban úgy alakítsák ki a védelmi
képességeiket, valamint a megelőzés és a mentés feltételeit, hogy azok csökkentsék a tüzek
kialakulásának esélyét, és egyben segítsék a védekezés feladatainak végrehajtását is.

2.2. A települések katasztrófa-elhárítási
csoportosítása és tartalma

feladatainak

alapvető

A fentiekben részletesen bemutattam, hogy a településeken a katasztrófák milyen
konkrét megjelenési formát öltenek, milyen kárterület alakulhat ki. Ebben a részben vázolom,
hogy a fentiekből adódóan, milyen polgári védelmi/katasztrófavédelmi feladatokkal kell
számolniuk az ott élőknek.
A települések védelmi feladatainak célja az adott közigazgatási területen a biztonság
növelése, a lakosság életének megóvása, valamint az anyagi javak védelme, az új
kihívásokkal, az adott területre jellemző katasztrófák pusztító hatásaival, háború esetén pedig
a fegyveres küzdelem okozta romboló hatásokkal szemben. A feladatok, amelyek a lakosság
életének és anyagi javainak védelmét szolgálják, sok országában a polgári védelmi feladatrendszerben valósulnak meg.62 Hazánkban a békeidőszaki polgári védelmi feladatokra a
„katasztrófavédelmi

feladatok”

fogalom

terjedt

el.

Ezek

a

katasztrófavédelem

komplexitásából adódóan, a védelmi szféra minden elemének (vagy végrehajtó, vagy mint
közreműködő) feladatrendszerében megtalálhatóak.

62

Az 1989. évi 20. törvényerejű rendelet (a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én
kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről) IV. rész VI. fejezet 61. cikke szerint: „polgári
védelem” alatt az alább említett emberbaráti feladatok mindegyikének, vagy némelyikének az ellátása értendő, amelyek a
polgári lakosságnak az ellenségeskedések, vagy katasztrófák veszélyeitől való védelmezésére és közvetlen
következményeitől való megóvására, valamint életben maradása feltételeinek biztosítására irányulnak. (I) figyelmeztetés
(II) kiürítés (III) óvóhelyek kezelése (IV) elsötétítési rendszabályok bevezetése (V) mentés (VI) orvosi ellátás, az
elsősegélynyújtást és a lelki gondozást is ideértve, (VII) tűzoltás, (VIII) a veszélyeztetett területek felmérése és megjelölése
(IX) fertőtlenítés és hasonló óvintézkedések (X) szükségelszállásolás és ellátás (XI) szükségintézkedések az ellenséges
csapás vagy katasztrófa által sújtott területek rendjének helyreállítására és fenntartására (XII) a létfontosságú közművek
sürgős megjavítása (XIII) a halottak sürgős eltávolítása (XIV) közreműködés a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen
létesítmények megmentésébe (XV) a fenti feladatok végrehajtásához szükséges egyéb tevékenység, ideértve többek között a
tervezést és szervezést is.
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Az ilyen közreműködő szervezetek kötelezettségeit a törvények, kormányrendeletek,
ágazati jogszabályok részletesen rögzítik, és előírják a végrehajtásuk rendjét. A polgári
védelmi feladatokat a veszélyeztetés időszaka alapján két alapvető feladat-csoportra bontjuk,
a békeidőszaki és a háborús időszaki feladatokra.
Háborús időszaki polgári védelmi feladatok
Ezek a feladatok arra irányulnak, hogy a lakosság és az anyagi javak védelme a
támadófegyverek hatásaival szemben tervszerűen valósuljon meg, és hatékony legyen. Ilyen
esetben a települések a részükre meghatározott polgári védelmi feladatokat az adott területért
felelős polgármester döntései alapján végzik.
Békeidőszaki polgári védelmi feladatok
A békeidőszaki feladatok a települések veszélyeztető hatások (például katasztrófák)
elleni védelmét biztosítják. A katasztrófák megelőzésére, a lakosság katasztrófák esetén való
riasztására, tájékoztatására, kitelepítésére, kimenekítésére, védőeszközökkel való ellátására, és
a katasztrófákat követő mentésre, valamint a helyreállításra irányulnak. Magukba foglalják
mindazon tervezési, szervezési és végrehajtási feladatokat, amelyeket a védelmi képességek
kialakítása, a védekezési feltételek megteremtése és a hatékony veszélyhelyzet-kezelés
érdekében kell megvalósítani.
Amennyiben a polgári védelmi feladatokat a katasztrófák következményeinek
felszámolása érdekében hajtjuk végre, gyakran nevezik ezeket katasztrófavédelmi, vagy
katasztrófa-elhárítási feladatoknak is. A továbbiakban a települések védelmi feladatai közül
csak a katasztrófa-elhárítási feladatokat vizsgálom.
Korábban bemutattam a hazai katasztrófavédelmi rendszer felépítését, ismertettem az
alrendszerek egymással való kapcsolatát és megállapítottam, hogy a katasztrófavédelem
feladat-alrendszerébe beletartozik a védekezéssel összefüggő valamennyi feladat, amit
összefoglalóan „katasztrófa-elhárítási feladatoknak” neveztem el. Ennek fogalmát és tartalmát
jogszabályok nem rögzítik, ezért a fogalmi meghatározására az alábbi javaslatot teszem:
A katasztrófa-elhárítási feladatok mindazon elvek és módszerek, továbbá olyan
tervezési, szervezési, irányítási és végrehajtási feladatok, tevékenységek összessége, amelyeket
a védekezés megelőzési, mentési és helyreállítási időszakaiban, a lakosság életének, az anyagi
javainak mentése, a katasztrófák kialakulásának megelőzése, a közvetlen veszélyek elhárítása,
a pusztító hatások csökkentése, a következmények felszámolása, valamint az életfeltételek
biztosítása érdekében kell végrehajtani.
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Attól függően, hogy a védelmi feladatokat a katasztrófák vagy más rendkívüli
események bekövetkezte előtt, bekövetkezésekor, vagy azt követően hajtjuk végre, létezik egy
másfajta csoportosítás is, melyet a „védekezés időszaka” szerinti csoportosításnak is
nevezzük. Ennek megfelelően megkülönböztetünk megelőzési, mentési és helyreállítási
időszakokat.63 A településre háruló polgári- és katasztrófavédelmi feladatokat is célszerű e
három védekezési időszak köré csoportosítani. Ezek a következők:
 A megelőzési (felkészülési) időszak. Ebben az időszakban célszerű minden olyan
feladatot végrehajtani, ami a katasztrófák kialakulásának elkerülését és a település
védelmi képességének kialakítását szolgálja.
 A mentési (kárelhárítás) időszak. Ebben az időszakban kell azokat a mentéssel és
mentesítéssel összefüggő feladatokat végrehajtani, amelyeket az adott helyzet kezelése
megkövetel.
 A helyreállítási (kárfelszámolási) időszak. Ebben az időszakban kell végrehajtani
azokat a feladatokat, amelyek célja a veszélyek kialakulása előtti vagy ennél
minőségileg jobb állapot visszaállítása, és a működési feltételek újbóli megteremtése.
A hazai egységes katasztrófavédelmi rendszerben a különböző védekezési időszakok
feladatai egymással szorosan összefüggnek, egy komplex egységet alkotnak, átfogják a
társadalom egészét. A védekezési időszakokhoz tartozó feladatok csak akkor hajthatók végre
eredményesen, ha a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, valamint azoknak időben, és
megfelelő mennyiségben történő eljuttatását a logisztikai támogató feladatok biztosítják.
Ebből következik, hogy a logisztikai támogató feladatok is beletartoznak a katasztrófaelhárítási feladatok alrendszerébe, és illeszkednek a védekezési időszakok feladatcsoportjaihoz. Ezt az összefüggést és csoportosítást szemlélteti a 26. számú ábra.
A hatályos jogszabályi előírások rögzítik a védekezés időszakainak legfontosabb
feladatait, nevesítik a végrehajtásban résztvevő, irányító és közreműködő szerveket,
szervezeteket, meghatározzák ezek hatás- és jogkörét, kötelezettségeit.
A terjedelem nem teszi lehetővé a feladatok teljes körének bemutatását, az alábbiakban
ezért a három védekezési időszak feladatai közül csak a legfontosabbakat emelem ki.
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Dr. Hornyacsek Júlia - Dr. Csépainé Széll Pálma - Veres Viktória: Közigazgatási vezetők felkészítése a
védelmi feladatokra, Kézikönyv polgármesterek részére a települési védelmi feladatok ellátásához, ZMNE
Budapest: 2009. 46-47. oldal [
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A katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszere

A „megelőzés”
feladatainak
csoportja

A „mentés”
feladatainak
csoportja.

A „helyreállítás”
feladatainak
csoportja

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

26. sz. ábra: A katasztrófa-elhárítási feladatok alrendszerének felépítése, kapcsolata a
logisztikai támogató feladatok és képességek halmazával64
2.2.1. A megelőzési (felkészülési) időszak legfontosabb feladatai
Annak érdekében, hogy a települések a rájuk háruló védelmi feladatokat hatékonyan
végre tudják hajtani, már a megelőzés időszakában fontos teendőik vannak/lehetnek.
A megelőzési időszak védelmi feladatai általánosságban azt a célt szolgálják, hogy a
katasztrófák, vagy más veszélyek bekövetkezésének esélyét csökkentsék (például létesítési
szabályokkal), illetve, ha nem elkerülhető el, és bekövetkezik, akkor annak hatékony, gyors
kezeléséhez minden erő, eszköz, szakismeret, módszer stb. a rendelkezésre álljon. A
megelőzési időszak teendőit gyakran felkészülési feladatoknak is nevezik.
A megelőzési időszak tevékenységi körébe tartozik például a településeket
veszélyeztető tényezők felmérése, a veszélyhelyzeti tervezés, a polgári védelmi szervezetek
kialakítása, felkészítése, a szükséges erő/eszköz tervezése és biztosítása, a veszélyhelyzetkezelés tevékenységi rendjének tervezése, begyakoroltatása, a lakosság önmentési
képességének fejlesztése stb.
A teljesség igénye nélkül felsorolt fenti tevékenységi körökkel más-más feladatok
függnek össze, és itt csak a legfontosabbakat emelem ki. Ezek a következők:
 a veszélyforrások felmérése, a települések veszélyeztetettség szerinti besorolásának
végrehajtása,
64

Forrás: Dr. Tóth Rudolf - Horváth Zoltán: A logisztikai támogatás helye, szerepe a hazai katasztrófavédelem
rendszerében, Polgári Védelmi Szemle, 2009./ I. szám, 4. sz. ábra, 154. oldal, ISSN 1788-2168

48

 a települések védelmi képességeinek kialakítása, a védekezéshez szükséges védelmi
szervezetek és anyagi készletek létrehozása,
 a veszélyeztetettségi és védelmi tervek kidolgozása,
 a katasztrófákat előidéző okok, veszélyeztető tényezők lehetséges megszüntetésére,
károsító hatásuk csökkentésére irányuló feladatok végrehajtása,
 a védelmi szervezetek kiképzése, a lakosság tájékoztatása a veszélyeztetettség
helyzetéről, felkészítése a védekezésre, valamint az emberek önmentési képességének
fejlesztése,
 a lakosság riasztási és tájékoztatási rendszerének kialakítása, a működtetési feltételek
megteremtése,
 a lakosság egyéni védőeszközökkel történő ellátási feltételeinek kialakítása.
A megelőzési időszakban végrehajtott feladatokat a települések veszélyeztetettségével
összhangban kell végezni, mert itt kell kialakítani azokat a képességeket és feltételeket,
amelyek biztosítják a védekezés eredményességét. A felsorolt feladatok közül ki kell emelni
a település védelmi képességének kialakítását, amely több olyan feladatot foglal magába,
amelyeket szintén a megelőzési időszakban kell végrehajtani. Ezeket a kiadvány későbbi
fejezetében részletesen fogom vizsgálni, és bemutatom a védelmi képesség területeit,
valamint azok kapcsolatát a különböző védelmi feladatokkal.
2.2.2. A mentési (kárelhárítási) időszak legfontosabb feladatai
A települések mentési időszakban végrehajtandó katasztrófa-elhárítási feladatai közé
soroljuk mindazokat, amelyek célja, hogy a különböző rendkívüli események következtében
kialakult kárterületeken gyorsan és hatékonyan valósuljon meg a veszélyek lokalizálása, az
emberi élet mentése, a lakosság kárterületről történő kimenekítése, kitelepítése, az anyagi
javak veszteségének csökkentése, valamint az alapvető életfeltételek megteremtése. A mentés
fogalmát a jogszabály az alábbiak szerint rögzíti:
„A mentés rendkívüli állapot, szükségállapot idején, valamint az Alkotmányban
foglalt, továbbá a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben meghatározott
veszélyhelyzetben a személyek és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, valamint a
kulturális és más jelentős értékek védelmére irányuló polgári védelmi tevékenység.”65
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196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági
jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól 1. § 2.) – módosítás alatt

49

A mentési időszakban végrehajtandó feladatokat összefoglaló néven kárelhárítási
feladatoknak nevezzük. A települések kárelhárítási feladatai közül a legfontosabbak,
amelyeket a mentési időszakban kell végrehajtani, ezek az alábbiak:
 a lakosság riasztása és tájékoztatása a kialakult helyzetről, a végrehajtandó
feladatokról és a betartandó magatartási szabályokról,
 a lakosság elzárkóztatási, kimenekítési, valamint helyi és távolsági védelmével
kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása,
 a kárterület lezárása, a mentés megkezdése, a kárelhárítási- és kárfelszámolási
feladatok végrehajtása (beleértve a műszaki mentést is),
 a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és fertőtlenítés,
illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal
kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések,
 a kárterületről kimentett lakosság ellátásának és elhelyezésének megszervezése,
egészségügyi feltételeinek biztosítása,
 a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és
gyógyszerkészletek, állatállomány) és kulturális javak védelme,
 a katasztrófa-sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítása.

A felsoroltak közül ki kell emelni a mentéssel, az azonnali és ideiglenes
helyreállítással kapcsolatos feladatokat, mert ezeken keresztül mérhető le, és érzékelhető a
védekezés sikere, vagy sikertelensége. Ez pedig alapvetően függ a települések védelmi
képességétől.
A mentési időszakban már végrehajtásra kerülnek olyan feladatok is, amelyek a
helyreállítást szolgálják, még akkor is, ha azok csak ideiglenes jelleggel kerülnek
megvalósításra. (Pl.: közművek utak, hidak, közlekedési csomópontok, ideiglenes
helyreállítása, vagy az épületek gyors javítása stb.)
A mentés összetett feladat, végrehajtása komoly szervezést és koordinációt igényel
minden szinten. A különböző alaprendeltetésű szervezetek mentési feladataikat önállóan, saját
szakmai szabályaik és szabályzóik alapján hajtják végre, de a feladatok összehangolásáért,
koordinációjáért, települési szinten elsősorban a polgármester a felelős. A települések várható
mentési (kárelhárítási) feladatait, és a végrehatás sorrendjét a harmadik fejezetben részletesen
ismertetem.
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2.2.3. A helyreállítási (kárfelszámolási) időszak legfontosabb feladatai
A helyreállítási időszak feladatainak célja a katasztrófák és más veszélyek által okozott
károk következményeinek felszámolása, a kárterület teljes mentesítése, az élet feltételeit
biztosító alapellátás és közszolgáltatás normalizálása, az alkotmányos emberi, állampolgári
jogok és kötelezettségek gyakorlása feltételeinek újbóli megteremtése, valamint a kárterületen
a kritikus esemény előtti, vagy azt megközelítő állapot visszaállítása.
Ez az időszak felöleli mindazon feladatokat, amelyeket már részben a kárelhárítás során,
de alapvetően a katasztrófák pusztító hatásainak megszűntét követően a kárfelmérés, a
helyreállítás és az újjáépítés érdekében tenni kell.
Ezek közül a legfontosabbak a következők:
 a kárterületen a teljes mentesítési és fertőtlenítési feladatok végrehajtása, a romok
eltakarítása, a veszélyes épületszerkezetek lebontása és teljes helyreállítása,
 a károk felmérése, a kárfelszámolási feladatok számbavétele, a teljes helyreállítással
kapcsolatos döntések előkészítése, a szükséges adatok biztosítása,
 a helyreállítási feladatok végrehajtási ütemtervének kidolgozása, a helyreállítás, vagy
az újjáépítés feltételeinek megteremtése,
 az élet újraindítása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése, a lakosság
életfeltételeinek biztosítása, az alapellátás és közszolgáltatás normalizálása,
 a mentés és a védekezés tapasztalatainak összegzése, a védekezéshez felhasznált
anyagok visszapótlása, szükség esetén a védelmi képességek fejlesztése.
A helyreállítási időszak feladatait összefoglaló néven kárfelszámolási feladatoknak
nevezzük, és alapvetően három csoportba soroljuk: az azonnali, az ideiglenes és a
teljes/végleges kárfelszámolási feladatokra. A kárelhárítási- és a kárfelszámolási feladatok
fogalmát, tartalmát és a védekezési időszakok szerinti kapcsolatát a következő alfejezetben
fogom bemutatni.
Ki kell emelni, hogy a katasztrófavédelem mindhárom védekezési időszakában
alapvetően fontos az adatközlési és tájékoztatási feladatok végrehajtása, amelyek
nagymértékben

befolyásolják

a

védekezés

eredményességét,

a

mentési

feladatok

végrehajtásának hatékonyságát.
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2.3. A kárelhárítási- és kárfelszámolási feladatok fogalma, tartalma és a
védekezési időszakok szerinti kapcsolata
A katasztrófák esetén végrehajtandó kárelhárítási- és kárfelszámolási feladatok
fogalmára és tartalmára kevés jogszabályi meghatározás van, ezért gyakran értelmezik
másként és keverik még a szakemberek is, illetve leegyszerűsítik a saját szervezetük által az
adott kárterületen végzett, szűk értelemben vett szakmai tevékenységre, ezért ezek
tisztázására és meghatározására az alábbi javaslatokat teszem:
Kárelhárítási feladatoknak nevezzük mindazon, tervezési, szervezési, végrehajtási
tevékenységek, rendszabályok összességét, amelyek a katasztrófák elleni védekezés „mentési”
időszakában végrehajtott azonnali beavatkozások és operatív intézkedések segítségével,
lehetővé teszik a kritikus események vagy káros hatásaik továbbterjedésének, a súlyos
környezeti károk kialakulásának megakadályozását, a következmények mérséklését,
kiküszöbölését, valamint az azonnali élet- és vagyonmentés végrehajtását.
A kárelhárítási feladatok célja: a lakosság életének megóvása, az anyagi javak
mentése, a mentőerők működési feltételeinek biztosítása, a katasztrófák további hatásainak
csökkentése,

a

keletkezett

károk

mérséklése,

valamint

a

helyreállítási

feladatok

megkezdéséhez szükséges feltételek megteremtése. Javaslatot teszek a kárfelszámolási
feladatok fogalmára is.
Kárfelszámolási feladatoknak nevezzük mindazon, tervezési, szervezési, végrehajtási
tevékenységek, rendszabályok, intézkedések összességét, amelyeket a katasztrófák elleni
védekezés „mentési” és „helyreállítási” időszakában, a mentőerők segítése (támogatása), a
keletkezett károk és a következmények felszámolása, az élet feltételeit biztosító alapellátás és
közszolgáltatás normalizálása, valamint az alkotmányos emberi, állampolgári jogok újbóli
gyakorolhatósága feltételeinek megteremtése érdekében hajtanak végre.
A kárfelszámolási feladatok célja: a mentéshez szükséges azonnali, az ideiglenes és a
teljes helyreállítási munkák végrehajtása, az alapvető életfeltételek biztosítása, továbbá a
katasztrófák következményeinek részleges vagy teljes felszámolása, a kritikus esemény
bekövetkezése előtti állapot teljes vagy részleges visszaállítása, továbbá a tapasztalatok
összegzése.
A kárelhárítási- és kárfelszámolási feladatok egymással összefüggnek, végrehajtásuk
térben és időben egymáshoz kapcsolódik. A mentési időszakban végrehajtandó kárelhárítási
feladatok mellett olyan azonnali és ideiglenes helyreállítási feladatokat is el kell végezni,
amelyek a mentőerők tevékenységét segítik, és egyben alapot biztosítanak a teljes
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helyreállítási feladatok végrehajtásához is. Ilyenek az utak és hidak részbeni helyreállítása, a
közművek ideiglenes jellegű javítása, vagy a veszélyes épületszerkezetek rögzítése stb. A
kárelhárítási- és kárfelszámolási feladatok védelmi időszakok szerinti kapcsolatát a 27. számú
ábrán szemléltetem. Az ábrából látható, hogy a kárfelszámolási feladatok végrehajtása két
időszakhoz is köthető.
Kárelhárítási
feladatok csoportja
Az azonnali élet és
anyagi javak
mentése, az
alapvető
életfeltételek
megteremtése

Kárfelszámolási feladatok
csoportja
Azonnali
helyreállítás
feladatai

Néhány nap
időtartamra

Mentési időszak

Ideiglenes
helyreállítás
feladatai
Néhány
hét, hónap
időtartamr
a

Teljes
helyreállítás
feladatai
Végleges állapot
állandó
működésre,
végrehajtása
időben elhúzódhat

Helyreállítási
időszak

27. sz. ábra: A kárelhárítási és kárfelszámolási feladatok
védekezési időszakok szerinti kapcsolata. Forrás:66
A mentési időszakban végrehajthatók az azonnali és az ideiglenes helyreállítási
feladatok, míg a kárterület teljes helyreállítási feladatai a helyreállítási időszakban kerülnek
végrehajtásra. Természetesen előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor az azonnali és az
ideiglenes helyreállítási feladatok a mentés végrehajtása után, a helyreállítás időszakában
hajthatók végre. Ez mindig attól függ, hogy milyen a katasztrófa jellege, a kárterület mérete és
jellemzői, valamint hogy megfelelő képességekkel rendelkeznek-e a mentőerők.
A kárterület teljes helyreállítása hónapokra, de akár évekre is elhúzódhat a katasztrófa
súlyosságától, az áldozatok, sérültek számától és a kárterület nagyságától függően.67
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Összességében megállapítható, hogy Magyarországon globális, regionális és helyi
kihívásokkal, valamint különböző eredetű veszélyekkel és katasztrófák hatásaival kell
számolni. A globalizációból adódó kihívások a településeket közvetlenül nem veszélyeztetik,
ezért a védelmi képességek kialakításánál csak akkor kell őket figyelembe venni, ha
másodlagos hatásaik az adott területen megjelenhetnek.
Nagyobb veszélyt jelentenek a települések biztonságára a természeti és a civilizációs
katasztrófák közvetlen és közvetett hatásai, melyek közül a legfontosabbak a nukleáris
veszélyek, a veszélyes anyagok előállításával, tárolásával, felhasználásával, szállításával
összefüggő veszélyek, a közlekedési balesetek, valamint az ipari és emberi tényezőkkel
összefüggő tüzek és robbanások. Ezek pusztító hatásait elemezve megállapítható, hogy a
különböző veszélyforrások elsődleges és másodlagos hatásokkal jelentkeznek, valamint
kombinált kárterületeket hoznak létre.
A hazai katasztrófavédelem rendszerét vizsgálva megállapítható, hogy 3 alrendszere
van. A feladat-alrendszer magába foglalja mindazon védelmi feladatok halmazát, amelyek
szükségesek a lakosság életének megóvásához, az anyagi javak védelméhez, valamint a károk
felszámolásához, a kárterületek teljes rehabilitációjához.
A feladatok a védekezési időszakok alapján, három alapvető csoportba sorolhatók, így
megkülönböztetünk megelőzési, védekezési és helyreállítási feladatcsoportokat. A mentési és
a helyreállítási időszakokhoz tartozó feladatokat a szakemberek a gyakorlatban kárelhárítási
és kárfelszámolási feladatoknak is nevezik. Figyelembe véve, hogy a jogszabályok ezek
értelmezését és tartalmát nem definiálják, ezért javaslatot tettem fogalmi meghatározásukra,
és összefoglaltam az ide tartozó feladatok célját is.
Bemutattam, hogy a kárfelszámolási feladatok alapvetően három csoportba sorolhatóak,
az azonnali, az ideiglenes és a teljes helyreállítási feladatok csoportjába. Ismertettem továbbá
az egyes feladatcsoportok tartalmát, feltártam és ábrán mutattam be a kárelhárítási- és
kárfelszámolási feladatok védekezési időszakok szerint kapcsolatát, és azt, hogy ezek
alapvetően melyik védekezési időszakban kerülnek végrehajtásra. A kutatásaim alapján
kijelenthető, hogy a települések védelmi képességeit úgy célszerű kialakítani, hogy az legyen
összhangban veszélyeztetettség fajtáival és mértékével, a rendelkezésre álló humán- és
anyagi erőforrásokkal, valamint az adott terület, település gazdasági lehetőségeivel. Csak
így valósítható meg, a hatékony és eredményes védekezés.
A következő fejezetben a katasztrófavédelmi feladatok közül a települések
kárelhárítási- és kárfelszámolási feladatait ismertetem, továbbá a végrehajtás rendjét, a
végrehajtó mentőszervezetek fajtáit, az együttműködésük területeit.
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3. A települések lehetséges kárelhárítási- és kárfelszámolási
feladatai, a végrehajtás rendje, a mentőszervezetek fajtái, az
együttműködés területei
Ebben a fejezetben bemutatom azokat az alapvető kárelhárítási- és kárfelszámolási
feladatokat,

amelyek

a

településeken

előfordulhatnak,

és

amelyeket

a

hivatásos

mentőerőknek, valamint a települések saját védelmi szervezeteinek adott esetben végre kell
hajtaniuk. Természetesen a hivatásos mentőerők azok, akik legelőször a kárterületre érkeznek,
és elsődleges beavatkozóként megkezdik a mentési feladatok végrehajtását, de a
településeknek is fel kell készülni arra, hogy szükség esetén, a lehetőségük függvényében a
lakosság életének védelme érdekében, a mentőerők kiérkezéséig a lehető leggyorsabban
megkezdjék az azonnal védelmi rendszabályok bevezetését, és a védelmi feladatok
végrehajtását.
A kárelhárítási- és a kárfelszámolási feladatok fajtái és a végrehajtás sorrendje, módja,
erő-eszköz igénye, nagyban függ a kialakult kárterület jellemzőitől és méretétől. A következő
alfejezetekben ezért, elsőnek a lehetséges kárterület azon jellemzőit mutatom be, amelyek
hatással vannak a mentési feladatok végrehajtásának megszervezésére.

3.1. A kárterület fogalma, fajtái, általános jellemzői
A lehetséges kárterületek legfontosabb prognosztizált, vagy valós jellemzőinek
ismerete elengedhetetlen a védelmi szakemberek számára ahhoz, hogy a kárelhárítási- és
kárfelszámolási feladatok legcélszerűbb formáját tudják kiválasztani és alkalmazni, továbbá a
„megelőzési” időszakban, reális védelmi terveket tudjanak készíteni. Egy általános
kárterülettel kapcsolatos fogalmak és ismeretek az alábbiak szerint csoportosíthatók és
foglalhatók össze:
A kárterület fogalma:
„Kárterületnek nevezzük azt a területet, ahol a bekövetkezett káresemény pusztító hatása
leginkább érvényesül, és a mentés, a károsító hatások csökkentése érdekében gyors
beavatkozás, vagy korlátozó intézkedések bevezetése szükséges”68
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A katasztrófákkal összefüggő „kárterület” fogalmi meghatározását a jogszabályok nem definiálják, ezért a fenti
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A kárterületek fajtáit vizsgálva megállapítható, hogy azokat a kárterületet előidéző
katasztrófák típusa, vagy a kárterület mérete alapján csoportosíthatjuk.
 A kárterületek katasztrófák típusa szerinti csoportosítása alapján megkülönböztetünk
nukleáris, vegyi, ár- és belvízi, tűz- és robbanás, földrengés, szélsőséges időjárás,
biológiailag fertőzések által kialakult kárterületeket, valamint ezek kombinációjaként
létrejött kombinált kárterületeket. Ezek ismerete segíti a döntéshozókat abban, hogy
milyen szakmai összetételű mentőerőket alkalmazzanak.
 A kárterületek mérete szerinti csoportosítása alapján megkülönböztetünk kis-,
közepes- és nagykiterjedésű, kárterületeket. Ezek az információk ahhoz kellenek, hogy
a döntéshozók fel tudják mérni, milyen legyen az alkalmazandó mentőerők nagysága,
anyagi-technikai igénye és összetétele.
A kárterületek jellemzőit vizsgálva, olyan közös, általános tulajdonságok (jellemzők)
állapíthatóak meg, amelyek, - ha eltérő mértékben is - valamennyi kárterületre jellemzőek. A
döntéshozóknak ezen jellemzők ismeretében kell a mentési feladatokat priorizálni, a
kárelhárítási- és kárfelszámolási feladatok végrehajtásának sorrendjét megtervezni és
megszervezni. A kárterület-jellemzők közül a legfontosabbak az alábbiak:
 a kárterület vagy kárterületek kiterjedésének mérete, nagysága;
 a kárterületen kialakult helyzet bonyolultsága (több veszélyforrás együttes veszélye,
várható-e dominóhatás stb.);
 az élőerők veszteségének nagysága, illetve veszélyeztetettségének formája, mértéke;
 az anyagi javak vesztesége, illetve fellépő károsodás mértéke (a kárterületen található
közművek állapota és a keletkezett pusztítás mértéke stb.);
 a beavatkozó erők (mentésben résztvevők) által végrehajtandó feladatok fajtái,
összetettsége és bonyolultsága, a végrehajtás időbeli sorrendje valamint egymáshoz
való viszonya, kapcsolódása.
A kárterületek jellemzőiről szakmai felderítéssel lehet pontos információkat és adatokat
szerezni. A védelmi szakemberek csak ezek ismeretében tudnak a védekezés feladatainak
végrehajtásához reális erő-, eszköz-, valamint anyagi - technikai számvetéseket készíteni. A
kárterületek jellemzői között kiemelt fontossággal bír az épületek sérüléseinek, az
infrastruktúrák rombolódásának, tűzgócok kialakulásának és a terület vegyi, vagy nukleáris
szennyezettségének ismerete. A kiadvány terjedelmi korlátai miatt itt csak a leggyakrabban
előfordulót, az épületek sérüléseinek formáit mutatom be.
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A kárterületen az épületek sérüléseinek formái alapvetően kétféle szempont szerint
csoportosíthatók. Ezek a következők:69
 Az épületek helyzetének megváltozása az alaphoz viszonyítva.
a) elmozdulás
b) süllyedés
c) megdőlés
d) borulás

 Az egyes épületszerkezetek vagy azok elemeinek sérülése.
a) deformáció
b) leomlás
c) sérülés
d) összeomlás
A kárterületen a mentési munkák végrehatását alapvetően befolyásolja az utak és a
közművek műszaki állapota, használhatósága, valamint az épületek romosodása is. Egy
kárterület létesítményeinek romosodása jól jellemezhető az objektum pusztulásának
mértékével.
A pusztulás mértéke az épület szerkezetétől, helyétől, a káresemény kiváltó okának
helyétől, távolságától (pl.: robbanástól, földrengés epicentrumától) és erejétől függ. A
kárterületen a különböző létesítmények pusztulásának fajtáit és jellemzőit vizsgálva nem csak
az épületek rombolódását kell figyelembe venni, hanem meg kell vizsgálni a létfontosságú
közművek sérüléseinek és pusztulásának mértékét is. Ezek fajtái és jelölése, valamint
legfontosabb jellemzői az alábbiakban foglalható össze:
 teljes pusztulás:
Ilyen esetekben az épületek teljesen leomlanak, megsemmisülnek, a közművek elpusztulnak,
beszakadnak, működésképtelenné válnak, esetleg életveszélyt jelentenek. Általános
megállapítás, hogy ezek helyreállítása nem gazdaságos, teljes körű újjáépítést kell végezni,
amely időben elhúzódhat, és erőket vonhat el más mentési feladatoktól.
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 erős pusztulás:
Erős pusztulásról akkor beszélünk, ha súlyos a sérülés, de az épületek, közművek, egyéb
infrastruktúrák nem pusztultak el teljes mértékben, egy részük megmarad, helyreállításuk
átépítéssel, vagy nagymértékű felújítással megoldható. A lebontással, vagy a helyreállítással
kapcsolatos döntést befolyásolja a létesítmény fontossága, és a kivitelezés gazdaságossága.
 közepes pusztulás:
Ilyen esetekben az épületek, közműhálózatok stb. főbb része, szerkezeti elemei megmaradnak,
részleges felújítással helyreállíthatók, működőképessé tehetők. A döntésnél csak a
helyreállítás időtényezőjét és a gazdaságossági szempontokat kell figyelembe venni.
 enyhe pusztulás:
A sérülések az épületek, közművek működését nem befolyásolják, a tartó- és főszerkezetek,
valamint a közműrendszerek kritikus pontjai nem mentek tönkre, csak a másodrendű
szerkezetei elemek (tető, ablak, ajtó, közmű fedőlapok, aknák stb.) sérültek. Helyreállításuk
üzemeltetés mellett elvégezhető, költsége az értékükhöz viszonyítva nem jelentős.
 könnyű pusztulás:
Ebben az esetben az infrastruktúrák kevésbé fontos elemei kisebb mértékben sérülnek,
(ablaküveg, közműtáblák stb.), helyreállításuk könnyen és kis költséggel elvégezhető.
A föld feletti épületek romosodásának, pusztulásának mértékét nagyban befolyásolja az
építmény szerkezeti kialakítása, építési módja, a használt építőanyag fajtája, a létesítmény
magassága, a terület beépítettsége, a romboló erő fajtája, nagysága stb.
Egy hagyományos épületszerkezet romosodásának kárelemei a szegélyrom, a
rétegződéssel kitöltött tér, a fél tér, a fecskefészek, az elzárt, a kitöltött, a beiszapolt tér, a
sérült tér és a csúszófelület, továbbá ezek kombinációi lehetnek. Ezek a 28. számú ábrán
láthatóak.70 A mentési munkák megkezdése előtt, a felderítési adatok alapján a katasztrófák
kárterületét körül kell zárni, és a mentőerők fő erőkifejtése érdekében ki kell jelölni az
elsődleges kárhelyeket, ezen belül a munkahelyeket, valamint a mentőerők kárterületre
történő beléptetése helyét és a kárhelyre történő felvonulás útvonalát.
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Tansegédlet a műszaki-mentő szakszolgálati, és önvédelmi alegységekbe beosztott állomány kiképzéséhez;
Polgár Védelmi Műszaki-mentő Szakszolgálat Országos Parancsnokságának kiadványa, Budapest: 1973. 182. o.
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28. sz. ábra: A romosodás jellegzetes kárelemei. Forrás:71
Meg kell határozni továbbá a mentésben együttműködők feladatmegosztását, a
végrehajtás nyomon követésének módját, az egymás közötti információ-áramlás rendjét.

3.2. A települések lehetséges kárelhárítási- és kárfelszámolási feladatai, a
végrehajtás rendje
A települések katasztrófa-elhárítási feladatainak alapvető csoportosítását és tartalmát az
előzőekben bemutattam. A településeken bekövetkezett káresemények konkrét mentési
feladatait is sokféle szempont szerint lehet csoportosítani, melyek közül kettőt emelek ki.
Az első csoportosítási szempont a végrehajtás prioritása, mely szerint megkülönböztetünk
elsődlegesen és másodlagosan végrehajtandó feladatokat.
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A típusjellemzők forrása: Tansegédlet a műszaki-mentő szakszolgálati, és önvédelmi alegységekbe beosztott
állomány kiképzéséhez; Polgár Védelmi Műszaki-mentő Szakszolgálat Országos Parancsnokságának
kiadványa, Budapest: 1973, 182-185. o.
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Elsődlegesen végrehajtandó feladatok közé soroljuk mindazokat, amelyek a tűzoltást,
az életmentést, a mentőerők személyi állományának biztonságát, a további veszély
kialakulásának megakadályozását, valamint a mentési feladatok sikeres végrehajtását
szolgálják.
Másodlagosan végrehajtandó feladatoknak nevezzük, mindazokat, melyeket a nem
létfontosságú anyagi javak mentése, a károk csökkentése, a környezeti károk mérséklése,
valamint a végleges helyreállítás alapjainak megteremtése stb. érdekében hajtanak végre.
A második csoportosítási szempontot az adja, hogy milyen kiemelt célja van a
mentésnek. A kutatási eredményeim alapján, kiemelt cél szerint három alapvető csoportba
sorolom a feladatokat. Ezek a következők:
 Az első csoportba tartoznak a tűzoltással, az életmentéssel összefüggő azonnal
végrehajtandó feladatok, amelyek célja a tűzgócok felszámolása, az emberek, az
állatállomány életének megóvása, a kárterületről történő kimentése.
 A második csoportba sorolom azokat az alapvetően műszaki és logisztikai
feladatokat, amelyek célja, a károk csökkentése, a további veszélyek megszüntetése, a
mentési feladatok végrehajtásának segítése, az azonnali és ideiglenes kárfelszámolási
feladatok végrehajtása, a teljes kárfelszámolás végrehajtásához szükséges alapvető
feltételek megteremtése, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges logisztikai
támogatás biztosítása.
 A harmadik csoportba sorolom mindazokat, amelyek a kimentett lakosság ellátásával,
elhelyezésével, egészségügyi biztosításával, valamint az alapvető életfeltételek
kialakításával kapcsolatosak.
Természetesen mindegyik feladatcsoporton belül léteznek műszaki és logisztikai jellegű
feladatok, amelyek a mentési célok elérését biztosítják. A kárelhárítás általános rendjét, főbb
feladatait teljes vertikumában az elmúlt időszakban nem foglalta össze szakmaelméleti anyag,
ezért itt javaslatot teszek rá.
A kiadvány terjedelme nem teszi lehetővé, hogy mindegyik feladatcsoportot részletesen
megvizsgáljam és elemezzem, ezért ezekből csak a legfontosabb feladatokat emelem ki és
mutatom be, alapvetően a végrehajtás sorrendjében. Ismertetem továbbá a mentésben
résztvevők csoportjait, valamint az együttműködés rendjét és sajátosságait katasztrófakárterületen.
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3.2.1. A „mentési” időszakban kárterületen végrehajtandó alapvető kárelhárítási
feladatok és a végrehajtás rendje
A kárelhárítási feladatok fajtái, a végrehajtásuk sorrendje nagyban függ a kárterület
jellemzőitől és a károk nagyságától. A kárterületen végrehajtandó alapvető kárelhárítási
feladatok közül a legelső és legfontosabb a kárterület lezárása, és a terület biztosítása. Ezt
követi a kárterület általános felderítési feladatainak végrehajtása, melynek célja a kialakult
helyzet tisztázása, a kapott adatok alapján a tűzoltással és az életmentéssel kapcsolatos
legfontosabb feladatok meghatározása, megszervezése, a végrehajtás megkezdése. Ezek
között kiemelten fontos feladat a területen lévők életének védelme érdekében a lakosság
kimenekítése vagy elzárkóztatása.
A mentés irányításáért felelős vezető, a felderítési adatok alapján az életmentés
végrehajtásával egy időben, meghatározza a kárelhárítási feladatok végrehajtásának
prioritásait, a szükséges erők eszközök összetételét és mennyiségét, meghozza az azok
alkalmazásával kapcsolatos döntéseket. Az azonnali életmentés és tűzoltási feladatok után, a
mentést irányító vezető döntésének megfelelően, meg kell kezdeni a kárelhárítási, továbbá az
azonnali és ideiglenes kárfelszámolási feladatok végrehajtását, melyek célja a károk
csökkentése, a további veszélyek megszűntetése, a mentési feladatok végrehajtásának
segítése, a teljes kárfelszámolás végrehajtásához szükséges alapvető feltételek megteremtése,
valamint az ehhez szükséges logisztikai háttér biztosítása. A települések alapvető kárelhárítási
feladatait, amelyek szervezésével a település biztonságáért felelős vezetőknek számolni kell, a
29. számú ábrában foglaltam össze.
A feladatokat egy lehetséges végrehajtási sorrend szerint soroltam fel, de a kialakult
helyzetnek megfelelően ettől más sorrend is lehet, időben egymást át is fedhetik a
tevékenységek, sőt egyesek végrehajtása el is maradhat. Az ábrából az is látható, hogy ezek a
feladatok térben és időben egymáshoz kapcsolódnak, alapvetően műszaki és logisztikai
jellegűek, sokféle szakmai területet ölelnek fel, ezért végrehajtásuk gondos tervezést és
szervezést igényel.
Az elmúlt években a kárelhárítás- és kárfelszámolás területén jártas szakemberek,
főleg a műszaki ismeretekkel rendelkezők közül (az önkormányzati, a polgári szerveknél, de a
hivatásos mentőerőknél is) sokan nyugdíjba vonultak, így sokáig vákuum volt érezhető a
kárfelszámolási menedzsmentben, valamint a végrehajtáshoz szükséges szakismeretekben.
Több rendkívüli esemény felszámolása azt mutatta, hogy ezek a készségek néhány területen
hiányosak, fejlesztésre szorulnak, ezért napjainkban a védelmi szakemberek képzésében a
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védelmi szféra minden ágában nagy hangsúlyt kell fektetni ezeknek az ismereteknek a
közvetítésére, és az alapvető készségek kialakítására.
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A KÁRELHÁRÍTÁS FELADATAI
a kárterületen katasztrófák során

Az adott esemény
jellege, intenzitása
határozza meg.

cél
A kárterület általános és szakfelderítése,
A kárhelyek és a munkahelyek kijelölése,
Tűzoltás: tűzgócok felderítése, tüzek eloltása,
továbbterjedésének és a robbanásoknak a megakadályozása,
A kárterületen lévők életvédelme, ellátása, az anyagi javak védelme,
az intézmények átmeneti működésének másutt való megszervezése,
A mentőerők mozgásának biztosítása,
A romosodott épületekből való mentés megszervezése,
A veszélyes szerkezetek rögzítése, elbontása,
A szennyezett területek mentesítési feladatainak végrehajtása,
A közművek és energia-rendszerek helyreállítása,
A mentési munkák logisztikai feltételének biztosítása
A kárterületen az életfeltételek megteremtése és biztosítása.
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29. sz. ábra: A települések alapvető kárelhárítási feladatai
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia, ZMNE, 2010.
A kárelhárítás folyamata, feladatai
A kárelhárítási folyamat végrehajtásának első lépése a teljes körű szakfelderítés,
melynek keretében meg kell határozni a kárterületen az utak állapotát, az épületek, a
közművek rombolódásának mértékét, a kialakult károk nagyságát, fajtáit, a kárterület
szennyezettségét stb. A mentési munkák hatékony megszervezése és végrehajtása érdekében,
a kárterületeken belül a kialakult helyzet bonyolultságától függően, alkalmazási irányokat,
kárhelyeket és munkahelyeket kell kijelölni. Ki kell jelölni a kárterületre történő beléptetés
helyét, a felderítési irányokat, továbbá az egészségügyi ellenőrzés, valamint a személyi és
technikai eszközök mentesítésének helyszíneit. A kárterület egy lehetséges kialakítása
(felosztása) a 30. számú ábrán látható.
A

kárterületek

mentési

munkák

szerinti

felosztása

elősegíti

a

mentőerők

tevékenységének összehangolását, az együttműködést és a biztonságos mentés végrehajtását.
Ezt követően a kárterület kárhelyein és munkahelyein megkezdődhet a romosodott utak
megtisztítása, javítása, a veszélyes épületszerkezetek rögzítése, vagy lebontása.
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A mentés segítése, és az alapvető életfeltételek biztosítása érdekében meg kell kezdeni a
sérült közművek és energia-rendszerek azonnali vagy ideiglenes helyreállítását, a
létfontosságú anyagi javak védelmét, valamint az alapvető életfeltételek megteremtését.
A kis és közepes kárterületek felosztása, a kárhelyek és
a mentési munkahelyek kialakítása

Kárterület
Kárhely II.

Kárhely I.
Alkalmazási
irányok

Ki és belépés, mentesítés
Felderítő erők,
folyamatos
mérések.

Bevatkozó
műszaki mentő,
mentesítő,
kárelhárító erők

Orvosi ellátás,
mentőszolgálat
körlete

Mentési
Munkahelyek

30. sz. ábra: A kárterület felosztása, kialakítása és elemei.
Készítette: Dr. Tóth Rudolf egyetemi docens 72
Ha a kárterületen olyan típusú és mértékű szennyeződések alakultak ki, amelyek az
egészségre vagy a környezetre ártalmasak, úgy a terület, a személyek és technika
mentesítését73 is végre kell hajtani. A mentést irányítóknak a kárelhárítási feladatok
szervezése, irányítása mellett, számolni kell a szükséges védelmi dokumentációk vezetésével,
a védekezésben résztvevő szervezetek közötti együttműködés koordinálásával, a média és a
hozzátartozók tájékoztatásával. Ezekkel párhuzamosan gondoskodni kell a mentőerők
ellátásáról, pihentetéséről, valamint az érintett lakosság elhelyezési és ellátási feltételeinek
kialakításáról.
A fentiekből látható, hogy a településeken a „mentési” időszakban (a védekezés 2.
időszaka) végrehajtandó kárelhárítási, az azonnali- és ideiglenes helyreállítási feladatok
szerteágazóak,

összehangolt

szervezést

és

végrehajtást

igényelnek,

ezért

ezeket

komplexitásukban kell kezelni.
72

Dr. Tóth Rudolf: A katasztrófák pusztító hatásai, a romosodás formái, a kárterületek jellemzői, részei. ppt
előadás, 69. dia ZMNE, 2008. 10. 16.
73
A mentesítés célja, hogy mindazon anyagokat, amelyek az egészségre ártalmasak, különböző eljárásokkal a
megengedett szint (koncentráció) alá vigyük, valamint a testfelületekről, eszközökről, felszerelési tárgyakról
ezeket az anyagokat eltávolítsuk.
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A mentést helyi (területi) szinten és a fővárosi kerületekben a polgármesterek irányítják.
Ennek keretében:
 meghatározzák a mentés települési (kerületi) feladatait, és ellenőrzik azok
végrehajtását;
 szükség esetén kezdeményezik a polgári védelmi szervezetek alkalmazását,
gondoskodnak a védekezésben részt vevő erők váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról;
 a települési polgári védelmi szervezetek mentési lehetőségeit meghaladó esetekben
kezdeményezik más települések (kerületek) polgári védelmi szervezeteinek, illetve a
területi polgári védelmi szervezeteknek az alkalmazását;
 végrehajtják a megyei közgyűlés elnöke által meghatározott mentési feladatokat.
Az alapvető feladatcsoportokra, a végrehajtás műveleti sorendjére, és ezek összefüggéseire a
31. számú ábrán teszek javaslatot.

RIASZTÁS
TÁJÉKOZTATÁS

ALKALMAZÁSBA
HELYEZÉS

A védekezési időszak
fontosabb feladatai

KÁRTERÜLET ZÁRÁSA
VÉDELMI RENDSZER AKTIVÁLÁSA
EGYÜTTMŰKÖDÉS A MENTŐERŐKKEL
EMBERI ÉLET MENTÉSE
ANYAGI JAVAK MENTÉSE
KÁRELHÁRÍTÁS

ÜGYELETEK
MŰKÖDTETÉSE
TÁJÉKOZTATÁS
MÉDIA

JELENTÉSEK
VÉDELMI
DOKUMENTÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÁS
HOZZÁTARTOZÓK
STB.

31. sz. ábra: A védekezési feladatcsoportok, a végrehajtás műveleti sorendje
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, 2010.
A fent bemutatott irányítási rend egy lehetséges variáció, és napjainkban kerül
átgondolásra, mivel az elmúlt időszak tapasztalatai azt bizonyították, hogy a polgármesterek,
megyei közgyűlés elnökök, polgári szervek vezetői adott esetben, védelmi tapasztalat
hiányában, nem mindig tudják a mentés vezetését eredményesen ellátni, ezért célszerűnek
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látszik a vezetési folyamatba, jogszabályokban rögzített módon „közbeiktatni” a hivatásos
katasztrófavédelem és/vagy más védelmi szerv szakembereit.74
3.2.2. A „helyreállítás” időszakában végrehajtandó alapvető kárfelszámolási feladatok
és a végrehajtás rendje
A helyreállítási időszak a katasztrófák következményei felszámolásának az a szakasza,
amikor a kárterületen bekövetkezett pusztító hatások felszámolása történik, és az eredeti, vagy
az ahhoz hasonló állapot visszaállítása, esetleg egy minőségileg jobb helyzet kialakítása
valósul meg. A helyreállítás során törekedni kell arra, hogy ne csak mennyiségileg, hanem
lehetőleg minőségileg is új, a korábbinál fejlettebb, korszerűbb értéket hozzunk létre.
Figyelembe kell venni a lezajlott katasztrófa tapasztalatait, és arra kell törekedni, hogy a
helyreállítás utáni állapot jobban védjen egy esetleges újabb veszélyeztető tényező ellen. A
„helyreállítási” időszak feladatait összefoglaló néven kárfelszámolási feladatoknak nevezzük
és alapvetően három csoportba sorolhatók.75 A feladatcsoportok tartalmát az alábbiakban
mutatom be:
Kárfelszámolási feladatok:
Az

azonnali helyreállítási

feladatok

csoportjába sorolhatóak

azok,

amelyek

végrehajtását már a „mentés” időszakában meg kell kezdeni annak érdekében, hogy
biztosítsuk a mentés feltételeit a mentőerők számára, valamint, hogy megakadályozzuk a
további káros események, veszélyhelyzetek kialakulását (víz, energia biztosítása, veszélyes
épületszerkezetek eltávolítása stb.). Az így történt helyreállítások rövid időre, néhány órára
vagy néhány napra vonatkoznak.
Az ideiglenes helyreállítási feladatok csoportjába sorolhatóak azok, amelyek az alapvető
életfeltételek kialakításához, vagy közmű- és technológiai rendszerek megindításához
szükségesek, továbbá a végleges helyreállítás kiindulási alapjául szolgálnak. Az így
helyreállított berendezések, közművek, épületszerkezetek stb. működtetése néhány hétig vagy
hónapig terjedhet.
74

A szakemberek egyöntetű véleménye, hogy mivel a polgármesterek többsége nem rendelkezik átfogó védelmi
ismeretekkel, és ezek az ismeretek a felkészítéseken sem mélyíthetők el készség szintűvé, hiányzik továbbá a
védelmi feladatok szervezéséhez, irányításához szükséges parancsnoki felkészültségük, a mentés során hozott
döntéseikben tévedhetnek. Ezért a jövőben a katasztrófavédelmi feladatok ellátása központosítást igényel.
Szükségessé válhat a hivatásos katasztrófavédelmi szakemberek nagyobb hatáskörrel való ellátása e
kérdésekben, esetleg a polgármester ezen hatáskörének teljes átadása a védelmi szféra jogszabályokban
megjelölt területei, szervezetei, igazgatási egységei részére.
75
A kárfelszámolási feladatok fogalmának meghatározására a dolgozat 2.3. alfejezetében javaslatot tettem, a
végrehajtási időszakokkal való kapcsolatát is bemutattam (27. ábra).
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A végleges (teljes) helyreállítási feladatok csoportjába tartoznak azok, amelyek a
kárterület teljes, végleges helyreállítását szolgálják. Ezek végrehajtása időben elhúzódhat,
nagyban függ a piaci viszonyoktól, a gazdasági lehetőségektől.
A települések kárfelszámolási feladatainak lehetséges alapvető csoportjait a 32. számú
ábrában foglaltam össze.

A
helyreállításfeladatai
feladatai
A helyreállítás
repülőgép-katasztrófa
A településeken esetén

1. terület:
A károk fizikai felszámolása

1. Csoport:
Azonnali helyreállítás

2. Csoport:
Ideiglenes helyreállítás

3. Csoport:
Végleges helyreállítás

2. terület:
A tapasztalatok feldolgozása
Eszközök, anyagok pótlása

1. Tapasztalatok összegzése
Elkerülhető lett volna?
A mentés tapasztalatai
A helyreállítás tapasztalatai
2. Eszközök, anyagok
visszapótlása

32. sz. ábra: A települések kárfelszámolási feladatainak csoportosítása
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia
E fejezet további részében a teljes (végleges) helyreállítási feladatok csoportját
vizsgálom, mert a másik két feladatcsoport már a mentési időszakban végrehajtásra kerül.
A teljes helyreállítási feladatok céljukat tekintve két alapvető területre bonthatóak:
 Az első területhez tartoznak azok a feladatok, amelyek a károk teljes felszámolását, az
életfeltételek megteremtését, a közmű- és technikai rendszerek újraindítását és
működést szolgálják.
 A második területhez azokat a feladatokat soroljuk, amelyek a teljes védekezés,
valamint a helyreállítás során szerzett tapasztalatok feldolgozását, a felhasznált
készletek, anyagok visszapótlását, továbbá település korábbi védelmi képességének
elérését valósítják meg.
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A helyreállítási időszak feladatainak végrehajtatása települési szinten az önkormányzat
közreműködésével valósul meg, és a polgármester kompetenciája. Amennyiben a hatáskörén
ez túlnyúlik, úgy a következő védelmi szint vagy a felettes szerv döntései és követelményei az
irányadóak (Például helyi, megyei védelmi bizottság, Kormány, vagy kijelölt miniszteri biztos
stb.).
A feladatok végrehajtásának - hasonlóan, mint a mentési időszak feladatainak - megvan
a célszerű sorrendje, amelynek egy lehetséges változatát - az elmúlt időszak helyreállítási
gyakorlatát elemezve - az alábbiakban vázolom:
 Első lépés a katasztrófa által okozott károk felmérése, az ezzel kapcsolatos feladatok
szervezése és irányítása. A károk felméréséhez kárfelmérési dokumentációt
használnak. A felmérésbe célszerű olyan szakembereket bevonni, akik műszaki,
építészeti, statikai ismeretekkel rendelkeznek, javaslatot tudnak tenni az esetleg
szükségessé váló bontásokra, valamint olyanokat, akik a kárbecslés területén jártasak.
 A felmérési eredmények tükrében a polgármester (kijelölt biztos) döntést hoz - saját
hatáskörben vagy a felettes szervek egyetértése alapján - a helyreállítandó területekről,
és meghatározza a helyreállítási feladatokat és azok ütemezését.
 Ezt követően, amennyiben a „teljes” helyreállítás a település hatáskörében valósul
meg, akkor a polgármester, vagy az általa kijelölt személy koordinálja, (irányítja) az
általa megjelölt, vagy részére meghatározott helyreállítási feladatok végrehajtását,
biztosítja a szükséges anyagok, eszközök és munkaerő igénybevételét, felhasználását.
 Amennyiben a helyreállítás piaci viszonyok között, vállalkozási alapon valósul meg,
akkor a polgármester az önkormányzati hivatalon keresztül, hatáskörének megfelelő
mértékig, gondoskodik a szerződések megkötéséről, majd folyamatosan figyelemmel
kíséri a végrehajtás szakszerűségét, törvényességét.

 A dokumentációknak, jelentéseknek, elszámolásoknak a mindenkori jogszabályokban
meghatározott módon kell történniük. Amennyiben a helyreállítási feladatok
volumene, szakmaisága igényli, azok végrehajtására helyreállítási munkacsoportot
hoznak létre, és részükre megfelelő hatás- és jogköröket biztosítanak.
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 A helyreállítási feladatok végrehajtásával egy időben, vagy azzal párhuzamosan meg
kell kezdeni a tapasztalatok összegzését, következtetések levonását, a felelősség
megállapítását, javaslatok kidolgozását a hasonló helyzetek elkerülésére. Sor kerülhet
szakértők bevonására is. A megállapításokról és javaslatokról készült jegyzőkönyveket
meg kell őrizni, az abban rögzítetteket a további intézkedések és feladatok kapcsán
figyelembe kell venni.
 Végezetül, le kell zárni az elvégzett feladatok dokumentációit, valamint meg kell
kezdeni a mentés és a helyreállítás során felhasznált eszközök, anyagok visszapótlását,
gépek stb. javítását. Ez utóbbi célja, az eredeti, vagy attól magasabb védelmi képesség
visszaállítása, amely nem kötődik szorosan a teljes helyreállítási feladatokhoz.
 A rendkívüli eset kapcsán mind az okok felderítésében, mind a mentési munkákkal
kapcsolatosan, sor kerülhet szakértők bevonására. Kiválasztásuk módja lehet
önkéntes vagy jogszabályban rögzített.
 Nem kívánatos, de gyakran előforduló „utófeladat” az eseménnyel kapcsolatos peres
eljárásokban való részvétel. A gyakorlat azt mutatja, hogy a bizonyítási eljárásokat
megkönnyíti, ha az esemény minden mozzanata írásban rögzített és képekkel is
dokumentált.
A tapasztalatok összegzése
A fentiek közül egyik legfontosabb teendő a tapasztalatok összegzése, következtetések
levonása, amely kihathat a település jövőbeni védelmi feladataira, képességeire, valamint a
település életének szabályzására is. A tapasztalatok összegzésének ki kell térni a település
védelmi felkészültségére is, melynek keretében javasolt az alábbi kérdéseket megvizsgálni:
 Milyenek voltak a katasztrófa kialakulásának körülményei, el lehetett volna-e kerülni?
 Megfelelő volt-e „megelőzési” időszak feladatainak végrehajtási színvonala, a
készletek képzésének, felhasználhatóságának módja?
 A védelmi tervek mennyiben voltak alkalmazhatóak a mentés során, az adatok
aktualitása megfelelő-e, a tervrendszerek összhangban voltak-e a település
veszélyeztetettségével? Működött-e település tájékoztatási és riasztási rendszere?
 Betöltötték-e a szerepüket a település védelmi szervei, polgári védelmi szervezetei,
megfelelő-e a felkészítésük, felszerelésük? Biztosítottak voltak-e a vezetésük és
irányításuk feltételei?
68

 Milyen volt az együttműködés a hivatásos mentőerőkkel, a felettes szervekkel és a
hatóságokkal?
 Megfelelő volt-e a mentés logisztikai támogatása, időben rendelkezésre álltak-e a
védekezéshez szükséges erők, eszközök, anyagok?
 Megfelelően működött-e a vezetési és irányítási rendszer, a külső és belső
kommunikáció, valamint a média kezelése?
 Jelentkezett-e a helyreállítás során olyan különleges helyzet, amely a kárelhárítási- és
kárfelszámolási

munkákat

alapvetően

befolyásolta,

akadályozta?

Milyen

megoldásokat alkalmaztak ezek kiküszöbölésére?
 Milyen hiányosságokat lehetett tapasztalni a település védelmi képességének
meglétében és alkalmazhatóságában?
A következtetések levonása után és azok tükrében, meg kell hozni azokat a döntéseket,
amelyek célja egy újabb katasztrófa elkerülése. Amennyiben a katasztrófát nem lehet más
módon elkerülni, akkor a tapasztalatok felhasználásával, a település védelmi rendszerét és
képességeit úgy kell átalakítani, hogy az legyen képes az adott katasztrófák hatásainak
kezelésére, a lakosság és az anyagi javak megvédésére, a mentés és a helyreállítás összetett
feladatainak

koordinálására,

valamint

a

különböző

mentőszervezetekkel

történő

együttműködésre. Az átalakítás során törekedni kell arra is, hogy a védelmi rendszer és
szervezetek legyenek képesek a gyors reagálásra, és mindig alkalmazkodjanak a kialakult
helyzethez.

3.3 A mentésben és a helyreállításban résztvevő erők csoportosítása,
együttműködésük rendje, sajátosságai
Ahhoz, hogy meghatározzuk a települési védelmi képességek összetevőit, kialakításuk
és alkalmazásuk módját, be kell mutatnom hazai viszonylatban a mentésben résztvevő erőket.
A mentést végző szervek és szervezetek közül vannak hivatásos és nem hivatásos
mentőszervezetek.
A hivatásos mentőszervezetek közé soroljuk mindazon szervezeteket, amelyek
alaprendeltetése a védelmi és mentési feladatok végrehajtása.76 Ezek a szervezetek a riasztási
idejük és beavatkozási képességük alapján lehetnek elsődleges mentőerők és másodlagosak
is.
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A hivatásos kifejezésen nem a hivatásos tiszti állományt értjük, hivatásos mentőszerv dolgozója lehet polgári
alkalmazott, köztisztviselő is. Adott esetben lehet elsődleges beavatkozó nem hivatásos szerv is.
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Ilyenek a rendőrök, a tűzoltók, mentőszolgálat stb. dolgozói. A 2. sz. melléklet
tartalmazza a jogszabályokban rögzített polgári védelmi feladataikat.
A közreműködők nem hivatásos csoportjait azok a szervezetek alkotják, amelyek
alaprendeltetése nem főként a katasztrófavédelmi feladatok ellátása. A kárterületre az
elsődleges beavatkozó mentőszervezetek után érkeznek, és képességeikkel segítik őket,
valamint azok igényei szerint, és a kialakult helyzet függvényében kapcsolódnak be a mentési
feladatok végrehajtásába. Ezek többnyire másodlagos mentőerők.
Amennyiben a helyzet úgy kívánja, a civilekből álló települési mentőerőket is be kell
vonni. A mentésben résztvevők csoportjainak összetettségét a 33. számú ábra szemlélteti.

A mentésben résztvevők csoportjai
a rendkívüli helyzetek felszámolása során

ELSŐDLEGES
BEAVATKOZÓK

Rendőrség,
Mentőszolgálat,
Tűzoltóság, VFSZ
Polgári védelem
hivatásos szervei,
katonai
szervezetek,
veszélyes ipari
üzemek
állandó készenlétű
védelmi szervezetei
stb.

MÁSODLAGOS
BEAVATKOZÓK
helyi, területi, munkahelyi pv-i
szervezetek,
ÁNTSZ,
vízkár-elhárítás,
közműszolgáltatók,
növény- állategészségügy,
környezetvédelmi kárelhárítás,
a katasztrófa előidézésében
érintett szerv,
egyéb szakmai szervezetek,
egyéb speciális
mentőszervezetek,
nemzetközi mentőcsapatok,
önkéntes állampolgári segítők
stb.

TELEPÜLÉSISAJÁT
MENTŐERŐK

Parancsnokság
polgármester

törzs

Szakalegységek
rajok

33. sz. ábra: A mentésben résztvevő erők csoportosítása

Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia, ZMNE, 2009.
Léteznek egyéb speciális mentő szervek, szervezetek is, amelyek alaprendeltetése nem a
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása, de az abban való közreműködésüket jogszabályok
írják elő.77
Ez teszi lehetővé, hogy ezek a védelmi- és mentőszervezetek saját rendszerükkel,
technikai felszereltségükkel, erőforrásaikkal katasztrófák esetén bevonhatók a lakosság és az
anyagi javak védelmébe. A helyszínen - akár elsődleges, akár másodlagos beavatkozók -

77

A veszélyhelyzetek felszámolásában résztvevők körét az 1999. évi LXXIV. Törvény 2. §. rögzíti, és az
állampolgárokat kötelezi a katasztrófák felszámolásában való részvételre. (módosítás alatt)
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minden szervezetet a szakmai feladataik ellátásában a saját mentésvezetője irányítja.
Esetenként, elhúzódó mentésnél, a hatáskörét meghaladó feladatoknál, vagy kiemelt
súlyosságú eseményeknél, jogszabályban meghatározott rend szerint átadják a mentés
irányítását az időközben a helyszínre érkező szervezeteik magasabb szakmai irányítójának.78
Az elsődleges és másodlagos beavatkozók szükség esetén erősítést kérhetnek, és a belső
szabályzóikban meghatározott módon növelhetik a jelenlévő egységeik számát, a szükséges
anyagokat és eszközöket. Amennyiben több közreműködő érkezik a helyszínre, és elhúzódó
mentésre kell számítani, munkájukat egy Kiemelt Kárhely-parancsnok koordinálja, aki
rendszerint tűzoltó.79 A mentésben közreműködő szervek a számukra meghatározott
feladatokat saját szervezeti alárendeltségükben, egymással együttműködve látják el.
Összességében megállapítható, hogy a településeken végrehajtandó mentési,
(kárelhárítási) és a helyreállítási, (kárfelszámolási) feladatok fajtái alapvetően függnek a
kárterület méretétől és jellegétől. A kárterületek jellemzőiről csak szakmai felderítéssel lehet
pontos információkat és adatokat szerezni, és a védelmi szakemberek csak ezek ismeretében
tudnak a védekezés feladatainak végrehajtásához reális erő-, eszköz-, valamint anyagitechnikai számvetéseket készíteni. A településeken bekövetkezett káresemények mentési
feladatait is sokféle szempont szerint lehet csoportosítani, melyek közül kettőt emeltem ki.
Az

első

csoportosítási

szempont

a

végrehajtás

prioritása,

mely

szerint

megkülönböztetünk elsődlegesen és másodlagosan végrehajtandó feladatokat. A második
csoportosítási szempontot az adja, hogy milyen kiemelt célja van a mentésnek. Mindegyik
feladatcsoporton belül léteznek műszaki, nem műszaki és logisztikai jellegű feladatok,
amelyek biztosítják a meghatározott célok elérését és a feladatok időben történő végrehajtását.
A településeken a „mentési” időszakban végrehajtandó kárelhárítási, azonnali és
ideiglenes helyreállítási feladatok szerteágazóak, összehangolt szervezést és végrehajtást
igényelnek, ezért ezeket komplexitásukban kell kezelni.
A helyreállítás időszakában végrehajtandó kárfelszámolási feladatok célja a
kárterületen bekövetkezett pusztító hatások felszámolása, és az eredeti vagy ahhoz hasonló
állapot visszaállítása. A feladatok végrehajtatása települési szinten az önkormányzat
közreműködésével valósul meg és a polgármester kompetenciája.
Amennyiben a hatáskörén ez túlnyúlik, úgy a következő védelmi szint és/vagy a
felettes szerv döntési és követelményei az irányadóak.
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A tűzoltók esetén „a helyszínre érkező magasabb beosztású személy a felderítés és helyzetértékelés alapján
dönt a tűzoltás vezetésének átvételéről.
79
Ez a személy rendszerint a katasztrófa jellegének megfelelő védelmi szervezet jogszabályban kijelölt
képviselője (a gyakorlatban nem mindig alakul így -szerző).
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A feladatok közül az egyik legfontosabb, a tapasztalatok összegzése, következtetések
levonása, amely kihathat a település jövőbeni védelmi feladataira, képességeire, valamint a
település életének szabályzására is. A következtetések levonása után viszont meg kell hozni
azokat a döntéseket, amelyek célja egy újabb katasztrófa elkerülése.
A kárelhárítási- és kárfelszámolási feladatok végrehajtásában résztvevő szerveket és
szervezeteket csoportosíthatjuk alaprendeltetésük szerint, (hivatásos, és nem hivatásos),
valamint a beavatkozás sorrendje szerint (elsődleges és másodlagos beavatkozók).
Léteznek egyéb speciális mentő szervek, szervezetek is, amelyek rendeltetése nem
alapvetően a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása, de a képességeikre szükség van, és
esetleg az abban való közreműködésüket jogszabályok is előírják.
A kárhelyen a mentőerők, - akár elsődleges, akár másodlagos beavatkozók - saját
szervezeti alárendeltségükben, saját szakmai szabályaik alapján, egymással együttműködve
látják el feladataikat. Minden szervezetet a saját mentésvezetője irányítja, de a feladatok
összehangolásáért, koordinációjáért, a jogszabályok minden szinten a közigazgatás (település
esetén a polgármestert) és a gazdálkodó szervezetek (vállalatok, üzemek stb.) vezetőit teszik
felelőssé. Ez a felelősségi kör a jövőben a hivatásos mentőszervek irányába bővül.
Eddig összefoglaltam a veszélyeztető tényezőket, a katasztrófák kárterületeit, a
megelőzésükre, elhárításukra hivatott rendszert és a feladat végrehajtásának kérdéseit, rendjét.
Bizonyítottam, hogy a települések közreműködésére szükség van az eredményes
kárfelszámolás

érdekében.

A

következő

fejezetben

bemutatom

a

települések

közreműködéséhez szükséges védelmi képességek területeit, ismertetem azok legfontosabb
jellemzőit, kialakításuk folyamatát.
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4. A települések védelmi képességének területei, azok legfontosabb
jellemzői és a kialakításuk folyamata
A hivatásos mentőerők képessége, kapacitása, vagy helyismerete nem minden esetben
elegendő a gyors és eredményes mentés végrehajtásához, valamint az események
eszkalálódásának megakadályozásához. A legtöbb esetben az érintett települések védelmi
szervezeteinek,

állampolgárainak

a

hivatásos

mentőerőkkel

párhuzamosan,

velük

együttműködve, be kell kapcsolódni a különböző védekezési feladatok végrehajtásába.
Elsősorban a saját lakosságuk és anyagi javainak védelmében kell részt venniük a
munkákban, de szükség esetén a polgári erőkkel és eszközökkel támogatniuk kell a hivatásos
mentőszervezetek, valamint a segítők és közreműködők egyéb munkáját is.
Ahhoz, hogy a települések ezen elvárásoknak eleget tudjanak tenni, megfelelő védelmi
képességekkel kell rendelkezniük, amelyek gyorsan aktivizálhatók és alkalmazhatók.

4.1. A települések védelmi képességének területei, azok legfontosabb
jellemzői
A korábbiakban bemutattam, hogy Magyarország településeit veszélyeztetettségük
alapján, kategóriákba kell sorolni, amelyek meghatározzák a besorolás szabályait és védelmi
követelményeit. A sorolás nem öncélú, hiszen a polgármestereknek ez alapján kell
kialakítaniuk a település védelmi rendszerét, védelmi képességét, valamint tervezni és
szervezni a helyi védelmi feladatokat. A védelmi képesség fogalmára, területeire és azok
tartalmára aktuális jogszabályi meghatározások nincsenek, ezért ezekre a szakmai
tapasztalataim és a gyakorlatom alapján az alábbi javaslatokat teszem:
Védelmi képesség alatt mindazon, tervezési, szervezési, végrehajtási tevékenységek,
rendszabályok, valamint erők, eszközök, összességét kell érteni, amelyek a veszélyek
kialakulásának megelőzését, a lakosság életének és anyagi javainak mentését, a károk
csökkentését, további veszélyek elhárítását, az alapvető életfeltételek kialakítását, valamint a
hivatásos mentőerők munkájának támogatását biztosítják.
A települési védelmi feladatainak tervezése, szervezése és végrehajtása során gyakran
felmerül a kérdés, hogy milyen területei (összetevői) vannak a helyi védelmi képességnek, és
kinek a kötelessége ennek kialakítása. Erre a választ, és a védelmi képesség alapvető területeit
a 34. számú ábrában foglaltam össze.
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Igaz e, hogy a polgármesterek kötelessége
a települések védelmi képességeinek
kialakítása?
Védelmi képességek területei
- A veszélyeztetettségnek megfelelő pv szervezet
létrehozása, működtetése
- Folyamatos és pontos védelmi tervezés.
- Korszerű riasztási és tájékoztatási rendszer
- Megfelelő színvonalú felkészítési rendszer
- A védekezéshez szükséges anyagi-technikai
készletek kialakítása, tárolása, működtetése
- Korszerű híradó és informatikai rendszer
- Működő vezetési és irányítási rendszer

IGEN!

Milyen
területei
vannak?

34. sz. ábra: A települési védelmi képességek területei
Készítette. Dr. Hornyacsek Júlia, ZMNE, 2010.
A tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé, hogy részletesen mutassam be mindegyik
területet, ezért a képesség-területeknek csak a legfontosabb jellemzőit fogom ismertetni. Ezek
az alábbiakban foglalhatóak össze:
4.1.1 A veszélyeztetettségnek megfelelő települési védelmi szervezetek (polgári védelmi
szervezetek) és azok kialakítása
A települések védelmi képességeinek területei között a védelmi szervezetek megléte
alapvető fontosságú. Ezek között megkülönböztetünk munkahelyi védelmi szervezeteket,
amelyeket a települések védelme érdekében is igénybe lehet venni, léteznek továbbá
települési védelmi szervezetek, amelyek alapját a polgári védelmi szervezetek alkotják.
Alaprendeltetésük a települések védelmi feladatainak végrehajtása. Ezeket a szervezeteket a
települések veszélyeztetettségének függvényében kell kialakítani, melynek két alapvető
formája létezik.
Az egyik forma, amikor az polgármester saját hatáskörében olyan szervezetet hoz
létre, amelynek alaprendeltetése a különböző védelmi feladatok ellátása a településen
belül. (Pl.: speciális rendeltetésű települési katasztrófa-elhárítási csoportok, vagy
polgári védelmi szervezetek.) Ezeket munkáltatói és védelmi jogköréből adódóan,
vagy önkéntesség, vagy beosztó határozatokkal kötelezettség alapján hozza létre.
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Kiképzésük, felszerelésük a polgármester felelőssége és kötelessége, alkalmazásukat is
csak az településen belül folytathatja. Az arra határozattal kijelölt polgári szerveknél
munkahelyi szervezeteket hoznak létre, amelyeket a polgármester bevonhatja a
települési védelmi feladatok ellátásába.
A másik forma, amikor a települések veszélyeztetettségétől függetlenül, az elöljáró
védelmi szervezet (hatóság) kötelezi őket, ilyen jellegű szervezetek létrehozására.
Ezeket nevezzük területi védelmi szervezeteknek, amelyek alkalmazása történhet az
adott településen kívül is, más területek védelme érdekében. Ezek kiképzése,
felszerelése az országos és megyei szintű katasztrófavédelmi igazgatóságok feladata,
az alkalmazás jogaival is ők rendelkeznek.

A különböző alaprendeltetésű védelmi szervezetek eltérő szakmai összetételű alegységekkel
rendelkezhetnek, de mindegyik rendelkezik parancsnokságokkal és a tervezést, szervezést,
irányítást és koordinációt végző törzzsel. Ezek egy lehetséges kialakítását a 35. számú ábra
szemlélteti.

A munkahelyi és a települési
szervezetek felépítése

PARANCSNOKSÁG

TÖRZS

SZAKALEGYSÉGEK
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35. sz. ábra: A települési és a munkahelyi polgári védelmi szervezetek felépítése
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia, Monor, 2008.
Az utóbbi években a gyakorlat már többször bebizonyította, hogy a településeken
olyan védelmi szakalegységeket kell létrehozni, amelyekre a lehetséges veszélyeztetettségből
adódóan szükség van. (Ilyen szakalegységek lehetnek: riasztó, kitelepítő, befogadó, ellátó,
műszaki mentő szakalegység stb.) Ezen túlmenően, ha a védekezési feladatok indokolják, fel
kell készülni olyan ad hoc csoportok felállítására, amelyekre az adott katasztrófa és egyéb
rendkívüli helyzetben szükség lehet. Elhúzódó események során szükség lehet híradó,
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technikai, ellátó szakalegységre, járványos megbetegedések, fertőzések során fertőtlenítő,
higiénés szakcsoportra. A települések védelme érdekében igénybevett védelmi szervezetek
csak abban az estben tudják eredményesen végrehajtani a feladataikat, ha rendelkeznek
megfelelő felszereléssel, műszaki-technikai, kommunikációs eszközökkel, vezetési és
irányítási rendszerrel, felkészítésük és kiképzettségük színvonala jó, képesek más
szervezetekkel együttműködve dolgozni, ezeket biztosítani kell részükre, továbbá a
végrehajtáshoz szükséges anyagi-technikai feltételeket és erőforrásokat is.
4.1.2 Folyamatos és pontos védelmi tervezés
A védelmi tervek részét képezik a települések védelmi dokumentációinak, melyeket
cél és tartalom, valamit a bennük lévő adatok minősítése szerint csoportosíthatjuk. A védelmi
dokumentációk a védelmi terveken kívül magukba foglalják veszélyek felmérésével, a
védelmi rendszer kialakításával, a védelmi szervezetek működtetésével, a különböző
védekezési

időszakok

jegyzőkönyveket,

feladataival

határozatokat

stb.

kapcsolatos
A

okmányokat,

település

védelme

terveket,

adattárakat,

szempontjából

fontos

dokumentumok egy példányát a polgármesternél kell tárolni, és meg kell határozni, hogy
akadályoztatása esetén kinek van hozzáférési jogköre ezekhez az iratokhoz. Azokat a védelmi
dokumentumokat, amelyek a napi védelmi munkához szükségesek, a működési helyen kell
tárolni. Az települési védelmi dokumentációk rendszerét a 36. számú ábrában foglaltam
össze.
védelmi
dokumentációk
rendszere
Aintézményi
települési
dokumentációk
rendszere
A Az
települési
védelmi
dokumentációk

MINŐSÍTÉS
SZERINT

CÉL ÉS TARTALOM
SZERINT
A veszélyek
felmérésére
A védelmi
rendszer
kiépítésére
A tervek
készítésére
A pv szervezetek
kialakítására

a megelőzésre,
vonatkozó
a védekezésre,
vonatkozó

MINŐSÍTETT

NEM
MINŐSÍTETT

a helyreállításra
vonatkozó

36. sz. ábra: A települési védelmi dokumentációk rendszere
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia ZMNE, 2009.
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A védelmi terveknek összhangban kell lenni település védelmi dokumentációival és
illeszkedni kell a dokumentációs rendszer felépítéséhez.
A települési védelmi tervezés célja, hogy pontos adatokat szolgáltasson a döntéshozók
és a végrehajtók részére a település veszélyeztetettségéről, a védekezéshez rendelkezésre álló
erőkről és eszközökről, segítse a lakosság gyors riasztási, tájékoztatási, a mentőszervezetek
alkalmazási készenlétbe helyezési feladatainak végrehajtását, valamint a védekezési feladatok
tervezését, szervezését irányítását és koordinálását.
Ebből következik, hogy a védelmi tervezés egy összetett, komplex feladat, amely nem
csak az általános polgári védelmi tervezési és a veszély-elhárítási terv készítésével
kapcsolatos feladatokat foglalja magába, hanem minden védelmi célú tervezést. Ezekre teljes
részletességben nem térhetek ki, itt csak a polgári védelmi célú tervezéssel foglalkozom.
A települések polgári védelmi tervezésének jogszabályi hátterét a hamarosan
módosításra kerülő 20/1998 (IV. 10.) BM rendelet a polgári védelmi tervezés rendszeréről és
követelményeiről adja meg. (Változtatás alatt!) A polgári védelmi tervezés keretében
készítendő terveket, és az azok készítésére kötelezetteket a 32. sz. ábra foglaltam össze.
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37. sz. ábra: A polgári védelmi tervezés felépítése, rendszere.
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia, Forrás:80
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Dr. Hornyacsek Júlia-Dr. Csépainé Széll Pálma-Veres Viktória: Közigazgatási vezetők felkészítése a védelmi
feladatokra, Kézikönyv polgármesterek részére a települési védelmi feladatok ellátásához ZMNE, Budapest.
2009. 75. oldal ISBN: 978-963-7060-76-2
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Az ábrából látható, hogy a településeknek általános polgári védelmi, valamint veszélyelhárítási alapterveket kell készíteniük, amelyek az összesített és a központi tervek részét
képezik.
A veszély-elhárítási terveknek tartalmazniuk kell az esetleg bekövetkező káresemények
hatásainak elemzését, konkrét adatokat és a szükséges információkat a sikeres elhárításhoz, a
veszélyhelyzet hatásainak csökkentéséhez és a következmények felszámolásához.
4.1.3 Korszerű riasztási és tájékoztatási rendszer
A településeknek fel kell készülni arra is, hogy szükség esetén, gyorsan tudják riasztani
mentőerőket és a lakosságot is a bekövetkező veszélyekről, a várható hatásokról a betartandó
rendszabályokról stb. A gyors riasztás és információcsere nagyban megnöveli a védekezés
sikerét és eredményességét. Ehhez olyan riasztási és tájékoztatási rendszerre van szükség,
amelynek technikaieszköz-parkja és hálózati rendszere korszerű, továbbá rendelkezésre állnak
a feladatok végrehajtását biztosító riasztási tervek.81
Folyamatosan biztosítani kell az eszközök és rendszerek működőképességét, továbbá
azt, hogy az érintettek ismerjék meg a különböző riasztási jeleket és jelzéseket. A rendszernek
képesnek kell lenni arra is, hogy eljusson az információ a lakossághoz a kialakult helyzetről, a
várható következményekről és folyamatokról, a település vezetése által megtett vagy tervezett
intézkedésekről, továbbá az alapvető magatartási szabályokról és követelményekről, vagyis a
tájékoztatást is meg kell valósítania.
A riasztási feladatok végrehajtására célszerű települési riasztási és tájékoztatási tervet
készíteni, amelyben meg kell határozni a veszélyhelyzet jelzésére szolgáló riasztó eszközök
működtetésének szabályait, ki kell jelölni a feladatok végrehajtásába bevont személyek körét,
és azok riasztásának formáját, módját. Biztosítani kell, hogy a riasztási lánc ne szakadhasson
meg, ennek érdekében kettős riasztási névsort kell kialakítani. A riasztási terv rendszerint a
település veszély-elhárítási tervének részét képezi.
A rendszer kialakításánál fontos szempont, hogy úgy kell a rendszer formáit és módjait
megválasztani, valamint műszakilag kiépíteni, hogy az maradjon működőképes az
áramszolgáltatás, a közművek, a telefon- és internetes hálózatok működési zavarai, esetleg
túlterhelése esetén is.
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Műszakilag különböző típusú riasztási és tájékoztatási rendszereket különböztetünk meg. Így beszélünk
elektromos sziréna rendszerekről, rádiós, telefonos és internetes hálózatokról, valamint egyedi megoldásokról.
Ide soroljuk a hangos bemondókat, a személyi hívókat, csengőket, helyi szirénákat stb. Napjainkban új
elgondolások születnek más típusú riasztási formákra is.
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4.1.4 Megfelelő színvonalú felkészítési rendszer
A települések védelmi rendszerének és védelmi képességének igénybevétele, csak akkor
működhet hatékonyan, ha a mentőerők mellett a munkaviszonyban nem álló lakosság, a
tanuló ifjúság és a dolgozók is fel vannak készítve a várható veszélyekre, a veszélyek során
alkalmazandó cselekvési rendre, a magatartási szabályokra. Kutatási eredményeim alapján
megállapítható, hogy a települések védelmi képességeinek egyik fontos területe, a mentésben
résztvevő mentőerők megfelelő színvonalú felkészítése, valamint az település lakosságának,
dolgozóinak, tanulóinak polgári-, tűz- és katasztrófavédelmi oktatása. A lakosság
katasztrófavédelmi felkészítésének alapvető ismereteiről még nincs egységes álláspont a
védelmi szférában, mindenki mást próbál „beleérteni”. Az általam javasoltakat a 38. számú
ábra szemlélteti.

A katasztrófavédelmi lakosságfelkészítés ismeretei

Polgári védelmi
ismeretek

Tűzvédelmi
ismeretek

Katasztrófavédelmi
ismeretek

A katasztrófa-küszöböt
el nem érő veszélyhelyzeti
ismeretek

2010.02.20.

19

38. sz. ábra: A katasztrófavédelmi lakosságfelkészítés ismeretei
Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia 2005. ZMNE, PhD értekezés
Ezek az ismeretek segítik az érintettek önmentési képességeinek kialakítását, ezáltal
sikeresen menthetik önmagukat, társaikat és az anyagi javaikat.
A település védelmi szerzetei felkészítésének célja, hogy ismerjék meg a település
védelmi rendszerét, annak működési rendjét, legyenek tisztában a rendelkezésre álló erőkkel,
anyagokkal, eszközökkel és azok felhasználásának formáival, módjaival. Ismerniük kell
továbbá a saját feladataikat, el kell sajátítaniuk a szakterületükkel kapcsolatos speciális
ismereteket és az ezzel összefüggő kötelességeket, hatás- és jogköröket.
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A mentőszervezetekbe beosztott állományt más felkészítési tartalmakkal kell ellátni,
mint a mentendő lakosságot. E célcsoport javasolt felkészítési ismereteit a 39. számú ábrában
foglaltam össze.

Felkészítési ismeretek
Általános ismeretek
A szervezet megalakításával, működésével kapcsolatos
tudnivalók
Munkavédelmi ismeretek
Védőeszköz használattal kapcsolatos tudnivalók

Speciális ismeretek
Riasztás, híradás, kitelepítés, kimenekítés, mentés,
anyagi javak védelme, mentesítés, fertőtlenítés,
elsősegélynyújtás, kárelhárítás kárfelszámolás stb.
ismeretei

39. sz. ábra: A mentőszervezetek javasolt felkészítési ismeretei
Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia, Budapest: 2005. Forrás:82
A mentőszervezetek elméleti felkészítésén túl fontos, hogy gyakorlatok során,
készségszinten sajátítsák el a mentés mozzanatait és a szakmai feladatok biztonságos
végrehajtását. Ezeket a szakmai ismereteket olyan mélységben és mértékben kell
megkapniuk, és elsajátítaniuk, amilyen a helyük és szerepük a védekezés feladatainak
végrehajtásában.
4.1.5 A védekezéshez szükséges anyagi-technikai készletek kialakítása, tárolása és
működtetése
A települések védelmi képességének egyik legfontosabb területe a katasztrófaelhárítás logisztikai támogatási rendszere, mert ennek keretében kerülnek kialakításra a
feladatok végrehajtásához szükséges logisztikai feltételek. Itt valósul meg a védekezéshez
nélkülözhetetlen anyagok, technikai eszközök és berendezések tárolása (raktározása).
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Veresné Hornyacsek Júlia: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései -PhD
értekezés, ZMNE, Budapest: 2005. 6. sz. melléklet
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Ez a rendszer biztosítja, hogy a védelmi szervezetekhez időben, megfelelő
mennyiségben és minőségben eljussanak a kárelhárítási- és kárfelszámolási feladatok sikeres
végrehajtásához elengedhetetlen humán-, anyagi- és technikai erőforrások. Ezen a logisztikai
rendszeren keresztül lehet megfelelő és hatékony támogatást nyújtani a hivatásos
mentőerőknek, valamint a lakosság elhelyezési és ellátási feladatainak végrehajtásához.
A logisztikai támogatás rendszerének kialakítására és a szükséges erőforrások
(feltételek) megteremtésére már a megelőzés (felkészülés) időszakában kiemelt figyelmet kell
fordítani, hogy a mentési és helyreállítási időszakokban, a kialakult helyzet függvényében,
megfelelő logisztikai hátteret lehessen biztosítani a mentési feladatok végrehajtásához.
Fontos követelmény, hogy a védekezéshez szükséges anyagi-technikai feltételek
kialakítása legyen arányban a veszélyeztetettség mértékével, és biztosítsa az erőforrások
hatékony felhasználását, továbbá, hogy a mentés során felhasznált anyagokat és eszközöket a
helyreállítás időszakában vissza kell pótolni, az üzemképességi vizsgálatokat végre kell
hajtani, valamint a szükséges javításokat el kell végezni. A logisztikai támogatás és a
feltételek megteremtésének tervezése során fontos, hogy készüljön egy olyan adatbázis,
amelyben összegezve megtalálhatóak a település mindazon technikai eszközei, berendezései,
erőgépei, szállító járművei stb., amelyek a védekezésbe bevonhatók.
Számba kell venni a település mindazon erőforrásait, amelyek nélkülözhetetlenek a
védelmi feladatok végrehajtásához, valamint meg kell teremteni a minimálisan szükséges
raktárkészleteket.
A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának fogalmát sokféleképpen lehet
értelmezni. Ennek fogalmi meghatározására és a logisztikai támogató rendszerrel szembeni
követelményekre az alábbi javaslatot teszem:
A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogatásának nevezzük azokat a tervezési, szervezési,
koordinálási és gazdálkodási tevékenységeket, amelyek a katasztrófák elleni hatékony
védekezés érdekében, a szükséges és elégséges logisztikai feltételek, az anyagi- technikai és
különleges erőforrások biztosítását, aktiválását, valamint ezek optimális felhasználását
szolgálják.
A katasztrófa-elhárítás logisztikai támogató rendszerrel szemben támasztott követelmények az
alábbiakban foglalhatók össze:
rendelkezzen megfelelő integráló képességgel,
legyen minden helyzetben megbízható és működőképes,
a rendszer biztosítsa a logisztikai támogatás megfelelő gyorsaságát és rugalmasságát,
rendelkezzen megfelelő együttműködési képességgel,
81

a rendszer legyen költséghatékony, fenntartható és finanszírozható,
tegye lehetővé a logisztikai folyamatok tervezhetőségét, biztosítsa a végrehajtás
kiszámíthatóságát, a készletképzések lehetőségét.
Fontos kiemelni, hogy a védekezéshez szükséges anyagi-technikai készletek kialakítása,
tárolása és működtetése során mindig számolni kell a piacgazdasági folyamatokkal.
4.1.6 Korszerű híradó- és informatikai rendszer kialakítása
Egy katasztrófa-sújtotta területen a mentés és a helyreállítás vezetésének
hatékonyságát, rugalmasságát az dönti el, hogy milyen híradó- és informatikai eszközök
állnak a mentést irányítók rendelkezésére, ezért a települési védelmi képesség kialakításának
fontos összetevője a korszerű híradó- és informatikai rendszer kialakítása.
Fontos követelmény, hogy a rendszer eszközei legyenek korszerűek, könnyen
kezelhetők, aktivizálhatók, valamint legyenek üzembiztosak. Fontos továbbá, hogy ezeket az
eszközöket az alkalmazók ismerjék, már a felkészülés időszakában sajátítsák el használatukat
és kezelési módjukat. A híradó- és informatikai rendszer kialakítása és telepítése során
alapvető követelménynek kell tekinteni, hogy a technikai eszközök, a hálózatok, minden
helyzetben megbízhatóan és folyamatosan működjenek, továbbá a rendszer legyen képes az
alárendeltek, az elöljárók és az együttműködő szervek, szervezetek között gyors információés adatcserére.
4.1.7 Működő védelmi vezetési- és irányítási rendszer kialakítása
A védelmi képességek aktivizálása és alkalmazása nem hajtható végre működőképes
vezetési- és irányítási rendszer nélkül, ezért ez nélkülözhetetlen eleme a védelmi képességnek.
Attól, hogy egy településnek van vezetése, még nem biztos, hogy van védelmi vezetése. Ezt
tervszerűen ki kell alakítani. A település védelmi vezetési és irányítási rendszerének, a
vezetést segítő technikai rendszerek és berendezések mellett, rendelkeznie kell olyan
szervezeti elemekkel (pl.: parancsnokság, törzs, munkacsoport, részleg stb.), amelyek ismerik
a vezetés elveit és követelményeit, azokat hatékonyan tudják alkalmazni a feladatok irányítása
során. Amennyiben a település rendelkezik, védelmi (polgári, katasztrófavédelmi, speciális
mentő stb.) szervezetekkel, ezek irányítására célszerű egy önálló védelmi vezetési szervezeti
elemet, parancsnokságot (nevezhetjük persze másként is) létrehozni, amelynek vezetője a
polgármester. Tagjainak számát és összetételét úgy kell meghatározni, hogy az legyen
összhangban a lehetséges veszélyforrásokkal, a település nagyságával, a védelmi szervezetek
számával és szakmai összetételével.
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A parancsnokság munkáját a polgármester által kijelölt operatív törzs segítheti.
Alaprendeltetése a védelmi parancsnokság döntéseihez szükséges információk beszerzése, a
mentéshez szükséges kidolgozói-, és döntés-előkészítő feladatok végrehajtása. Az operatív
törzs tartja a kapcsolatot a hivatásos mentőerőkkel, a parancsnok a törzsön keresztül irányítja
a település erőit és eszközeit. Ők végzik a folyamatos helyzetértékelést, és ők nyújtanak
segítséget

a

polgármesternek,

(parancsnoknak)

a

mentéssel

kapcsolatos

döntések

meghozatalában. Speciális esetekben az operatív törzsön belül külön munkacsoportok
hozhatók létre egy-egy szakterület mentési feladatainak (egészségügy, ellátás, műszaki
mentés, mentesítés stb.) tervezésére, szervezésére és irányítására. Ebbe a szervezetbe
kreatívan gondolkodó, a helyzetet átlátni tudó személyeket kell beosztani.
A kárterületen, a mentés és a katasztrófák következményeinek felszámolására pedig
olyan vezetőket kell kijelölni, akik szakmailag felkészültek, szakfeladataikat képesek
operatívan végrehajtani, képesek önálló döntések meghozatalára, valamint együttműködni és
segítséget nyújtani a hivatásos mentőerők számára.

4.2. A települések védelmi képességének kialakítási folyamata
A helyi (települési) védelmi rendszer és képesség kialakításáért elsősorban a
polgármester felelős, de ebben a feladatában segíti őt az önkormányzat hivatali apparátusa,
valamint a település védelmi szervezeteinek, (polgári védelemi kirendeltségek, tűzoltóság,
rendőrség, ÁNTSZ stb.) képviselői, szakemberei.
Kutatási

eredményeim

alapján

megállapítottam,

hogy

hazánk

közel
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településéből83 sok helyen ezeket a védelmi képességeket nem, vagy a település
veszélyeztetettségétől, gazdasági lehetőségétől függően, eltérő módon és formában hozzák
létre. Ez gyakran nem az akarat, a szándék hiányában, hanem egyéb okokból marad el. Az
anyagi feltételek hiánya mellett ilyen ok például, hogy nem ismerik a kialakítási folyamat
lépéseit, feladatait. Ebben az alfejezetben leíró jelleggel bemutatom, hogy melyek azok az
alapvető lépések, amelyeket egy települési védelmi rendszer kialakításának érdekében meg
kellene tenni, és hogyan kellene a kialakítás folyamatának megvalósulnia. Ezt a folyamatot
korábban, a szakmai munkám során polgári védelmi kirendeltség-vezetőként kipróbáltam, és
hatékonynak bizonyult. Eredményeképpen e rendszert a kirendeltség területéhez tartozó
települések közül többen is megvalósították, és eredményesen működtették.
A folyamat fő lépései a következőkben foglalhatóak össze:
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http://webcache.googleusercontent.com letöltés: 2011. 04.10.
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4.2.1. Elvek, keretek, stratégiák kialakítása, kidolgozó munkabizottság felállítása
Az első lépés, hogy a polgármester megfogalmazza a helyi védelmi rendszer
kiépítésével, a védelmi képességek kialakításával, működtetésével kapcsolatos elvárásokat,
követelményeket, és létrehozza az települési Védelmi Rendszert Tervező Munkabizottságot.
(Továbbiakban: VRTM). Ez a kidolgozó munkabizottság állítja össze a helyi védelmi
rendszer kiépítésével és működtetésével kapcsolatos elveket, követelményeket, megvizsgálja
a település védelmi rendszerének adott helyzetét, felméri annak hiányosságait, problémáit,
valamint azokat a jogszabályi védelmi kötelezettségeket, amelyek a településre, vonatkoznak,
majd összesíti az ezzel kapcsolatos feladatokat. Összegyűjti a veszélyeztetettségre vonatkozó
adatokat. Szükség esetén elvégzi (végezteti) a terület veszélyeztetettségi felmérését. Számba
veszi a településen található és a védekezéshez felhasználható erőket, eszközöket, anyagi
készleteket (összességében a védekezéshez szükséges „képességeket”). Elemzi a hivatásos
mentőszervezetekkel való együttműködés helyzetét, felméri a különböző állami- és védelmi
igazgatási szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel történő együttműködés lehetőségét a
várható védekezési feladatok során.
Ez követően a fenti adatokat összesíti, feldolgozza, és egy Települési Védelmi
Koncepcióban javaslatot tesz a polgármester részére a település védelmi rendszerének
kialakítására.
A Települési Védelmi Koncepciónak az alábbi kérdésekre kell választ adnia:
 Milyen védelmi szervezeteket célszerű létrehozni az településen?
 Milyen helyi szervezeteket kell bevonni a védelmi feladatokba? (polgárőrség,
települések, gazdálkodó szervezetek, önkéntes és civil szervezetek stb.)
 Milyen együttműködési formát kell kialakítani a területen működő hivatásos védelmi
szervezetekkel?
 A jogszabályok alapján milyen védelmi feladatokat kell ellátni az településen, és a
veszélyeztetettség alapján milyen további teendőkkel lehet számolni?
A koncepció jóváhagyása után a bizottság meghatározza a település védelmi rendszerének és
védelmi képességének kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat és a
szükséges erőforrásokat. Ennek során, meg kell állapítani azt is, hogy a településnek jelenleg
mi áll a rendelkezésére és mi az, amit pótolniuk kell. Rögzíteni kell továbbá, hogy a védelmi
rendszer kiépítésével, működtetésével kapcsolatosan milyen védelmi dokumentációval
kellene rendelkezniük, és azokat milyen formában kell elkészíteni és alkalmazni.
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Végezetül, határozni kell a település védelmi felkészítésének, fajtáiról és azok tartalmi
követelményeiről, ütemezéséről, felelőseiről.
4.2.2. Települési Védelmi Rendszert Működtető Munkacsoportnak felállítása
A Koncepció elkészítését követően a tervező munkabizottság munkája szünetel, átadja a
helyét az települési Védelmi Rendszert Működtető Munkacsoportnak (Továbbiakban:
VRMM). A munkacsoportot célszerű a települési önkormányzati hivatal bázisán, a hivatal
dolgozóinak bevonásával felállítani.
Alaprendeltetése a Tervező Munkabizottság által a Települési Védelmi Koncepcióban
javasolt belső védelmi rendszer kialakítása, működési feltételeinek megteremtése, és a
rendszer működtetése. Ennek keretén belül a polgármesterrel együttműködve gondoskodnak a
fentiekben már vázolt komplex védelmi képesség magalakításáról, és az ahhoz szükséges
feltételek biztosításáról, felelősök kijelöléséről, a folyamat ellenőrzéséről, a szükséges
korrekciók elvégzéséről.
A munkacsoport alapvető feladatai a település védelmi rendszerével és a szükséges
védelmi képességek kialakításával kapcsolatban az alábbiak szerint foglalhatóak össze:
Létrehozza a Települési Védelmi Koncepcióban javasolt települési védelmi rendszer
szervezeti struktúráját, melynek keretén belül megalakítja a parancsnokságot, a törzset
a különböző munkacsoportokat, védelmi szervezeteket stb. Kialakítja a település
polgári védelmi szervezetét, javaslatot tesz a kialakított szervezetek vezetőire, és a
beosztott személyekre.
Tervezi és szervezi a védelmi szervezetekbe beosztottak kiképzését és felkészítését,
gondoskodik annak folyamatos végrehajtásáról.
Az település vezetőjével egyetértésben kialakítja az települési védelmi rendszerének
vezetési struktúráját, javaslatot tesz az ebbe beosztott személyi állományra.
Kialakítja a vezetéshez szükséges korszerű híradó- és informatikai rendszert, amelyet
rendkívüli helyzetben működtetni kell. Meghatározza a szükséges eszközöket,
gondoskodik a beszerzésükről, szabályos tárolásukról, gyakoroltatja a működtetésüket.
Javaslatot tesz továbbá a fentiekben ismertetett védelmi képességek kialakítására és az
ehhez szükséges anyagi és technikai feltételek megteremtésére.
Elkészíti az Települési Veszély-elhárítási Tervét és/vagy a Települési Katasztrófaelhárítási Tervét. Ezekben rögzíti a veszélyeztető tényezőket, a rendkívüli események
során végrehajtandó teendőket, azok felelőseit, a felhasználható eszközöket, erőket,
gépeket, anyagokat, azok fellelhetőségét.
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A terveknek tartalmazni kell a hivatásos védelmi szervekkel, a speciális
mentőszervekkel, valamint más településekkel (stb.) való kapcsolattartás rendjét, és
azok elérhetőségeit is.
Kidolgozza a védelmi rendszer működtetéséhez és a védelmi feladatok ellátása során
szükséges dokumentációk mintáit, használatuk szabályait, gondoskodik azok
alkalmazásáról, aktualizálásáról.
Kialakítja a korszerű belső riasztási- és tájékoztatási rendszert, mellérendeli a
szükséges eszközöket. Meghatározza a lakosság és a mentő szervezetek riasztásának
formáit és módját, a végrehajtás felelőseit, kiképzésük követelményeit és időpontjait.
felelőseit.
Kialakítja a védekezéshez szükséges anyagi-technikai készleteket, meghatározza azok
tárolásának elveit, módját, a tárolás helyét, felelőseit, rögzíti azok elérhetőségét.
Gyakoroltatja az eszközök aktiválását, rendelkezésre bocsátását.
Gondoskodik róla, hogy a védelmi szervezetekbe beosztott és be nem osztott minden
települési dolgozó és lakos megfelelő színvonalú és tartalmú veszélyhelyzeti
felkészítést kapjon. Meghatározza a felkészítések módját, eszközeit, időpontjait,
felelőseit.
Az település vezetőjével egyetértésben biztosítja a hivatásos mentőerőkkel, a
polgármesterrel, a minisztérium védelmi szervezetével, a területen lévő speciális
mentőkkel stb. folyamatos kapcsolattartást. Kialakítja ennek formáját, módját és
személyi feltételeit.
Kezdeményezi az polgármesternél a védelmi rendszer háromévenkénti felülvizsgálatát,
és szükség esetén annak korszerűsítését.
A fent vázolt, és a gyakorlatban bevezetett feladatok gyakran átfedik egymást. A folyamat
eredményes volt minden településen, ahol kijelöltek munkabizottságot, felelősöket a védelmi
képességek kialakítására, folyamatos nyomon követésére, de nem működött azokon a
településeken, ahol nem volt felelőse és végrehajtási terve e folyamatnak.
Az érintettek felkészítése
Minden rendszer és szervezet annyit ér, amennyire a tőle elvárt feladatok ellátásában
hatékony tud lenni. A település védelmi képességei akkor működnek jól, ha az érintettek
ismerik a rendszert, tudják mi a feladatuk továbbá, hogy mi az együttműködésük rendje. Ez
csak akkor biztosítható, ha felkészítjük őket e feladatokra.
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Ahogy azt már ismertettem, a védelmi szervezetekben résztvevők felkészítésének célja,
hogy ismerjék a település védelmi rendszerét, annak működési rendjét, legyenek tisztában a
rendelkezésre álló erőkkel, anyagokkal, eszközökkel és azok felhasználásának formáival,
módjaival. Ismerniük kell továbbá saját feladataikat, és az ezzel kapcsolatos kötelességeiket,
hatás- és jogkörüket. A mentőszervezetek elméleti felkészítésén túl fontos, hogy gyakorlatok
során készségszinten sajátítsák el a mentés mozzanatait és a végrehajtandó feladataikat.
A felkészítést tervezni kell, prioritásokat kell felállítani. Minden érintett csoportnak
olyan mértékben és formában kell közvetíteni az ismereteket, amilyen szerepük a mentés
tervezése, szervezése és végrehajtása során lehet. A fokozatosság elvét betartva, a település
minden

védelmi

szintjét

megcélozva,

az

elméleti

ismeretek

közvetítésétől

a

törzsgyakorlásokon át a tényleges gyakorlatokig tervszerűen kell haladni. (lásd 40-41. sz.
ábra)

40. ábra: Települési védelmi referensek felkészítése 41. ábra: Polgármesterek felkészítése Gyömrő
39. sz. ábra:
A települési
polgári
Készítette:
Kecskeméti
Anita,
2008.védelmi
Monor referensek Készítette: Páros György, 2009.

A települési védelmi képességek megfelelő szinten tartásáért, működtetéséért
felelősöket, továbbá a mentésben közreműködőket, rendszeresen továbbképzésben is kell
részesíteni, amely során az új információkat, változásokat nyomon tudják követni. A
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását nem csak elméletben kell oktatni, hanem
gyakoroltatni is kell polgári védelmi/katasztrófavédelmi gyakorlatok formájában. A gyakorlat
folyhat önállóan, csak a település védelmi szervezetei bevonásával, de

folyhat

együttműködésben a külső hivatásos és nem hivatásos mentőerőkkel. (Lásd. 42. sz. ábra)84
A rendszer kialakításához a kezdeti szakaszban nagy odafigyelés, tervszerűség és
következetesség szükséges, de a beindulást követően viszonylag kis „ráfordítással”
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Az elmúlt években a Magyar Polgári Védelmi Szövetség sikerrel működött együtt a hivatásos védelmi
szervekkel, és részt vállalt számos gyakorlat tervezésében, szervezésében, lebonyolításában.
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működtethető, „önjáróvá” válik, és „csak” az ismeretek és készségek szinten tartását,
aktualizálását, és az esetleges új információk közvetítését kell megtennünk.

42. sz. ábra: A települési és a hivatásos mentőerők közös gyakorlata, ENCS 2010.
Készítette: Dr. Hornyacsek Júlia, Encs: 2010.
Összességében megállapítható, hogy a katasztrófák esetén legtöbb esetben az érintett

települések védelmi szervezeteinek, állampolgárainak is - a hivatásos mentőerőkkel
párhuzamosan, velük együttműködve -, be kell kapcsolódniuk a különböző védekezési
feladatok végrehajtásába. Támogatniuk kell a hivatásos mentőszervezeteket, a segítőket és
közreműködőket feladataik végrehajtásában. A kutatási eredményeimből levonható az az
általános következtetés, mely szerint:
Ahhoz, hogy települések képesek legyenek katasztrófák, vagy más veszélyek pusztító
hatásai ellen eredményesen védekezni, a mentés és a helyreállítás feladatainak
végrehajtásában hatékonyan részt venni, az együttműködő szervezeteket megfelelően
támogatni, rendelkezniük kell megfelelő színvonalú és jól alkalmazható védelmi rendszerrel
és képességekkel, amelyeket már a megelőzés (felkészülés) időszakában ki kell alakítani és
létre kell hozni.
A település védelmi rendszerének és képességeinek kialakítása elsősorban a
polgármester felelőssége, de ilyen jellegű feladatainak végrehajtásában segíti őt az
önkormányzat hivatali apparátusa, valamint a település más védelmi szervezeteinek
szakemberei. A képességek megteremtése érdekében célszerű létrehozni első lépésként a
Védelmi Rendszert Tervező Munkabizottságot, amely a polgármester által meghatározott
szempontok alapján kidolgozza a település Védelmi Rendszerének Koncepcióját.
Ezt követően, javasolt megalakítani a települési Védelmi Rendszert Működtető
Munkacsoportot, amely gondoskodik a védelmi rendszer és képesség magalakításáról és
működtetéséről, illetve az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról, a folyamat ellenőrzéséről,
a szükséges korrekciók elvégzéséről. Mivel az eredményes védekezés alapja a folyamatos és
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célirányos felkészítés, valamint a védekezési feltételek megteremtése, melynek mértékét,
hogyanját az települések önmaguk határozzák meg, meg kell teremteni a felkészítés és
felkészülés lehetőségét, és mindenkit olyan mértékben kell felkészíteni, amilyen szerepe és
felelőssége van a katasztrófák felszámolásában.

Összegzett következtetések, javaslatok
A mai felfogás alapján a korszerű biztonság átfogó jellegű, oszthatatlan és messze
túlmutat a katonai erőn. Elemzéseim szerint a hazai katasztrófavédelem e biztonság
megteremése, megőrzése érdekében tevékenykedő, olyan önálló feladat- és intézkedési
rendszer, amely szervesen illeszkedik az ország komplex védelmi rendszerébe, annak jelentős
eleme. Önmaga is rendszer, melynek szervezeti-, feladat- és erőforrás alrendszere van. A
rendszer fontos elemei a települések. A Magyarország területét és állampolgárait fenyegető
veszélyekre, kihívásokra adekvát választ ad, integrálja és működteti a katasztrófák
elhárításában résztvevő összes szervezetet, intézményt, erőt, eszközt, védelmi potenciált.
Helyi szinten, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében, a települések védelmi
vezetőinek (polgármesterek) létre kell hozni a település veszélyeztetettségének megfelelő
védelmi képességeket, meg kell teremteniük a védekezéshez szükséges feltételeket, továbbá
reális és naprakész védelmi tervekkel kell rendelkezniük.
A veszélyeztető tényezők kutatása során megállapítottam, hogy a globalizációból
adódó kihívások a településeket közvetlen megjelenési formái nem, vagy csak részben
veszélyeztetik, ezért a védelmi képességek kialakításánál csak akkor kell őket figyelembe
venni, ha másodlagos hatásaik az adott területen hatnak. Nagyobb veszélyt jelentenek a
települések biztonságára a természeti és a civilizációs katasztrófák, ez utóbbiak közül a
legfontosabbak a nukleáris katasztrófák, a veszélyes anyagok előállításával, tárolásával,
felhasználásával, szállításával összefüggő veszélyek, a közlekedési balesetek, valamint a tüzek
és robbanások. Ezek pusztító hatásait elemezve megállapítható, hogy a különböző
veszélyforrások elsődleges és másodlagos hatásokkal rendelkeznek, valamint kombinált
kárterületeket hoznak létre.
A hazai katasztrófavédelem feladat-alrendszerét vizsgálva megállapítottam, hogy a
katasztrófa-elhárítási feladatok a védekezési időszakok alapján, három alapvető csoportba
sorolhatók,

így

megkülönböztetünk

megelőzési,

védekezési

és

helyreállítási

feladatcsoportokat.
A védekezési és a helyreállítási időszakokhoz tartozó feladatokat a szakemberek a
gyakorlatban kárelhárítási- és a kárfelszámolási feladatoknak nevezik.
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A

településeken

végrehajtandó

mentési,

(kárelhárítási)

és

a

helyreállítási

(kárfelszámolási) feladatok fajtáit vizsgálva megállapítottam, hogy alapvetően a kárterület
méretétől és jellegétől függnek. A településeken a védekezési (mentési) időszakban
végrehajtandó kárelhárítási, azonnali és ideiglenes helyreállítási feladatok szerteágazóak,
összehangolt szervezést és végrehajtást igényelnek, ezért ezeket komplexitásukban kell
kezelni. A teljes helyreállítási feladatok közül az egyik legfontosabb a tapasztalatok
összegzése, következtetések levonása, amely kihathat a település jövőbeni védelmi
feladataira, képességeire, valamint a település további életének szabályzására is.
A települések védelmi szerepét vizsgálva, a kutatási eredményekből levonható azaz
általános következtetés, mely szerint szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy minden feladatot
csak a hivatásos mentőerőkkel oldatunk meg, nagyobb szerepet kell vállalniuk a
településeknek. Ahhoz, hogy települések képesek legyenek katasztrófák, vagy más veszélyek
pusztító hatásai ellen eredményesen védekezni, a mentés és a helyreállítás feladatainak
végrehajtásában hatékonyan részt venni, az együttműködő szervezeteket megfelelően
támogatni, rendelkezniük kell megfelelő színvonalú és jól alkalmazható védelmi rendszerrel
és képességekkel, amelyeket már a megelőzés (felkészülés) időszakában ki kell alakítani, és
létre kell hozni.
A

település

védelmi

rendszerének

kialakítására

és

védelmi

képességének

megteremtésére nincs egységes gyakorlat, ezért az ország különböző részein és a saját
szakterületemen, elemezve a kialakítási folyamatokat és analógiákat keresve, javaslatot tettem
a kialakítási folyamatra: első lépésként célszerű létrehozni a Védelmi Rendszert Tervező
Munkabizottságot, amely a polgármester által meghatározott szempontok alapján kidolgozza
a település Védelmi rendszerének Koncepcióját. Ezt követően, javaslom megalakítani a
települési Védelmi Rendszert Működtető Munkacsoportot, amely gondoskodik a védelmi
rendszer és képesség magalakításáról és működtetéséről, illetve az ahhoz szükséges feltételek
biztosításáról, a folyamat ellenőrzéséről, a szükséges korrekciók elvégzéséről.
Megállapítottam, hogy a települések védelmi képességeit úgy célszerű kialakítani,
hogy azok legyenek összhangban a veszélyeztetettség fajtáival és mértékével, a rendelkezésre
álló humán- és anyagi erőforrásokkal, valamint az adott terület, település, gazdasági
lehetőségeivel.
Elemzéseim és gyakorlati munkám tapasztalatai alapján elmondható, hogy a települési
védelmi képesség működésének egyik fontos feltétele és alapja a felkészítés. A védekezésben
szerepet játszók részére elméleti és gyakorlati ismereteket kell adni ahhoz, hogy ismerjék a
feladatokat, a rendszert, a rendelkezésre álló erőket, eszközöket, a mentés módját, és a
hivatásos mentőerőkkel való együttműködés szabályait.
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Járulékos eredményként megállapítható, hogy mivel az elmúlt években a védelmi
szféra minden ágában a kárelhárítás- és kárfelszámolás területén jártas szakemberek közül
sokan nyugdíjba vonultak, más területen helyezkedtek el, továbbá jelentős átalakulások
vannak a védelmi gyakorlatban, így előfordul, hogy vákuum érezhető a kárfelszámolási
menedzsmentben, és a végrehajtáshoz szükséges ismeretekben.
A szükséges készségek, képességek néhány területen hiányosak, fejlesztésre
szorulnak, más területen pedig jelentős átalakulások várhatóak, ezért a hivatásos védelmi
szakemberek és a katasztrófák felszámolásában résztvevő egyéb (önkormányzati, civil stb.)
szervek, szervezetek, hivatalok dolgozóinak képzésében is nagyobb hangsúlyt kell kapnia a
jövőben a védelmi ismeretek közvetítésének, a szükséges készségek kialakításának és az
átfogó rendszerismeretnek.
Javaslat további kutatásokra és felhasználásra
További kutatásokat igényel az új jogszabály-módosítások hatása az egész védelmi
rendszerre, az együttműködésre és a védekezés folyamatára. További szakma-elméleti
anyagok készítésére lesz szükség arról, hogy hogyan kell végrehajtani a katasztrófák elleni
küzdelem három időszakának konkrét feladatait, különösen fontos lesz a jövőben műszaki
jellegű hiánypótló művek készítése.
A rendszerben gyakran okoz zavarokat bizonyos fogalmak és funkciók eltérő
értelmezése, szükség lesz egységes fogalom-meghatározások kialakítására, amelyet a védelmi
szakma a kutatókkal való együttműködésben alakít ki. A kárelhárítás- kárfelszámolás és a
katasztrófa-logisztikai kérdések továbbkutatása is sürgető igény. Vizsgálni kellene továbbá,
hogy az elmúlt katasztrófák felszámolási tapasztalatai, és azok tükrében hozott intézkedések
hogyan hatnak vissza a védelmi szféra különböző területeire.
Az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult a települések háborús időszaki, illetve a
fegyveres konfliktus esetére vonatkozó polgári védelmi feladatainak vizsgálata, azok
végrehajtásában betöltött felelősségük bizonyítása, illetve a jövő kihívásainak tükrében való
elemzése. E tanulmány terjedelme sem tette lehetővé bemutatásukat, de azok is további
kutatásokat igényelnek. A küszöbön álló jogszabály-módosításokat célszerű folyamatosan
figyelemmel kísérni, és a kiadvány anyagát adott esetben újraértelmezni.
Mivel a műben kifejtett és feldolgozott szakmai kérdések ilyen formában az elmúlt
években nem kerültek kiadásra, így ez hiánypótló munka, ezért jól alkalmazható a polgári
védelem, a katasztrófavédelem és települési mentőerők szakemberei körében.
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Felhasználható továbbá a településeken a védelmi képességek kialakításához, valamint
a kárelhárítási-, kárfelszámolási feladatok végrehajtásához. Hasznosítható lehet a védelmi
szakemberek és a közigazgatási vezetők képzésében, továbbképzésében.
Mivel a védelmi szférát, a katasztrófavédelmi feladatokat, valamint a kárelhárítással,
kárfelszámolással kapcsolatos ismereteket rendszer-szemlélettel mutatja be, nem szűkíti egy
szerv vagy szervezet területére sem, ezért kiindulási alapja lehet további szélesebb körű
védelmi témájú kutatásoknak.
Végkonklúzióként megállapítható, hogy a településeknek a lakosság és anyagi
javainak biztonsága érdekében felelőssége és kötelessége, hogy Popper Péter gondolatainak
szellemében cselekedjenek, amely így szól:

„A dolgokkal akkor kell törődni, amikor még nem is jöttek létre,
akkor kell rendet teremteni, amikor még nincs felfordulás.”

Budapest, 2011. április 29.
Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens

xxxxx
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2. sz. melléklet
A katasztrófák felszámolásában közreműködők feladatai85
A Rendőrség katasztrófavédelmi feladatai.86
A Magyarország Rendőrségének (a továbbiakban: Rendőrség) feladata a közbiztonság
és a belső rend védelme.87 Emellett katasztrófavédelmi feladatai is vannak. Az országos
rendőrfőkapitány kijelöli a lakosság életének és anyagi javai védelmének biztosításába bevont
rendőri erőket, az együttműködésben részt vevő törzseket, összekötőket, gondoskodik
felkészítésükről, erről tájékoztatja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot.
A Rendőrség a kijelölt erőivel részt vesz az árvíz, belvíz elleni védekezésben, a
járványügyi, a környezetvédelmi rendszabályok bevezetésének érvényesítésében, a
nemzetközi és hazai polgári védelmi gyakorlatokon, valamint a veszélyhelyzetek
felszámolásában részt vevő polgári védelmi szervezetek tevékenységének segítésében,
meghatározott objektumok őrzés-védelmében, a kulturális javak védelmében. Részt vesz
továbbá: a lakosság életvédelmi létesítményei veszélyhelyzeti- és minősített időszaki
előkészítésének, készenlétbe-helyezésének biztosításában, az áldozatok felkutatásában, a
kitelepített, illetve a befogadott lakosság regisztrációjával kapcsolatos feladatokban, az
állampolgárok tájékoztatásában. A Rendőrség kijelölt erői ellenőrzik a lakosság
tartózkodásának korlátozására bevezetett intézkedések betartását.
A Rendőrség végzi:
a) természeti és civilizációs katasztrófák veszélye és bekövetkezése és a minősített időszak
kihirdetése esetén szükséges, jogszabályban előírt rendőrségi intézkedéseket,
b) a kárterületek lezárását, a forgalomirányítást, a kimenekítés, a kitelepítés és a befogadás
rendőri biztosítását,
c) katasztrófa vagy más veszélyhelyzet felszámolásában részt vevő erők gyors közúti
felvonulását elősegítő intézkedések végrehajtását,
d) a hazai és nemzetközi segélyszállítmányok és segélycsapatok mozgási útvonalainak
biztosítását,
e) katasztrófák, illetve minősített időszak kihirdetése esetén történő kitelepítés során, valamint
a kitelepített lakosság befogadási helyein a rend fenntartását,
f) a kárhelyszínen visszahagyott tulajdon őrzését,
g) a kitelepített területre történő be- és kijárás közbiztonsági ellenőrzését,
h) a bejárási útvonalak meghatározását,
i) az élő áldozatok felkutatását, azonosítását és az ismeretlen holttestek beazonosítását,
nemzetközi körözés elrendelését és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokat,
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A védelmi szféra átalakulása folyamatban van, ezek hatással lehetnek az együttműködők katasztrófa-elhárítási
feladatokban való részvételére, hatás- és jogköreikre, így a 2. sz. mellékletben bemutatott, jogszabályokban
rögzített feladatok változhatnak, átkerülhetnek más szervezethez, de el nem tűnhetnek, hiszen megvalósításuk
nélkül nem lehet hatékony a védekezés. (szerző)
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48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi
feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről 14-15.
87
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 1. §
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j) a rendőri feladatokkal kapcsolatos tájékoztatást, és biztosítja, hogy az áldozatok és
hozzátartozóik tájékozódhassanak,
k) halaszthatatlan esetben a kitelepítést, továbbá a kimenekítés azonnali, helyszínen történő
elrendelését,
l) a helyszín biztosítását, lezárását
A Határőrségnek is voltak feladatai a katasztrófák elleni védekezésben, a Határőrség és a
Rendőrség integrálásával a Rendőrség vette át ezeket a feladatokat is.
A védekezés során a Határőrség (Rendőrség) közreműködik:
a) a határterületi lakosság és a határforgalomban résztvevők tájékoztatásában,
b) a határátkelőhelyeken végrehajtandó személyi és anyag, jármű vegyi-sugármentesítési
feladatok, az egészségügyi és a járványügyi rendszabályok betartásában,
c) a határátkelőhely területén bekövetkezett veszélyes szállítmányok kiömlése, szivárgása
esetén a riasztási és biztosítási feladatokban, a sugárzó anyagok felfedezése esetén
meghatározott eljárásban,
d) a szomszédos országok területéről átsodródó mérgező vagy sugárszennyezett felhők esetén
a riasztásban, a szükséges, a védettséget növelő intézkedések megtételében,
e) a kihirdetett veszélyhelyzet megyei, illetve a települési önkormányzatok rendeleti úton
meghatározott feladatai végrehajtásában, a minősített időszaki együttműködési feladatok
előkészítésében és végrehajtásában,
f) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal együttműködve a menekültek fogadásában,
továbbirányításában, a tömeges migráció kezelésében,
g) a lakosság életét és anyagi javait veszélyeztető terrorcselekmények következményeinek
felszámolásában.
A Határőrség (Rendőrség) részt vesz:88
a) az árvíz, belvíz elleni védekezésben, technikai eszközök biztosításával és kijelölt erőivel,
valamint lehetőségei függvényében a kitelepített lakosság elhelyezésében és ellátásában.
b) a lakosság életét és anyagi javait tömeges méretekben veszélyeztető természeti csapások,
ipari balesetek következményeinek felszámolásában,
c) a veszélyeztetett határterületi lakosság kimenekítésében, kitelepítésében,
d) meghatározott körzetek lezárásában, kijelölt objektumok őrzés-védelmében,
e) a határmenti lakosság védelme, anyagi javainak biztonsága érdekében együttműködik a
megyei és települési önkormányzati, valamint a rendvédelmi szervek feladatainak
végrehajtásában.
A Határőrség (Rendőrség) végzi:
a) a mentő- és megsegítő erők államhatáron történő átkelésének biztosítását, felvezetését,
határátléptetését,
b) a nemzetközi polgári védelmi, illetőleg a katasztrófavédelemben részt vevő erők, eszközök
határterületen történő mozgásának, illetve az egyszerűsített átléptetésének biztosítását a
határátkelőhelyek körzetében,
c) az államhatár veszélyeztetett szakaszainak lezárását, rendészeti célú határbiztosítási
feladatok végrehajtását.
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48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi
feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről 12.§
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Az Országos Mentőszolgálat katasztrófavédelmi feladatai 89
Az Országos Mentőszolgálatnál rendkívüli esemény esetén speciális eljárásrendet
alkalmaznak. Rendkívüli események a következők:
a) az intézmény épületét, berendezését, felszerelését érintő káresemény, így különösen:
 a tűzeset, robbanás,
 az épületomlás,
 az árvízkár, belvízkár,
 egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár),
b) az egészségügyi szolgáltatást jelentősen vagy tartósan veszélyeztető
 közműszolgáltatás megszűnés vagy egyéb műszaki meghibásodás,
 olyan külső körülmény (például: útviszonyok, demonstrációk), amely miatt a
dolgozó akadályoztatott a munkahelyre való eljutásban;
c) az egészségügyi dolgozók sztrájkja;
d) az intézmény területén történt
 terrorcselekmény (Btk. 261. §),
 bombariadó,
 lőfegyver használat,
 ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő
sugárszennyeződés,
 sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas
kórokozó eltulajdonítása, eltűnése,
 a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi
szennyeződés,
 kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag
eltulajdonítása, eltűnése,
 rendőri intézkedést igénylő csoportos garázdaság (Btk. 271. §);
e) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés;
f) az a)-e) pontok szerinti eseményekkel összefüggésben történt személyi sérülés vagy
haláleset;
g) az intézmény által észlelt halmozott fertőző megbetegedés, amelynél valószínűsíthető,
hogy a megbetegedést biológiai fegyver készítésére is alkalmas kórokozó okozta.
Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) főigazgatója
a) irányítja az OMSZ polgári védelmi feladatainak tervezését és végrehajtását;
b) a megyei szervezetek közreműködésével felügyeli és szakmailag irányítja a polgári
védelem szervezeteinek elsősegélynyújtó és sérültszállító tevékenységre történő
felkészítését,
c) gondoskodik a polgári védelem részére az elsősegélynyújtás oktatáshoz szükséges egységes
oktatási anyag kidolgozásáról,
89

21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól 7. § (1)
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d) gondoskodik az elsősegélynyújtó és sérültszállító szakalegységek működése szakmai
követelményeinek kidolgozásáról,
e) együttműködik az elsősegélynyújtást oktató és végző szervezetekkel, ennek keretében
irányítja az oktatás, illetve az elsősegélynyújtó tevékenység szakmai ellenőrzését.
A megyei (fővárosi) mentőszervezet
a) részt vesz a polgári védelmi szervezeteknél az elsősegélynyújtók kiképzését végzők
felkészítésében és vizsgáztatásában, az ÁNTSZ megyei (fővárosi) tiszti-főorvosával együtt
kijelöli a felkészítést, illetve vizsgáztatást végző személyeket, és erről tájékoztatja a
megyei (fővárosi) polgári védelmi parancsnokságot;
b) szakmai iránymutatást ad a polgári védelmi szervezetek részére a betegek szállításához;
c) szervezi a fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmények (szak) kísérettel történő
szállítást igénylő járóképtelen betegei, ápoltjai kimenekítését, kitelepítését;
d) a lakosság kimenekítése, kitelepítése során irányítja a betegszállítók tevékenységét.
A Tűzoltóság katasztrófavédelmi feladatai.90
A tűzoltóságok speciális helyet töltenek be a katasztrófavédelemben. Feladatukat
hivatásosként végzik, eddig önkormányzati vagy létesítményi fenntartásúak voltak, esetleg
önkéntes alapon szerveződnek. A katasztrófavédelem hivatásos ága, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a megyei igazgatóságok szakmai felügyeletet láttak el a
tűzoltóságok felett. A védelmi rendszer napjainkban folyó átalakulásával a tűzoltóságok újra
állami fenntartásúvá válása körvonalazódik.
A káresemény bekövetkeztekor a mentés vezetője kijelöli a mentés irányítására
létrehozott operatív csoportban tevékenykedő tűzoltót. A kár helyszínén a tűzoltást vezető
parancsnok a tűzoltási és műszaki mentési feladatok befejezéséig irányítja a mentési munkák
végrehajtását. A tűzoltó parancsnok katasztrófavédelmi feladatai:
A felkészülés időszakában:
a) gondoskodik alárendeltjeinek katasztrófavédelmi feladatokra történő felkészítéséről,
továbbképzéséről,
b) működteti a hírrendszerét, állandó rádiókapcsolatot tart a szomszédos tűzoltóságok és a
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeleteivel,
c) tervezi, szervezi a katasztrófavédelemben közreműködő erő, eszközállományának
igénybevételét,
d) gondoskodik a rendelkezésre álló és a katasztrófavédelmi feladatok ellátására alkalmas
műszaki-technikai eszközök (járművek, berendezések, védőruhák, védőeszközök,
műszerek stb.) készenlétben tartásáról, üzemképességének biztosításáról,
e) jelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít a katasztrófák elleni védekezést
befolyásoló személyi, műszaki-technikai feltételek változásáról,
f) biztosítja a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésének tervezési és szervezési feltételeit.
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48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi
feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről 1617.§
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A védekezés időszakában:
a) jelzés vagy riasztás esetén a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben (a továbbiakban: RST),
az RST terv adatlapokban és a Tűzoltási Tervekben foglaltaknak megfelelően, illetve a
működési területen kívüli igénybevétel szabályai alapján, kivonul a tűz- vagy káreset
helyszínére,
b) a jelzés, bejelentés alapján, illetőleg a helyszíni felderítés során katasztrófaveszély vagy
katasztrófahelyzet észlelése esetén, haladéktalanul jelentést tesz a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére,
c) a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdi a beavatkozást, végzi az elsődleges
beavatkozási, mentési feladatokat,
d) a megyei védelmi bizottság vezetőjének döntése alapján irányítja a katasztrófa-elhárításban
közreműködők tevékenységét, vagy átadja az esemény felszámolásának irányítását a
védelmi bizottság vezetője által meghatározott személynek és végzi a tűzoltóság számára
meghatározott feladatokat.
A helyreállítás időszakában:
a) a tűzoltás és műszaki mentési alapfeladatok veszélyeztetése nélkül - eszközei és
felszerelései igénybevételével - felkérésre közreműködik a helyreállításban,
b) értékeli a katasztrófa-elhárításban való közreműködésének tapasztalatait, ennek
eredményétől függően javaslatot tesz a felkészülés és a védekezés rendjének módosítására.
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