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Bevezetés
A Projekt céljai indikátorai

Az emberiség történelmét a periodikus válságok és lakosság biztonságra való törekvése jellemzi.
A XXI század kihívásai a globalizáció és az információs technológia és a kommunikáció
fejlődésétől felgyorsult életvitel váratlan kihívások elé állítja a katasztrófavédelem területén
tevékenykedő szakembereket.
Növekvő kockázatok okozta jelentősen megnövekedett
feladatrendszert csak a kapacitások fejlesztésével lehet ellentételezve ellátni és biztosítani az
állampolgárok által elvárt biztonságot. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség sokéves nemzeti
katasztrófavédelmet támogató önkéntes munkájának elismeréseként értékeli a részvételét a
Katasztrófavédelmi Intézményrendszer Helyi Szintű Kapacitásfejlesztése projektben. Bízunk
benne hogy, a végrehajtás során növekedik a humánerőforrások alkalmazhatósága, és beavatkozás
technológia szintje mellett a hivatásos és az önkéntes erők közti együttműködési készség is. A
növekvő kapacitások elősegítik a megelőzés és beavatkozás hatékonyságát. A lakosság számára
érezhetően növekszik a biztonság a társadalom számára pedig fenntartható fejlődés folytonossága.
Szerzők

Intézményfejlesztés a katasztrófavédelem területén
Katasztrófavédelem nemzeti stratégiája
A magyar lakosság élet- és vagyonbiztonsága, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra
elemek biztonságos működésének biztosítása és védelme, kiemelkedően fontos közbiztonsági
feladatára irányul a katasztrófavédekezés, mint létfontosságú össztársadalmi feladat. Nemzeti
stratégiájának eredményessége jelenti a magyar állampolgárok biztonságának egyik fő
szegmensét. Fő feladatai a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári
veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros
következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. Nemzeti stratégiára épülő
rendszer működése abból az alapelvből indul ki, hogy az állampolgároknak joguk van a
biztonságra, de annak megteremtésében nekik maguknak is tevékenyen részt kell venniük. Minden
állampolgár számára Magyarország Alaptörvénye 1 írja elő (ezen kötelezettséget XXXI. cikk (5)
Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állam-polgárok számára honvédelmi és
katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint
– polgári védelmi kötelezettség írható elő.
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A fenntartható fejlődés a közösségek biztonságos életvitele számára a ciklikusan ismétlődő
veszélyhelyzetek katasztrófák jelentik a legnagyobb kihívást. A problémakör kezeléséhez
elengedhetetlen a közösségi összefogás, az együttműködés a civil társadalom teljes kapacitásainak
bevonása. A Magyarország kormánya által az 1035/2012. (II. 21.) Kormányhatározatban
elfogadott, és egyben új alapokra is helyezett Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában 2
megfogalmazottak szerint „a biztonság fogalma egyre átfogóbb értelmezést nyert. A folyamatosan
változó biztonsági környezetben a kihívások, kockázati tényezők és fenyegetések ma már több
síkon – az egyének, közösségek, államok és régiók szintjén, valamint globális szinten – jelennek
meg, és az egyének, kormányzati és nem kormányzati szervezetek, valamint transznacionális
szereplők széles körét érintik. Mára elengedhetetlenné vált a biztonság politikai, katonai,
gazdasági és pénzügyi, társadalmi, ezen belül emberi és kisebbségi jogi, valamint környezeti
dimenziójának együttes kezelése. A kormányhatározat egyértelműen meghatározza e terület
kapacitásfejlesztés irányait is. A magyar kormány határozata, egyértelműen rámutat kihívásokkal
szembeni eredményes fellépéshez a rendszer és a kapacitások elavult struktúrák reformja. Európai
Unió értékrendjébe tagozódó, és a főbb uniós elvekhez illeszkedő határozat irányt mutat, az új
szükséges, rendszer elemek megvalósításához, melyhez szükséges a projektszemléletű minden
résztvevő igényeire épülő stratégiai kapacitásfejlesztés. Magyarország érvényben lévő Nemzeti
Biztonsági Stratégiájában tizenkét különböző a magyar állampolgárokat és anyagi javaikat érintő
biztonsági fenyegetés került megnevezésre. A kockázati tényezők között számos új, a XXI.
században kialakult, illetve a modern globalizációs folyamatok hatására napjainkban kialakult,
vagy a geopolitikai és természeti folyamatok hatására átalakult előtérbe került veszélyforrás
található. A kapacitásfejlesztési stratégia egyik elengedhetetlen része magyar önkéntes polgári
védelmi szervezetek szerepe nemzeti stratégia megvalósításában. A polgári védelem szerepe a
biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása, amelyet az ország biztonsági rendszerébe
integrálva a megelőzés, a védekezés és a helyreállítás egységes feladatrendszerében hajt végre.
Helye a rendvédelmi feladatok között van, szoros együttműködésben a lakosságtól a
közigazgatáson át a vállalkozói és karitatív szerveken keresztül a társadalom minden szereplőjével.
közelmúlt történései felértékelték és ma a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem az
egyik legaktuálisabb nemzeti feladat Magyarországon. A közvélemény, a politikai és szakmai
vezetés megkülönböztetett figyelmet fordít rá, hatékonysága meghatározza az ország fejlődését,
és alapvetően befolyásolja az állampolgárok életét. Világossá vált, hogy a biztonság nem
egyszerűen technológiai műszaki probléma, hanem komplex társadalmi kérdés, nem egyszerűen
helyi szűk behatárolt szakmát érintő feladat, hanem nemzeti érdekekre épülő európai, sőt globális
ügy, és nem számíthatunk rövid távú probléma megoldásokra ezen a területen.

A kapacitásfejlesztés stratégiája elhúzódó, hosszú távú kihívásokra kell, hogy épüljön. A
természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem nem csupán fontos és alapvető emberi- és
nemzeti érték, hanem egyben nemzetközi érdekeket is szolgál. Az elmúlt évek gyakorlati
2
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tapasztalatai is bizonyították, hogy nélkülözhetetlen a védelmi igazgatás területi és helyi szintjén
az irányítási jogosítványok megújítása annak érdekében, hogy a szükséges megelőző intézkedések
meghozatala szervezettebben, gördülékenyebben történjen. Fontos, hogy közvetlenül az adott
eseményt megelőzően megszülessenek azok az intézkedések és döntések, amelyek segítségével
könnyebben és gyorsabban kezelhetők a veszélyhelyzetek. 2012. január 1-jétől alapjaiban
változott meg a katasztrófák elleni védekezés rendjét meghatározó szabályozási rendszer. A
Magyar Köztársaság korábbi Alkotmányát felváltotta Magyarország Alaptörvénye, amely
alapvető változásokat hozott a katasztrófavédelem területén is. Az elmúlt évek tragikus
eseményeinek tapasztalatai egyre inkább rámutattak arra, mennyire indokolttá vált a katasztrófák
elleni védekezés teljes rendszerének megújítása a felelősségi és tevékenységi körök pontos
elkülönítése, a megelőzés-védekezéshelyreállítás időszakainak tényszerű meghatározása, a
védekezésben érintett egyéb állami és nem állami szervek feladatrendszerének konkretizálása,
illetve a katasztrófavédelemmel kapcsolatban a társadalom részéről érzett felelősségérzet
erősítése. A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról (katasztrófavédelmi törvény) és végrehajtási rendeletei az
Alaptörvénnyel összhangban rendezik veszélyhelyzet esetére a megelőzés és a felkészülés
szabályait. A törvény és végrehajtási rendeletei átlátható és valós helyzetnek megfelelő viszonyok
kialakítására törekednek.
A stratégiakészítés célja éppen azoknak a területeknek az azonosítása a válsághelyzet kezelés
területén, amelyeknél a legnagyobb eltérés mutatkozik a jelenlegi helyzet és a projektben kitűzött
célok között. A biztonsági ökoszisztéma fejlődése ugyan jórészt öntörvényű, ám a fejlődés
kiegyensúlyozottsága, a szektor irányítási előnyök kihasználása, illetve az esélyegyenlőséget vagy
a fenntarthatóságot fenyegető veszélyek elhárítása érdekében az államnak folyamatosan
monitoroznia szükséges a rendszer fejlődését, biztosítva, hogy a biztonsági rendszer ne billenjen
ki tartósan az egyensúlyi állapotból és mindenkor hatékonyan alkalmazható legyen.

A rendszerek alkalmazhatóságát meghatározzák a rendelkezésre álló kapacitások. A XXI század
egyik legnagyobb kihívása a gyors változás mind társadalmi mind technológiai szinten, ami
sokszor kérdésessé teszi egy szervezet feladatainak hatékony megvalósíthatóságát. A
veszélyhelyzetek kezelése területén hatványozottan jelentkezik a hatékony kapacitás fejlesztés
igénye. Természetesen ez nem csak hivatásos feladatrendszerben, hanem az önkéntes szervezetek
területén is rendkívül fontos. Mind a civil mind a hivatásos katasztrófa védelmi szervezetek
működési környezetében olyan technológiai, gazdasági, társadalmi változások bontakoztak ki,
amelyek elengedhetetlenné teszik az erőforrások fejlesztési célú projektjeinek megvalósítását. A
Magyar Polgári Védelmi Szövetség felismerve hogy a projektek a szervezeti stratégia
megvalósításának eszközei erőteljesen kezdeményezi és támogatja a kialakításukat 3. A több éves
Endrődi István: A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi
törvény alapján

3

7

folyamat serkentően hatott a civil szervezetben a stratégiai gondolkodás kialakításában.
Magyarországon a polgári védelem területén mérvadó önkéntes szervezet természetesen
alapszabályában rögzített jól körülhatárolható tevékenységet folytat

Humánerőforrás fejlesztés a katasztrófavédelem területén
A katasztrófavédelmi műveletek hatékonyságának egyik legfontosabb feltétele a magas szintű
humán erőforrások alkalmazhatósága. A terület kiemelt figyelmet érdemel, mert a rendszer
fenntartásához és a jelentkező feladatok elvégzéséhez szükséges képességek közül a
legnehezebben pótolható a képzett és felkészült szakember. A közelmúlt története azt mutatja,
hogy az anyagi és technológiai szükségletek jóval könnyebben pótolhatók mind az elveszett nem
alkalmazható állomány. Emberi erőforrás-menedzsment normál vállalati formánál jóval
bonyolultabb a vészhelyzet kezelés területén. A menedzsment azon funkciója, mely az
emberekkel, mint a szervezet erőforrásával foglalkozik, melynek célja, hogy biztosítsa a
műveletekben résztvevők leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok
katasztrófavédelmi stratégiából adódó taktikai műveletek megvalósítása érdekében. A humánerő
fejlesztés végrehajtását nehezíti az a tény, hogy hivatásos állomány mellett nagyrészt ugyanolyan
követelmény szintű elvárások teljesítési igényel, alkotja a műveletben résztvevő állományt az
önkéntes szervezetekben lévő humán erő is. Az önkéntes szervezetekben nagy hangsúlyt kell
fektetni a folyamatos kommunikációra, az önkéntesek bevonására a motiváció fenntartására, a
vállalt feladatokkal való azonosulásra, ezek az önkéntes szervezet stratégiáját befolyásoló
tényezők és alapvetően a szervezet létét fennmaradását meghatározó tényezők. Speciális jellemzői
igénylik az önkéntességben részt vállalók és a szervezet állandó támogatását a kapacitás
megőrzését hisz az önkéntes nem fogy el az alkalmazás során, sőt értékesebbé válik tapasztalatokat
szerezve. Az önkéntes nem raktározható, ha nem tudjuk folyamatosan fenntartani az érdeklődését,
akkor elhagyja a szervezetet, mint egyén innovatív (megújulni képes), döntéseket hoz, vagyis
képes befolyásolni képes a szervezet teljesítményét. Ezen a területen legnagyobb kihívás az
önkéntes állomány megtartása és folyamatos fejlesztése, ami fontos társadalmi érdek, hiszen
önkéntes szervezetek alkalmazása mindenhol a világon a leginkább költséghatékony megoldás.
Az önkéntesek emberi erőforrásainak növelését egyrészt társadalom mind szélesebb rétegeinek
bevonása (toborzás) másrész meglévő állomány megtartása fejlesztése képzése jelenti. Az
önkéntes emberi erőforrás-menedzsment egyének, mint a fejlesztés alanyának az emberi
magatartásának felkészültségének célirányos befolyásolását jelenti. A lényegét a tervezett
szervezeti továbbképzések adják. Katasztrófavédelmi emberi erőforrás menedzsment humán
erőforrás fejlesztés alatt a tervezett tagság személyzetfejlesztést értjük, ez egy folyamatos
tevékenységsorozat, amely szervezett tanulást készségszintű begyakorlást jelent abból a célból,
hogy az egyént képessé tegye veszélyhelyzeti műveletekben való részvételre.
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Az emberi erőforrás fejlesztés céljai a hivatásos katasztrófavédelmi döntéshozói oldaláról:
• A reagáló képesség növelése.
• A rugalmasság növelése.
• A motiváció és az integráció növelése.
• Képzett önkéntesi gárda biztosítása.
• Az egyéni igények figyelembevétele.
A szervezetfejlesztéssel kapcsolatos követelmények
• A szervezeti változási folyamathoz illeszkedjen a fejlesztési program (katasztrófavédelmi
stratégia)
• A képzésnek az önkéntes szervezet számára fontos tényezőkre kell irányulnia.
• Tervezett, szervezett, gondos előkészítést igénylő tevékenységként kell kezelni.
• A szervezet stratégiájára, küldetésére, céljaira és szervezeti kultúrájára kell, hogy épüljön.
Az katasztrófavédelem területén működő önkéntes szervezetek civil szervezeti vezetői, vagy
aktivistái, akik egyetértenek abban, hogy szükséges a magyar katasztrófavédelemi nonprofit
szektor általános érdekérvényesítésének intézményes formáit tovább fejleszteni. 4 A nonprofit jogi
és pénzügyi szabályozás, az állami pénzelosztás mennyisége és minősége, a társadalmi részvétel
rendszerének hiányosságai, a nonprofit szolgáltatások minőségbiztosítási igénye mind-mind olyan
kihívások, amelyek az egész civil veszélyhelyzeti szektor összefogását igénylik. Tagságra épülő
szövetségek, amelyek legitimitásukat a tagcsoportjaik létéből és alkalmazási hatékonyságukból és
a tagságnak illetve más nonprofit szervezeteknek és a katasztrófavédelem állami feladat
átvállalásnak nyújtott szolgáltatások sikerességétől származtatják. A magyar veszélyhelyzeti,
polgári védelmi, általános civil önszerveződési területen működő kísérleteknek Katasztrófa
Polgári Védelmi Megyei Szövetségeknek is venniük kell a bátorságot, hogy tudatosan vállalják,
hogy projektszinten vonnak, be új erőforrásokat újítják meg tagságukat. Ha munkájuk minősége
megfelelő lesz, az a taglétszám bővülésével és a civil/állami/ szektor elismerésével a rendszer
bővülésével fog járni. A sikeres Katasztrófa Polgári Szövetség annak a gondolatnak a jegyében
fejlődik, hogy a műveleti rendszer egészét képviselő, teljes körű szolgáltatást nyújtó szövetség
sajátos organizmus, melynek egésze több a részek összegénél. Ideális esetben a szövetség
programja figyelembe veszi a veszélyhelyzeti szektor sokrétű igényeit és az adott területen
működő egyéb szervezetek munkáját. A szövetség, építve más szervezetek munkájára, többek
között az alábbi tevékenységekkel bővítheti humánerőforrásait:
• Szolgáltatásokat nyújt a tagok és a többi nonprofit szervezetek számára (pl. tárgyalás útján
árengedményeket ér el egyes termékeknél és szolgáltatásoknál, továbbképzéseket szervez,
kiadványokat publikál, és technikai segítséget nyújt).
4
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• Ellátja a területi szervezetek törvényhozási és adminisztratív képviseletét.
• Kutatásokat végez a feladatrendszerrel kapcsolatban.
• Tájékoztatja a lakosságot a szervezetek fontos szerepéről.
• Lehetőséget biztosít a területi szervezeteknek a közös ügyek megtárgyalására és állásfoglalások
elkészítésére.
• Párbeszédre ösztönöz a Katasztrófa Polgári Védelmi nonprofit szektor küldetéséről.

A törekvés kiegyensúlyozott szervezet kiépítésére
Amikor a tagszervezetek vagy a tagok valamely konkrét kérdéssel – szakmai tanács, egyes
szükséges szolgáltatásokon, információ – fordulnak a szövetséghez, ráébredhetnek, hogy a
szövetség egyéb ügyekben is segítséget tud nyújtani (pl. Új kapcsolatok kialakítása más
szervezetekkel, pályázati tanácsadás stb.). Mivel a tagok különféle okokból csatlakoznak, a
szövetségnek a tagok sokrétű igényeit kell kielégítenie.
A szövetség munkájában az alábbi elemek biztosítják a szervezet kiegyensúlyozott
működését:
• Demokratikusan választott, a tagság összetételét jól reprezentáló vezetőség,
• Tehetséges munkatársakból álló fejlesztői projekt tervezői stáb,
• Sokoldalú program, amely egyesíti a szakmai segítségnyújtással kapcsolatos szolgáltatásokat, a
képzéseket és találkozókat, a kutatást, a kiadványokat és a képviseletet,
• A tagok költségvetésének nagyságán alapuló tagdíjak,
• Minden nonprofit szervezet előtt nyitva álló tagság,
• Tagtoborzó terv a tagság kritikus tömegének és a döntő százalékban az alaptevékenységből
származó bevételnek az elérése érdekében.
A tagok toborzása és megtartása
A potenciális tagbázis kialakításához tovább építéséhez a szövetségnek szüksége van az adott
területen működő nonprofit szervezetek teljes listájára és feladatrendszerben érdekelt természetes
személyek célcsoportok elérési megszólítási információira. Ezt részben közvetlenül az
adóhatóságtól, részben statisztikai hivataloktól, esetleg az állami vagy megyei közintézményektől
(iskolák hivatásos Katasztrófavédelmi rendszer stb.) lehet beszerezni. Szintén beszerezhetők listák
a nonprofitszektor különböző ágazatait szolgáló szervezetektől, pl. kórházakat vagy egyéb
egészségügyi szolgáltatókat tömörítő egyesületektől. A szövetségnek idővel saját, önálló listát kell
összeállítania a működési területén tevékenykedő nonprofit szervezetekről. A listán az alábbi
alapvető adatoknak kell szerepelnie: a kapcsolattartó személy neve, a vezetőség elnökének neve,
címe és telefonszáma, a szervezet célkitűzései. A fejlődő szövetség számára a legnagyobb kihívást
a leendő tagok elérése és arról való meggyőzése jelenti, hogy a szövetség értékes programokat és
szolgáltatásokat tartogat számukra. A potenciális leendő társaink számos ok miatt lépnek be
szövetségbe, de a legnyomósabb ok az, hogy a szövetség kínál valamit, amire a szükségük van
vagy lehetőséget, biztosit az önvédelemre vagy a biztonság erősítésére.
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A tagok megtartása
A hatékony szövetség jól bánik tagjaival. Az elégedett tagok megújítják tagságukat és aktívan
részt vesznek az új tagok toborzásában. Éreztessük hát velük, hogy nagyra tartjuk tagságukat.
Ennek számos módja létezik:
•
•
•
•
•

Rendszeres felmérések, szövetség és programjainak színvonal értékelése.
A szövetség hírlevele. Vegyük fel új tagjainkat és munkatársaikat a szövetség címlistájára
és küldjük ki nekik a híreinket rendszeresen
Tanácsadói szolgálat a tagok tanácsai jelentik azt az útmutatást, amely alapján a
szövetség fejlődhet.
Szövetség képzései és találkozói.
Személyes üdvözlet köszönőlevél.

A szövetség információs és képzési programja
A szövetség képzési és információ átadási tevékenysége egyrészt a polgári védelmi feladatokra
történő felkészülés támogatását másrészt a szövetség céljainak és munkájának bemutatást jelenti.
A polgári védelmi feladatokra történő felkészülés rendszere
A polgári védelmi felkészítés a katasztrófavédelmi törvény 26. Fejezet 56.§. 5 alapján, kell
szervezni, mely kimondja: a polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra
osztható be (felhívás), melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40,
gyakorlat esetében a 72 órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és
időpontban köteles megjelenni. A felhívást a kiképzés vagy a gyakorlat időpontját megelőzően
legalább nyolc nappal kell kézbesíteni. A kiképzést lehetőleg a kötelezett lakóhelyén,
munkahelyén vagy katasztrófavédelmi oktatási intézményben kell megtartani. A kiképzések
célkitűzéseit és rendszerét az OKF éves kiképzési intézkedésben konkretizálja. A szövetség
előadókkal, szakanyagokkal támogatja helyi szinten a képzést.
A szövetség törekszik célkitűzéseinek tevékenységének megismertetésére igénybe véve minden
ezen a területen elérhető erőforrást.

Technikai technológiai megújulás megújítás
Az ipar és technológia fejlesztése egyre gyorsuló fejlődése rendkívüli mértékben megnöveli
társadalomra ható fenyegetéseket, kockázatokat, ezt az egyre erősödő sérülékenységet a csak
korszerű eljárásmódokkal és korszerű eszközökkel lehet kezelni. Az önkéntes szervezetek
5
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projektszemléletű anyagi technikai fejlesztése a humánerőforrásokkal egyenrangú és szoros
kapcsolatban való kérdéskör. Önkéntes polgári védelmi szervezetek fejlesztési iránya
feladatorientált jellegű az alkalmazásra való felkészülés kerül a középpontban.
Az egyéni felszerelések és a műveleti mentési berendezések korszerűsége nehezen
meghatározható fogalom. A fogalom képlékenysége az innovációs gazdaságtan alapvető
fogalmaira vezethető vissza (Dosi 1988): a műszaki fejlődés pályafüggőségére, kumulativitására,
az abszorpció nehézségeire, továbbá arra, hogy a különböző tényező ellátottság szervezetek
szereplői az ellátottságuknak és kepeségüknek megfelelő technológiát választják ki, vásárolják
meg és alkalmazzák. Más technológia felel meg az relatív képzetlen önkéntes erőknek, mint a jól
képzett, hivatásos vagy speciális önkéntes szervezeteknek. A korszerűség fogalma alatt,
szintenként mást és mást értenek, amit a beavatkozás körülményei határoznak meg az önkéntes
szervezetek fejlesztését végző célcsoportok.
Az önkéntes polgári védelmi szervezetek kérdésköréhez igazodva a katasztrófavédelemi, technikai
fejlesztéseinek irányát úgy célszerű meghatározni, hogy a folyamatosság, a fejlesztések egymásra
épülése megvalósulhasson a jövőben. A változó természeti és társadalmi környezet okozta kihívás
adódó események egy része, mint a heves zivatarok, a kisebb erdőtüzek, tarlótüzek
„mindennapossá” válhatnak. Mivel a veszélyhelyzetek kezelésének elsődleges beavatkozó
állománya a tűzoltóság, ezeknek az eseményeknek a kezelése – melyek mennyiségük és nagyságuk
miatt jelentenek új kihívást – további fejlesztéseket, specializált feladatrendszert-eljárásmódokat
igényel a nemcsak a hivatásos, hanem az önkéntes szervezetek kereteiben is. A fejlesztések kezdeti
lépései – a tapasztalatokat felhasználva – már megkezdődtek. Ilyen fejlesztés volt pl. az önkéntesek
részére összeállított egységcsomag, amit a megyei szervezetek útján jutat el a felhasználókhoz a
Magyar Polgári Védelmi Szövetség. A jelentős humánerőforrást önkéntes szervezetek bevetését
igénylő, nagy területet és eszközigényt érintő beavatkozások - mint az árvizek –illetve a jelentős
eszköz- és forrásigényű beavatkozások - mint a nagy kiterjedésű erdőtüzek –amik a hivatásos
tűzoltóságok katasztrófa védelmi őrsök teljesítőképességét azonban már meghaladják. Ezekre az
időszakosan jelentkező, viszont jelentős beavatkozó erőket igénylő eseményekre speciális,
célirányos eszközállományt célszerű fejleszteni. A változó feladatok, az új kihívások indokolják,
hogy megfelelő hangsúlyt kapjanak a minden szinten a katasztrófavédelmi fejlesztések. A
hagyományos feladatok színvonalas ellátásán túl az új típusú veszélyhelyzetek műszaki és
szervezeti fejlesztéseket igényelnek. Ennek egyik fontos eleme a beavatkozó, ami a mentőtűzvédelmi lefedettség európai szintű megteremtése, ami tárgya a Katasztrófavédelmi
Intézményrendszer Helyi Szintű Kapacitásfejlesztése.HU11-0006-HU11-PP3-2013 projektnek. A
projekt céljainak megvalósításával nagymértékben javítható a kistelepülések, erdő- és
mezőgazdasági területek védelme, a jelentkező események hatásainak az elviselhetősége, a
lakosság biztonságérzetének erősítése eddig nehezen elérhető térségekben.
Különösen fontos:
- a tájékoztatás szélesebb körűvé tétele és érthetőségének javítása;
- a katasztrófavédelem lakosságvédelmi feladataira való felkészítés;
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- a kritikus infrastruktúra védelme (vagyis az olyan létesítmények és szolgáltatások megőrzése,
melyek megsemmisülése gyengíti a nemzetbiztonságot, a nemzetgazdaságot, a
közegészségügyet);
- az ipari katasztrófák megelőzése.
Megoldásai:
• a kritikus infrastruktúra védelméhez, a természeti és az ipari katasztrófák elhárításához és
lokalizálásához szükséges műszaki feltételek, felszerelések, informatikai és logisztikai
rendszer megteremtése és működőképességének folyamatos biztosítása;
• anyagtartalékok készletezése;
• gyors előrejelző és infokommunikációs döntéstámogató rendszer kiépítése és
működtetése;
• a katasztrófavédelem és a polgári védelem jogszabályi hátterének biztosítása és
folyamatos társadalmi igényeknek megfelelő fejlesztése;
• erdő és bozóttüzek megelőzése, illetve felkészülés a hatékony védekezésre;
• szennyvíztisztítás és fertőtlenítés;
• védekezés az árvízi kártételek ellen, a bekövetkezett vízkárok felszámolása;
• árvízvédelmi alegységek anyagi, technikai eszközökkel történő ellátása;
A szövetség fejlesztési elképzelése a várható események, a szükséges beavatkozások
technikai és eszköz fejlesztése a polgári védelemi önkéntes feladatok területén
Árvizek:
Az árvízi védekezés során a polgári védelem alapfeladatai kapnak hangsúlyt 6. A
beavatkozásokban történő részvétel, a lakosságvédelem szervezése irányítása, az elhelyezés,
valamint a szállítási, logisztikai feladatok ellátása. A védekezést követően a fertőtlenítés, a
helyreállítás segítése.
A szövetség törekszik a fenti feladatok ellátásához szükséges az elegendő számú egyéni
védőeszköz készletezésére egységcsomagot alakított ki, ami a szövetség lógójával ellátott
hátzsákban az önkéntesek részére biztosítja az alapvető egyéni védőeszközöket felszereléseket.
A szövetség felkészült az árvízi, belvízi védekezésben történő használatra a beszerzésre javasolt
csizmás védőnadrág (halászcsizma), gumicsizma, védőruha, kézi reflektor, fáklya, homokzsákok
helyi szintű beszerzésére. Helyi szinten a polgári védelmi önkéntes szervezetek raktárbázisain
kerülhetnek elhelyezésre, beavatkozás esetén azonnal kioszthatók lehetnek.
További fontos feladat a védekezés során az eszközök, anyagok szállítása, a beavatkozók
helyszínre juttatása érdemes megkeresni a helyi közcélú vállalkozásokat és előzetesen kapacitás
felajánlási szerződést kötni. A kapacitások növeléséhez, a korszerűsítéshez érdemes megvizsgálni
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
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az iparban széleskörűen alkalmazott logisztikai rendszerek (AS400vagy AS600 Mobi Touch)
bevezetésének lehetőségeit. Ennek előnye, hogy kompatibilis a már meglévő polgári életben
alkalmazott eszközökkel, széles körben alkalmazható, illetve az igényeknek megfelelően
felépítményezhető fejleszthető.
Speciális konténerek alakíthatók ki az árvízi védekezés során használt kéziszerszámok nagy
mennyiségben történő elhelyezésére, „vezetési pont” kitelepítésére, az állomány ellátására
(étkezés, pihenés, tisztálkodás), egészségügyi ellátásra, a fertőtlenítés eszközeinek biztosítására.
A konténeres rendszer nagy előnye, hogy gyorsan mobilizálható, az igények változása, az árvíz
levonulása követhető. További feladat a kitelepítések során esetlegesen felmerülő elhelyezési
gondok megoldása.
Erre biztosíthat megoldást a fűthető, illetve világítással rendelkező sátrak beszerzése. Az olyan
rendszerű sátrakat célszerű beszerezni, melyekben a klimatizálás is megoldható, így hőségnapokon
is bevethetők a tömeges rosszullétek kezelése során.
Belvizek:
Belvízi védekezés során az árvízvédelemben használható eszközök bevetése válhat szükségessé,
így az árvízvédelem céljára beszerzett eszközök használhatósága kibővülhet. 7
Hőségnapok, erdőtüzek tömeges lakosság mozgás:
A hőségnapokon bekövetkező rendkívüli események fokozott kockázatot jelentenek azokon a
helyeken, ahol közutakat, vasutakat kell lezárni, lakosságot kell kitelepíteni. A forgalmi dugóban,
vasúti szerelvényen rekedt embereket felkészületlenül érheti egy estleges több órás várakozás. A
meleg, az ivóvíz hiány fokozott egészségi kockázatot jelent a beteg, idős emberekre, a gyerekekre.
Egy rendkívüli esemény során szükségessé váló kitelepítés során szintén kockázatot jelenthet a
hőség, nehezítheti az elhelyezést, illetve a nem megfelelő elhelyezés további beavatkozásokat
igényelhet a rosszullétek, az nem megfelelő mennyiségű vagy minőségű ivóvíz miatt.

Polgári védelmi Civil Szervezetek beszerzés politikája
A civil szervezetek fenntarthatóságának egyik pillére a fedhetetlenség. Egyetlen egy civil
szervezet sem engedheti meg magának az átláthatóság és a társadalmi ellenőrzés feladását ezért
fontos beszerzési módszerek kialakítása a fejlesztések területén. A válságkezelés területen dolgozó
önkéntes szervezetek is a következő civil alapelvek szerint segítik, támogatják a
katasztrófavédelem össztársadalmi ügyét 8:
7
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Endrődi István: A katasztrófavédelem feladat, és szervezet rendszere, NKE egyetemi jegyzet 2013.
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Önkéntesség: a civil szervezeteink önkéntesen alakultak és tevékenységünk kizárólag önkéntes
tevékenységeket foglal magába.
Intézményesültség: az informális és eseti szerveződésektől eltérően a civil szervezeteink formális
és intézményesült formával rendelkeznek. Rendelkeznek alapszabállyal alapító okirattal,
tevékenységi körüket szabályzó behatároló szabályzatokkal, dokumentummal (pl
versenyszabályzat), így céljainkat bárki ismerheti tevékenységünk nyilvános. Tagjaik és
támogatóik felé beszámoltathatóak vagyunk.
Függetlenség: mint civil szervezet kormánytól és egyéb közintézménytől független a szövetség
minden tagszervezete, politikai pártokhoz és üzleti szervezetekhez sem kötődnek semmilyen
szinten.
Közhasznúság: A civil szervezeteink nem saját érdekükben tevékenykednek. Céljuk a
közszolgálata. Nem saját tagjaik üzleti vagy szakmai érdekeit szolgálják, hanem bajba jutott
embertársaink megsegítését anyagi javaiknak védelmét.

Infokommunikációs fejlődés területei
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 megállapításai a katasztrófavédelmi szakirány
számára is mérvadó. Az infokommunikációs hálózatok, eszközök, szolgáltatások és kompetenciák
egyre jelentősebben járulnak hozzá az állampolgárok biztonságérzetének, életminőségének, az
állami működés hatékonyságának javulásához. A Polgári Védelmi Önkéntes szervezetek
infokommunikációs fejlesztési stratégiának alapja rendszer és feladatorientált elemzés. Az
önkéntes szervezetek infokommunikációs igényének egyik sarkalatos pontja zárt állami
rendszerben integrált civil elemekkel is rendelkező saját hálózati és infokommunikációs
támogatási igény. Annak érdekében, hogy a rendszerben keletkezett kritikus információk kellően
támogassák a döntési helyzetben lévő felelős vezetőket Polgári Védelmi Önkéntes szervezetek
szintjén is, az információ továbbítására alkalmas és képes nemzeti országos kommunikációs
távközlési hálózat magas szintű rendelkezésre állását kell biztosítani. Meg kell határozni a
szükséges és elégséges szolgáltatások mértékét. A távközlésnek, az informatikának és a
multimédiának a rendkívüli fejlődése, integrálódása az információs társadalom létrejötte az
önkéntes polgári védelmi szervezetek továbbfejlesztésének egyik legfontosabb pillére. Jelentős
mértékben járul hozzá az önkéntes társadalom, és az önkéntes szervezetek műveleti biztonságának
fejlődéshez, miközben megnöveli a digitális bevetés és önkéntes szervezeti élet mértékét is. E
terület fejlődése megnövelte az infokommunikációs biztonsági kockázatokat is. Az internet
például a széleskörű és meghatározó hasznossága mellett az informatikai háború, az informatikai
terrorizmus eszköze is egyben, amire megfelelő választ kell találni a jövőben. Az információs
társadalom kialakulása követelményt támasz a katasztrófavédelem területén részt vállalni kívánó
önkéntes szervezetek számára. A globalizáció és a művelet irányítás ebből fakadó válsága, fő
motorja a számítástechnika és a távközlés rohamos fejlődése, legfontosabb állomásai a személyi
számítógépek elterjedése és a szélessávú adatátviteli hálózatok megjelenése, szimbolikus
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jelentőségű technológiai újításai az internet és a mobiltelefon. Az információs társadalomban élő
embernek így az MPVSZ tagságának és önkéntes kapacitásának számos, korábban ismeretlen
problémával kell szembesülnie, mint például a korlátlan mennyiségben, de változó minőségben
rendelkezésre álló információk értékelése, szűrése és feldolgozása alkalmazási időszakban vagy a
magánszféra védelme a média információk megszerzésére és ellenőrzésére tevékenységével
szemben. A bevetés alkalmazás és a civil feladatainknak való megfelelés kötelező érvényűvé teszi
e szakterület permanens fejlesztését mind humán erőforrás mind technológia területén.
Minden társadalom alapja a biztonság, a fenntartható fejlődést szolgálja a válsághelyzetekben
történő mihamarabbi beavatkozás. Veszélyhelyzetek kezelésénél az egyik legfontosabb faktor az
idő. A gyorsan kialakuló válsághelyzetek kezelését csak rendkívül gyors döntések alapján
bevezetett intézkedésekkel lehet végrehajtani. A legutóbbi időszak történései mutatták, hogy a
katasztrófavédelem bonyolult és sokrétű feladatrendszerét csak integrált és korszerű informatikai
támogatással és a legkorszerűbb kommunikációs eszközök alkalmazásával lehet kezelni önkéntes
szervezeteknél is. A feladatrendszer magába foglalja egyrészt a bekövetkezett események
lokalizálását, felszámolását, másrészt lakosságvédelmi intézkedések bevezetését. Mindkét feladat
rendkívül tagolt, a döntéshez és a vezetéshez magas fokú reális informatikai adatokat igényel. A
védelmi stratégiát alapvetően a védekező szervezetek tevékenységi felosztásai jelentik. A
katasztrófavédelem szervezete a megelőzés, felkészülés, felkészítés, válsághelyzet kezelés, és a
helyreállítás tevékenységeire készül fel. Természetesen ezek is egységes integrált
visszacsatolásokkal működtetett feladatrendszert igényelnek. A tevékenység alapja a védekezés
lehetőségeinek mérlegelése, a kockázat felmérés kialakult tudományos gyakorlatára épül. Mivel
az önkéntes szervezetek védelmi tervezésnek a társadalom teljes egészére kell, hogy irányuljon,
ezért a kockázatok felmérése a sebezhetőség megfogalmazása is átfogja a társadalom, a
természetes és az épített környezet egészét. A megfogalmazáshoz szükséges információ, technikai
igény és a keletkezett adathalmaz kezelése a helyzetek analizálása, matematikai modellek
érvényesítése jelentős informatikai hátteret feltételez, amelyet csak az alkalmazott informatikai,
eszközök programok korszerűsége és az őket működtető önkéntes operátorok magas fokú
felkészültsége és gyakorlata adhat. A következő fontos feladat a felkészülés az anyagok, erők és
eszközök számbavétele, mindenkori alkalmazhatóságuk biztosítása. Itt rendkívül fontos az
információ technológia, hogy a kockázatelemzés által feltárt veszélyeztetettség kezeléséhez
optimális mennyiségű és minőségű korszerű eszköz álljon rendelkezésre. A korszerű eszköz és a
jól felkészített állomány teremtheti meg a mentés biztonságát, hogy ne kelljen elemezni a mentő
erők balesetét, esetleges halálát. A számítógép lehetőséget biztosít az előzetes elemzésre, és a
korszerű informatika és monitoring eszközök nagyobb esélyt adnak a mentést vezető részére, hogy
biztonságosabb megoldást találjon egy-egy feladat kivitelezésére. A válaszreagálást a
tulajdonképpeni események kezelését kell kiemelt prioritásként kezelnünk, hisz a minél hamarabbi
és szakmailag kifogástalan megfelelő erőkkel és eszközökkel végrehajtott beavatkozás megelőzi
a nagyobb károkat, sérüléseket és a felesleges emberi áldozatot. Így az informatikai támogatásnak
alapot kell adni a beavatkozó állomány információ igényének a lehető legtökéletesebb
kielégítéséhez. A beavatkozás első lépcsője mindenkor az ügyelet, amely megkapja az észlelőtől
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az esemény alapvető információit, kiválasztja és riasztja a megfelelő szintű döntés előkészítéséhez
és végrehajtásához szükséges személyeket ezért különösen fontos a kapcsolódó önkéntes
szervezetek kapcsolatai pontjainak kiépítése. Az ügyeletes a területről már meglévő információk
és a különböző monitoring rendszerek bejövő on-line adatai alapján készít értékelést, tájékoztatja,
és információval látja el a döntés előkészítéséért és végrehajtásáért felelős vezetőt. Rendkívül nagy
a felelőssége az ügylethez kapcsolódó önkéntes kapcsolatnak, feladatrendszereknek megfelelni
csak magas szintű tudásanyaggal, rendszerük teljes szintű ismeretének és a legkorszerűbb
informatikai támogatás alkalmazásával tudnak.
Kérdés, hogy a katasztrófavédelemben részt vállaló önkéntes szervezetek megfelel-e ezen
elvárásnak. Az ügyeletek mellett az önkéntes beavatkozó erők informatikai eszközökkel való
ellátása és az IT technológia alkalmazása mennyiben segíti a beavatkozást, és a mentő erők
biztonságát, hisz az extrém helyzetekben dolgozók vezetése ma már Európában egyre kevésbé
képzelhető el integrált információ technológia nélkül. Az élet minden területén sikeresen
használják a hordozható mindenféle követelménynek megfelelő számítógépeket, és a rajta tárolt
adatok például egy egyetem kiürítési terve az épületek tervrajzával azonnal rendelkezésre áll.
Természetesen egy világváros minden adata nem fér rá egy lap-topra, de már bevált módszer, hogy
a központi szerverről az ügyeletes a kiérkezés közben letölti a kárhely parancsnok számítógépére
a riasztás alapadatait, amit a monitoring rendszer folyamatos adataival állandóan frissít. Így egy
esetnél a már kiérkező önkéntes erők is tudják a szélsebességet, a szélirányt, az aktuális helyzetet.
Az értékelés automatikusan történik, a különböző válsághelyzet kezelői programokkal a
megjelenítés fontos eszköze a GIS térképi felület, amely a beavatkozást vezető döntésre jogosult
parancsnoknak, de az önkéntes szervezet számára is azonnali információt nyújt. Talán az embergép kapcsolat leggyorsabb láncszeme. A másik rendkívül fontos feladatrendszere a
katasztrófavédelemnek a lakosságvédelmi intézkedések bevezetése (kimenekítés, kitelepítése,
elzárkózás), itt sok ember életéről és anyagi javairól van szó, a döntés befolyásolja az ott élő
emberek létbiztonságát, jövőjét, alapvetően meghatározza a társadalom fenntartható fejlődését. A
döntést hozó számára az egyik legnagyobb felelősség az ilyen döntések kialakítása, hisz a túlzott
intézkedés (pld. a lakosság tájékoztatása viharról), ha nem következik be a szervezet és a döntést
hozó szavahihetőségét kérdőjelezi meg, az elmaradt vagy túl kevés intézkedés, döntés pedig
emberi életekbe és anyagi javakba kerül. Ezen kérdés és felelősségkör feloldására a legjobb eszköz
a korszerű információ technológia alkalmazása, mely által nyújtott lehetőség egyre inkább
alapvető követelmény a válsághelyzet kezelésben, hiszen az utóbbi időszak történései azt mutatják,
hogy mint szűkebb páriánkban, mint világszerte emelkedik a katasztrófák és a káresemények
tendenciája, ha ez ellen nem tudunk megfelelő eszközrendszert és humánerőforrást szembe állítani,
akkor az áldozatok és a károk fognak növekedni. Talán ez az egyik kihívás a közeljövőben, melyet
az önkéntes közösségeknek meg kell oldaniuk. A rendszer fejlődése azt mutatja, több éves elemzés
alapján, hogy működik, az un. Cassandra-effektus. A szakemberek elemzései és véleménye nem
mindig jelentkezik a fejlesztési elképzelésekben és főleg a veszélyeztetettség mértékéhez kevés a
humánerőforrás és eszközfejlesztés főleg igaz az önkéntes szervezetekre is.
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Anyag készletgazdálkodás logisztika korszerűsítése
Az önkéntes katasztrófa védelem területén az elmúlt években megvalósult stratégiai jellegű
jogszabályi szervezeti és hatásköri változások kényszerítik a logisztika komplex integrált
rendszerének fejlesztését. A korszerűsítés fő iránya a takarékos, költséghatékony gazdálkodás
megvalósítása minden szinten így önkéntes szervezeti szinten is, a megvalósult integrált
katasztrófavédelmi rendszer működésének, eljárásrendjének, önkéntes kapcsolati rendszerének
szabályainak maradéktalan betartásával lehet megvalósítani. A fejlesztés keretében alapvető
megkerülhetetlen elvárás az évek óta megoldatlan, a modern kor technológiáját alkalmazó
logisztikai tárolási, ellátási körülmények kialakítása központi logisztikai kapacitás és területi
önkéntes logisztikai támogatás megvalósítása. A korszerűsítés nem nélkülözheti az üzleti életben
bevált módszerek, a korszerű folyamat-menedzsment módszerek, eljárások tanulmányozását
adoptálását és az önkéntes védelem viszonyaira történő alkalmazásukat.
A katasztrófa és káresemények növekvő eseményszáma mérete és összetettsége, az önkéntes
polgári védelmi szervezetek feladatainak és szervezeti kialakításának újragondolása
szükségszerűen igényli a szervezetek logisztikai támogatásának (ellátásának) átalakítását is. A
jelenlegi támogatási gazdasági viszonyok között a katasztrófák elleni védekezés logisztikai
támogatása új önkéntes eljárás módok kialakítását igényli.
„Katasztrófa-elhárítási logisztika önkéntes szervezetek szintjén mindazon tervezési, szervezési,
koordinálási és gazdálkodási tevékenységek összességét jelenti, amelyek a katasztrófák és
káresemények elleni hatékony védekezés és következményeinek enyhítése felszámolása
érdekében, a szükséges és elégséges logisztikai feltételek, az anyagi-technikai és különleges
erőforrások biztosítása, valamint optimális felhasználása céljából kerülnek végrehajtásra.”

A szövetség következő területeken tervezi a helyi szinten a logisztikai tevékenységét:
•

•

•

Ellátás a mentőerők, a mentésben érintett szervek szervezetek és intézmények
állományának, valamint a kimenekített lakosság, elhelyezési, ellátási feltételeinek,
megszervezése és biztosítása, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásának támogatása
a szövetség lehetőségeivel
Anyagi biztosítás a mentőerők, a mentésben résztvevő szervek szervezetek, valamint az
érintett lakosság részére mentesítő, vegyvédelmi, ruházati anyagok és felszerelések,
iparcikkek, élelmezési, valamint üzem- és kenőanyagok biztosítása, az ezzel összefüggő
ellátási-szállítási feladatok megszervezésének támogatása
Szállítás a mentőerők, a mentésben résztvevő szervezetek, valamint a lakosság
kimenekítéséhez, ellátásához, a mentéshez, és a kárfelszámoláshoz szükséges anyagok,
eszközök és technikai felszerelések biztosításával kapcsolatos szállítási feladatok
végrehajtásának segítése.
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•

•

Adományok és segélyszállítmányok kezelése a mentéshez és a károk enyhítésére
érkezett külföldi és hazai segélyszállítmányok, adományok, fogadása, nyilvántartása,
kezelése, a szétosztás szervezése és koordinálása.
Raktározás a katasztrófa-elhárításhoz szükséges felszerelések, anyagok, eszközök
készletezése és tárolása, a hazai és külföldi segélyszállítmányok fogadása, szétosztásra
történő előkészítése.

Civil Önkéntes Kapacitás fejlesztés a katasztrófavédelem területén
Civil Stratégia Önkéntes Szervezetek a katasztrófavédelem területén
A civil társadalom eszményei a sértetlen emberi méltóság, a korlátozott és nyilvános közhatalom,
a minél szélesebb körű, ugyanakkor minél ember közelibb részvételi demokrácia alapelvein
nyugszanak. Ezek az értékek kiemelten fontosak közbiztonság, a lakosság megbízható védelmének
megteremtéséért folytatott tevékenység során. A katasztrófavédelmi civil szektor területén is
alapvetően meghatározó jellegű, de részvétel szabályozott. A 2011. évi CXXVIII. törvény a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló jogszabályok
alapvetően meghatározza a részvétel szabályait.
A katasztrófák elleni védekezésben közreműködő önkéntes szervezetek feladatai 9
18. § (1) Az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek a katasztrófák elleni
védekezéssel összefüggő feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kötött
megállapodás alapján vesznek részt.
(2) Amennyiben különleges szakképzettség és speciális szakfelszerelések igénybevétele szükséges,
az önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonását a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv területi szerve vezetője rendeli el.
(3) Az önkéntes mentőszervezetek a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakmai irányítása
mellett vesznek részt a katasztrófák hatásai elleni védekezésben és a kárelhárításban.
(4) Az önkéntesen segítséget nyújtó személyek az adott feladat végre-hajtásáért felelős személy
irányításával látják el a számukra meghatározott feladatot.
(5) A felkészülés időszakában felmerült költségek fedezetének biztosítására a katasztrófavédelmi
hozzájárulás bevétele terhére pályázat útján támogatás nyújtható.
22. A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok

9

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
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46. §(5) Veszélyhelyzetben az önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonását a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője rendeli el.
Társadalmi szerepük szerint lehet: − civil szervezetek, − Non-profit szektorban pedig:
• Kiemelten közhasznú társaság,
• Közhasznú társaság,
• Közalapítvány, Alapítvány,
• Egyesület,
• Karitatív szervezet.
Az önkéntes (különleges) civil mentőszervezet az a különleges kiképzésű speciális technikai
eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására,
valamint emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződések, amely közhasznú
minősítéssel rendelkezik a mentőcsapat, az a speciális eszközökkel felszerelt, komplex alakulat,
amely a katasztrófa-elhárítási feladat végrehajtására, több önkéntes mentőszervezetből, vagy
szervezetekből került összeállításra. Ilyen nemzetközi elvárás ma a bevethető (komplex mentésre
alkalmas) városi kutató-mentő csapatok létrehozása és alkalmazása.
A hazai civil mentőszervezetek főbb tevékenységi köre:
• Kutyás személykeresés, romkutatás,
• Búvár és vízi/árvízi mentés,
• Barlangi mentés,
• Műszaki-, magasból-mélyből mentés, alpin-technika,
• Légi mentés,
• Egészségügyi/orvosi ellátás biztosítása,
• Komplex mentési műveletek.
A civil, különleges mentőszervezetek tevékenységének nagy hazai és nemzetközi hagyománya
van, de az ország társadalmi, gazdasági fejlődésével számuk és szakosodásuk nagymértékben
megszaporodott. Feladataikat alapszabályukban meghatározottak szerint látják el. Speciális
felkészültségük és felszereltségük alapján tevékenységi körük sokrétű, a mentés és katasztrófaelhárítás minden területére kiterjed. Igénybevételük helyi szinten, együttműködési
megállapodások alapján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok ügyeletén, illetve országosan
és nemzetközi szinten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon keresztül történik, a már
kialakult Eljárási Rend és kiképzettség alapján. Legtöbb civil mentőszervezet, alaprendeltetésből
adódóan önként vállalja, hogy felajánlott erőikkel és eszközeikkel értesítés (riasztás) esetén a
helyszínre vonul és közreműködik a mentésben. A kárterületen készek mentési kapacitásaikat
megosztani. Hazai és külföldi bevetéseken önként vesznek részt. Nemzetközi alkalmazás esetén
saját teljesítőképességeiket (Mentési, Kutatási, Vezetési, Egészségügyi, Logisztikai) az ENSZ
INSARAG (Nemzetközi Kutató Mentő Tanácsadó Csoport) Irányelvekben megfogalmazott
összetevők alapján alakítják ki. Alkalmazhatóságukat a teljes önellátás elvét figyelembe véve
legalább 10 napos műveleti időszakra alakítják ki. Eszközeiket, felszereléseiket bevetésre alkalmas
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állapotban tartják úgy, hogy az megfeleljen a hazai jogszabályi, műszaki követelményeknek és
egyéb előírásoknak. Civil mentőszervezetek fontossága Európa számos országában –
alkalmazkodva a törvényes jogrendhez, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányításával –
szintén megvalósul a különleges kiképzéssel rendelkező szervezetek, szervezeti egységek
bevonása a katasztrófa-elhárításba. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ez kétféle módon
valósul meg. Az egyikben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek rendelkeznek speciálisan
kiképzett és különleges feladatokra bevethető egységekkel, így ezek fenntartása nem igényel
további költségeket. A másik szisztéma szerint – Magyarországhoz hasonlóan – a civil szervezetek
bevonásával próbálják meg kezelni a különleges szaktudást igénylő helyzeteket, melynek feltétele
a szerveződések finanszírozásának (állami támogatás, pályázati rendszer, eszközfejlesztés)
részleges megoldása. Hazánk ENSZ, EU és NATO tagságából adódó elvárások várhatóan tovább
fogják erősíteni a civil szervezetek bevonásának igényét 10, amely túlmutat a tagállam önvédelmi
jellegén, illetve az „önkéntes” külföldi bevetéseken, így a tagságokból adódóan „kötelező” a
részvétel kárelhárítás esetén. Ez nem jelenti azt, hogy a bekövetkezett események helyszínét
jóhiszemű módon „katasztrófa turisták” lepjék el és akadályozva ezzel a mentés koordinálását,
gondot okozhatnak az amúgy is segítségre szoruló országnak. A természeti katasztrófák
következtében kialakult helyzetek kezelése során szerzett gyakorlati tapasztalatok, illetve a
szakmai értékelések arra ösztönözték az OKF-et, hogy áttekintse a Magyarországon működő
önkéntes mentőszervezetekkel kialakított kapcsolatrendszerét, amelynek eredményeként –
maximálisan figyelembe véve az OKF Civil Szakstratégiáját - megkezdődött az új elképzelések
szerinti rendszer kiépítése. A nagyszámú és széles tevékenységi körű civil mentőszervezetek
működése szabályozott koordináció nélkül nem tartható fenn tovább eredményesen. Az Összetett
mentési tevékenységeiket képzett, illetve rendszeresen vizsgáztatott személyi állománnyal és
kutyákkal, a jogszabályban előírt műszaki állapotú technikai eszközökkel önkéntesen végzik.

Védelemtámogatás Városi Mentés- Kutatásminősítés
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség védelem támogatási tevékenysége egyrészt a megelőzés
felkészülés területén végzett folyamatos munka másrész állami beavatkozások
védelemtámogatási tevékenység. Szervezetünk részére irányadó az OKF által kiadott Szervezeti
és Műveleti Irányelv 11 a Nemzeti Minősítéshez, ami az alapvető szakmai követelmény a
beavatkozásban, mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére a városi kutató és
mentő (USAR), műszaki mentő képességek szakterületre.
SZERVEZETI és MŰVELETI IRÁNYELV

10 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK
Irányelve (2007. október 23.) az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről
11

A 118/2011. sz. BM OKF Főigazgatói Intézkedés, Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat
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A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) a
katasztrófavédelem rendszerében mentésbe bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült
önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek részére egy
Szervezeti és Műveleti Irányelvet adott ki megtalálható teljes terjedelemben
(http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/polgarivedelem/Nemzeti_Minosites_USAR.pdf).
A Szervezeti és Művelet Irányelv alaprendeltetése az, hogy a mentésbe bevonható önkéntes
mentőszervezetek és önkéntes területi polgári védelmi szervezetek (a továbbiakban összegezve:
szervezetek) részére ajánlásként megfogalmazzon egy alapvető szakmai követelményt. A BM
OKF szándéka volt, azon szervezetekkel való együttműködés, és a mentésbe, kárelhárításba
bevonás, amelyek megfelelnek e minimum szakmai követelményrendszernek és ez alapján
minősíttetik magukat. A szervezeteknek szóló minimum szakmai követelményrendszer egy
Szervezeti és Műveleti Irányelv formájában kerül szabályozásra, hét szakterületet érintve:
•
•

alapvető vízkár-elhárítási tevékenység
a városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentő képességek.

(nehéz kategória javasolt minimum létszám 55 fő), közepes kategória 38 fő, könnyű kategória 12
fő - kereső kutyás tevékenység
•
•
•
•

búvár tevékenység
vezetésirányítás, logisztika
kötéltechnikai mentés
vízi mentési képességek

Az USAR szakterületen három minősítés adható ki: nehéz (javasolt létszám 55 fő), közepes (38
fő) és könnyű kategória (12 fő). A szakmai minősítést a BM OKF által kijelölt szakértői csoport
fogja végezni. A BM OKF egységesíteni kívánja a BM OKF területi szerveinél megkötött
Együttműködési Megállapodásokat. Szakmai követelményként elvárás, hogy a jövőben azon
önkéntes mentőszervezetekkel kerüljön megyei vagy fővárosi szintű Együttműködési
Megállapodás megkötésre, amelyek megfelelnek a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek és alávetik
magukat egy nemzeti minősítésnek. A megalakításra kerülő önkéntes területi polgári védelmi
szervezetek felépítésében és működésében követniük kell a Szervezeti és Műveleti Irányelvet.
Szervezetek részére első alkalommal egy rendszerbeállító gyakorlat keretében történik a nemzeti
minősíttetés, amelyre egy bemutatkozó háttéranyagot (portfoliót) kell a szervezetnek benyújtania.
A háttéranyaggal és a terepen végrehajtott gyakorlattal bizonyítani kell a Szervezeti és Műveleti
Irányelvnek való megfelelést. Évente kell képzés, felkészítés vagy bemutatók formájában frissíteni
a megszerzett tudást és szinten tartani a szervezet készültségét. A minősítést ötévente kell teljes
körűen megismételni. A minősített szervezetek számára egy igazoló okirat kerül kiadásra, amely
feljogosítja a szervezetet, hogy mentésben vehessen részt. A szervezetek szakmai irányítását a BM
OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősége végzi. A BM OKF külön együttműködési
megállapodást egyik önkéntes mentőszervezettel sem köt, azt a területi szervek hatáskörébe utalja.
Az alapelvek szerint MPVSZ területi szervezeteinek lehetőséget, biztosit akár közvetlen akár
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bármilyen mentőszervezet alkalmazásának, bevetésének támogatásával a részvételre e fontos
területen.

Védelemtámogatás Humánerő fejlesztés
A szövetség humánerőforrás fejlesztő tevékenysége során számit tagjai szakmai kompetenciáira
hozzáértésére, tapasztalataira, de nemcsak a tagság körében, hanem a társadalom széles rétegeiben
is végzi ezt a fontos felkészítő tevékenységet. A szövetség Szervezeti és Műveleti Irányelvnek
megfelelően kíván részt venni résztvevők kiválasztásában kevesebb tapasztalattal rendelkező
szervezetek támogatásában. Az alkalmazásra történő felkészítés nagyrészt a szövetség anyagi
erőforrásainak függvénye ezért rendkívül fontos megfelelő réteg kiválasztás, költséghatékony
felkészítési projektek programok kialakítása. A felkészítési humánerőforrás fejlesztő tevékenység
jó lehetőség a szövetség céljainak megismertetésére tagságának építésére, támogatói hálózat
fejlesztésére.

Civil Felkészítés módszerei
A szövetség helyi szintű kapacitásfejlesztés keretében történő felkészítési tevékenysége integráns
része a nemzeti polgári védelmi felkészítésnek, amit a polgári védelmi felkészítés a
katasztrófavédelmi törvény 26. Fejezet 56.§. alapján, kell szervezni 12, a jogszabály kimondja: a
polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be (felhívás),
melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, gyakorlat esetében a 72
órát.
A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni.
A felhívást a kiképzés vagy a gyakorlat időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kell
kézbesíteni. A kiképzést lehetőleg a kötelezett lakóhelyén, munkahelyén vagy katasztrófavédelmi
oktatási intézményben kell megtartani. A kiképzések célkitűzéseit és rendszerét az OKF éves
kiképzési intézkedésben konkretizálja, a szövetség ez alapján készíti elő éves felkészítés
támogatási tevékenységét.
A polgári védelmi szervezetek felkészítése általános ismérvei:
A polgári védelmi szervezet tagjának kiképzése elméleti és gyakorlati formában történik.
A polgári védelmi elméleti kiképzés típusai és időtartama:
a) alapképzés, amely 6 óra,
b) szakkiképzés, amely 8 óra, ebből ugyanazon a napon legfeljebb 6 óra tartható,
c) továbbképzés, valamint

12

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
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d) vezetői képzés.
Az elméleti kiképzésre a BM OKF évenként, a veszély-elhárítási tervekben meghatározott
feladatoknak megfelelően képzési programot készít
A polgári védelmi szervezetek elméleti felkészítése
Polgári védelmi alapképzésben részesül valamennyi, a polgári védelmi szervezetbe beosztott
személy

Az alapképzés tartalma:
a) a katasztrófavédelmi és a polgári védelmi rendszer alapelemei,
b) a polgári védelmi kötelezettség, a polgári védelmi szervezet,
c) a polgári védelmi kötelezettséggel összefüggő jogok és kötelezettségek,
d) a veszélyeztető hatások, a kockázatbecslés és a veszély elhárítási tervek,
e) a lakosságvédelmi feladatok,
f) a védekezésben együttműködő szervek és szervezetek,
g) a riasztás és értesítés, valamint az irányítási rendszer és az utasítások,
h) a védekezéshez alkalmazott munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, valamint
i) munka- és balesetvédelem.

Polgári védelmi szakkiképzésben részesül a polgári védelmi szervezet egységébe beosztott
személy az egység tevékenységének és az egységben elvégzendő feladatának megfelelően.
A szakkiképzés tartalma:
a) az adott polgári védelmi egység és szervezet feladata,
b) a beosztásában ellátandó feladatok, azok végrehajtása és eljárási rendje,
c) az egység és a szervezet függelmi viszonyai, az irányítás, a jelentés és az utasításadás
rendje az egységben és a szervezetben,
d) a szakfeladat ellátásához alkalmazott munkaeszközök és egyéni védőeszközök,
e) a szakfeladat ellátásában közreműködő szervek és szervezetek, valamint
f) munka- és balesetvédelem.

A polgári védelmi szakkiképzésben részesült személyek továbbképzésének tartalma:
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A szakkiképzés tartalma különösen:
a) az adott polgári védelmi egység és szervezet feladata,
b) a beosztásában ellátandó feladatok, azok végrehajtása és eljárási rendje,
c) az egység és a szervezet függelmi viszonyai, az irányítás, a jelentés és az utasításadás
rendje az egységben és a szervezetben,
d) a szakfeladat ellátásához alkalmazott munkaeszközök és egyéni védőeszközök,
e) a szakfeladat ellátásában közreműködő szervek és szervezetek, valamint
f) munka- és balesetvédelem.

A polgári védelmi szakkiképzésben részesült személyek továbbképzésének tartalma: a
polgári védelmi szervezet megalakítási helye szerinti település veszélyeztetettségi jellemzőinek
megfelelően:
•

az alapképzés és a szakkiképzés ismeretanyagának ismétlése,

•

a változások követése és a tapasztalatok feldolgozása,

Gyakorisága
A központi, területi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe, valamint az I. és II.
veszélyeztetettségi besorolású településen létrehozott települési polgári védelmi szervezetbe
beosztott személyek számára legalább háromévente, a III. veszélyeztetettségi besorolású
településen létrehozott szervezetbe beosztott személyek számára legalább ötévente.

Nemzeti és nemzetközi alkalmazásra való önkéntes erők képzése felkészítése
A Veszélyhelyzet kezelés, mentésszervezés alapjai.
A veszélyhelyzet kezelés mind a hivatásos mind az önkéntes számára hasonló követelményeket
jelent. „valamennyi veszélyhelyzetre kiterjedő, a biztonságot szavatoló hatósági tevékenység
szervezését a kialakult helyzetre történő reagálási képesség kialakítását, ide értve a beavatkozásra,
lakosság és anyagi javak megóvására és a következmények gyors felszámolására létrehozott
szervezetek megalakítását, szervezett felkészítését, a várható tevékenység megtervezését, a
vezetés feltételei kialakítását, a lakosság felkészítését, valamint a mentési tevékenység
megszervezését és vezetését”.
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A veszélyhelyzet kezelés, magában foglalja, mindazon szabályzók összességét, mely egy
kialakult veszélyhelyzet kezelésére, az abban résztvevő szervezetek tevékenységének
szervezésére, vezetésére az érintett lakosság és anyagi javak megóvására vonatkozó
rendszabályok bevezetésér, a mentő erők és a lakosság szükség ellátásának biztosítására
irányulnak. Ebben a rendszerben az önkéntes szervezetek polgári védelmi szervezet alkalmazása:
az önkéntes vállalás alapján elrendelt polgári védelmi szolgálat során az önkéntes polgári
védelmi szervezet mozgósítása és védekezési, mentési, mentesítési tevékenységét jelenti.
A polgári védelmi rendszer működése a polgári védelmi feladatok ellátása
A polgári védelemnek két alapvető célja és rendeltetése van. Az egyik a normál időszaki
katasztrófák, a másik a fegyveres összeütközések esetén a lakosság és anyagi javak megóvásának,
az életben maradás feltételei biztosításának szervezése és végrehajtása 13. Ebből a célból, igénybe
veszi a közigazgatás a rendvédelmi szervek, a gazdálkodó szervek és az állampolgároknak a fenti
törekvéseket biztosító kapacitásaira, képességeire.
A polgári védelem egyrészt, tehát feladatrendszer, mely ezeket a feladatokat, csak a fenti
szervekkel együttműködésben, az átfogó megközelítés elveire figyelemmel képesek
megvalósítani, másrészt szervezeti rendszer, mely a katasztrófavédelem szervezeti és vezetési
struktúrája útján, hivatásos és önkéntes szervezetekre, végső soron, a társadalom széles rétegeire
támaszkodva valósítja meg.
A polgári védelemmel foglakozók alapvető feladata normál (béke) időben kidolgozni a lakosság
és anyagi javak megóvása érdekében alkalmazni szükséges eljárási módokat, létre hozni az ehhez
szükséges szervezeteket, vezetési irányítási, készenléti, riasztási, értesítési, mozgósítási
rendszereket, felkészíteni a szervezeteket és a lakosságot annak végrehajtására.
A veszélyhelyzet kezelés sarkalatos pontja, a mentési tevékenység megszervezése és vezetése.
A mentési tevékenység célja, a beavatkozások sorrendisége, egymásra épültsége az
együttműködők tevékenységének megszervezése.
Mentés: a bekövetkezett baleset, katasztrófa következményeinek felszámolása és a helyreállítás
érdekében végzett tevékenység, mely a veszélyeztetett személyek és a létfenntartáshoz szükséges
anyagi javak, valamint a kulturális és más jelentős értékek védelmére irányul.
Katasztrófavédelmi szervezetek alkalmazása: a rendelkezésre álló erőknek és eszközöknek, a
kialakult helyzetnek legjobban megfelelő olyan tervszerű és meghatározott cél szerinti
csoportosítása, mely biztosítja a műveleti célkitűzések minél kisebb veszteséggel történő
megvalósítását, elérését.
1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiadásáról.
13
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A mentési tevékenység célja:
•
•
•
•

A kárt szenvedett lakosság mentése, életének és anyagi javainak megóvása, az életben
maradás feltételei biztosítása,
A mentésben résztvevő szervezetek összehangolt, tervszerű tevékenységének,
együttműködésének biztosítása
Mentési tevékenység minden oldalú biztosítása
A kimenekített lakosság ellátása a halaszthatatlanul szükséges helyreállítási feladatok
végzése, az újjáépítés feltételei megteremtése,

A mentési tevékenység a mentésben résztvevő szervezetek alkalmazása révén azok együttes
tevékenységével valósul meg. A mentési tevékenység a beavatkozó és együtt (közre) működő
önkéntes szervezetek alkalmazása útján valósul meg.
A beavatkozások általános sorrendje (eljárási rend, vagy protokoll):
Egy kialakult súlyos baleseti, vagy veszélyhelyzeti beavatkozás az eseményre vonatkozó
információk beérkezésével és elemzésével veszi kezdetét. Az önkéntes szervezet vagy kirendelés
útján vagy közvetlen érintettség esetén (utólagos jelentés) avatkozhat be.
A beérkezett információk valódiságát az érintett ügyeleti szolgálat értékeli, majd riasztja a
beavatkozó egységeket, értesíti az együttműködőket. A mentési, kárelhárítási tevékenység tehát
az érintett azonnali beavatkozó szervezetek riasztásával, értesítésével a helyszínre való
kiérkezésével, a valós helyzet értékelésével és a mentési, beavatkozási tevékenység
sorrendiségének meghatározásával veszi kezdetét.
A mentési tevékenységet, amennyiben életveszély áll fenn haladéktalanul, minden rendelkezésre
álló eszközzel meg kell kezdeni. A tevékenységet, az elsőként helyszínre érkező szervezet,
egység kezdi meg, majd annak a szervezetnek az irányításával folytatódik, amelynek szervezet
profiljába vág az esemény.
Általános elv, hogy a beavatkozásnál a tűzoltó szervezet tevékenysége dominál, mind addig, míg
a tűzoltás és a műszaki mentés be nem fejeződik. Néhány esetben, amennyiben a
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) a helyszínre érezik, illetve az illetékes
katasztrófavédelmi vezető úgy dönt, a mentési tevékenység irányítását KMSZ veheti át.
Ez általában akkor következik be, ha az esemény elhúzódó jellegű, meghaladja az elsőként
beavatkozó szervezet lehetőségeit, vagy más beavatkozó, pl. katonai, vagy polgári védelmi
szervezet igénybevétele válik szükségessé, az egységes vezetés irányítás megvalósítása, az
együttműködés megszervezése céljából.
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A mentési tevékenység helyszínét kárterületnek, kárhelynek nevezzük. 14
Kárhelyszín: az a terület, (az ott élő lakossággal, állatállománnyal, a rajta lévő épületekkel,
létesítményekkel stb.) amely katasztrófa következtében annak közvetett, vagy közvetlen hatásai
alá került, valamint a károsító hatások csökkentése érdekében beavatkozás, vagy korlátozó
intézkedések (pl. területzárás, kitelepítés, stb.) bevezetése szükséges. A katasztrófa jellege és
hatása következtében kialakulhat nukleáris, vegyi, biológiai, árvízi, stb. kárhelyszín és részleges
vagy együttes jelenlét esetében kombinált kárhelyszín. A kárhelyszínek nagyságuk, méretük
függvényében a katasztrófavédelmi szervezetek, eszközök lehetőségeinek jobb kihasználása és a
műveletek feszesebb megszervezése érdekében munkakörzetekre, munkaterületekre és
munkahelyekre
Kárterület: az a terület, ahol a bekövetkezett káresemény közvetett vagy közvetlen hatásai
(elsődleges, másodlagos) következtében tömeges sérülések, rombolódások, tüzek keletkeznek,
vagy a lakosság és anyagi javakra olyan veszélyt jelentenek, hogy azok lakhelyük ideiglenes,
vagy végleges elhagyására kényszerülnek, illetve ott a mentő erők tevékenykedésére szükség
lehet.
Kárterület mérete szerint lehet:
•
•
•

munkakörzet,- mentő erők egy időben több helyen komplex feladatot végeznek,
munkaterület,- kisebb szervezet tevékenykedik,
munkahely,- egy konkrét beavatkozási objektum,

A kárterület általános jellemzője, a beavatkozás elvei
A kárterület általános jellemzői:
•
•
•
•

a kárterület kiterjedése, mérete,
bonyolult helyzet kialakulása,
jelentős személyi és anyagi veszteségek,
a beavatkozó erők által végrehajtott feladatok nagyságrendje,

A mentési műveletek megszervezésének alapjai.
A szervezés olyan tevékenység, amely meghatározott cél érdekében az egyes munkafolyamatok
és azok ellátására hivatott szervezetek létrehozására, fejlesztésére, működési rendjének
kialakítására, az alkalmazott módszerek és eszközök összehangolására irányul.
A szervezés a döntésnek alárendelt vezetési funkció, azonban más vezetési funkciók gyakorlása
során is jelen lehet.
Lényegét tekintve három tevékenységet foglal magába:
• a folyamatok megszervezését,
14
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• a szervezet létrehozását,
• a munkaszervezést és szabályozását.
E három tevékenység szoros kapcsolatban áll egymással és bármelyik területen bekövetkező
változás kihathat a többi feladatra is.
Általános szervezési feladatok katasztrófavédelmi műveletek végrehajtása során:
•
•
•
•
•
•
•
•

felderítés: minden időszakban, minden szintű és besorolású szervezet (alegység)
a veszély és a terep, körlet, kárhely, stb. felderítését
közvetlen biztosítás, (kárterület lezárás stb.)
az RBV és a tűzvédelmet (RBV felderítés, az állomány védelmének biztosítása)
műszaki támogatás (akadályelhárítás és mozgásbiztosítás, stb.),
logisztikai támogatása, magában foglalja a művelethez szükséges alapvető feltétel
megteremtését és folyamatos biztosítását:
az anyagi támogatás: élelmezési, ruházati és üzemanyaggal való ellátás, biztosítás,
technikai eszközökkel való támogatás: gépjármű technikai és speciális eszköz
egészségügyi biztosítás: megelőző, ellátó, rehabilitációs és járványügyi tevékenység

Az együttműködés megszervezése a feladatban résztvevők tevékenységének összehangolása,
térben, időben, feladat szerint. Az együttműködés megszervezését törzs, illetve a szervezet
vezetője (parancsnoka) végzi.
Az együttműködés során az elöljáró vezető (parancsnok) az alárendelt, a megerősítő és a támogató
katasztrófavédelmi szervezetek erőinek, eszközeinek tevékenységét, manővereit – műveleti
elhatározásának megfelelően – a főbb, illetve kritikus mozzanatokat illetően, a terepen
(körletekben), a feladatok, az irányok és az időpontok szerint hangolja össze.
A mentési tevékenység végrehajtása.
A mentési tevékenység az egyes mentési, mentesítési és halaszthatatlan helyreállítási feladatok
végrehajtásával valósulnak meg.
Kívülről való mentés elve: a mentőerők eszközök leghatékonyabb felhasználása a kívülről való
mentés elvének alkalmazásával valósul meg, amely biztosítja az erők, eszközök kárhelyszínen
kívül történő mozgósítását, megalakítását, csoportosítását, bevetésének lépcsőzetes
megvalósítását, a megyei, országos (nemzetközi) erőforrások legoptimálisabb kihasználását a
legsúlyosabb károkat szenvedett térségek megsegítése érdekében. A kívülről történő mentés a
helyi védekezésre és az önmentésre alapul.
A kárelhárítási feladatok a katasztrófák elleni védekezés mentési időszakában végrehajtandó
azonnali beavatkozásokat, operatív intézkedéseket magába foglaló része, olyan rendszabályok és
tevékenységek összessége, melyek katasztrófák és más veszélyek esetén biztosítják az azonnali
29

élet- és vagyonmentést, továbbá a káros hatások továbbterjedésének megakadályozását, a
következményeinek mérséklését vagy kiküszöbölését, valamint a súlyos környezeti károk
kialakulásának megakadályozását.
Mentőcsapat: az a mentőegységekből álló, speciális eszközökkel felszerelt, összevont alakulat,
amely a feladat végrehajtására több mentőszervezetből vagy önkormányzati, illetve állami
szervezetből, továbbá szakértők bevonásával kerül létrehozásra.
Mentőegység: az a közvetlen tevékenységet végrehajtó műveleti egység, amely a feladat
végrehajtására kijelölt, önálló mentési képességgel rendelkezik.
A mentő erők, mozgósításuk és mentési tevékenységük tervszerű megkezdéséhez és
végrehajtásához az alábbi körleteket foglalhatják el:
•

•

•

•

•

megalakítási körlet, vagy megalakítási hely: az a helyszín (település, utca, épület)
ahol a polgári védelmi szolgálatra felhívást kapott személy a megadott időpontban
és felszereléssel, technikai eszközzel megjelenik a feladat végrehajtására.
Polgári védelmi szervezet megalakítási helye: az a földrajzilag körülhatárolható
hely, ahol a polgári védelmi szolgálat elrendelése esetén a polgári védelmi
szervezet tagjainak meg kell jelenniük a feladat végrehajtását megelőző felkészítés
érdekében;
Gyülekezési körlet (GYÜK): a polgári védelmi szervezetek szervezeti elemeinek
megalakítására, műveletekre való felkészítés és a technikai eszközök előkészítésére
kijelölt tér (objektum, terület). A katasztrófavédelmi csoportosításba beosztott
alegységek ideiglenes elhelyezésére, rendezésére, a szükséges menetrend
kialakítására szolgál, mely biztosítja a katasztrófavédelmi erők pihentetését,
technikai eszközök alkalmazásra történő felkészítését, előkészítését. Megegyezhet
a megalakítási körlettel.
összpontosítási, körlet, az a terület, vagy hely hol a különböző mentésre kijelölt
erők összpontosulnak a feladat végrehajtása előtt abból a célból, hogy az egységes
műveleti elgondolás alapján a mentési tevékenységet megszervezzék, arra
felkészüljenek, a mentési tevékenység során a pihentetést, a feltöltést végrehajtsák,
vagy, a művelet befejeztével az erők eszközök leszerelése, a váltás végrehajtása
céljából.
Várakozási körlet: az a terület, amely a kárhelyszínre irányított egységek,
kiszolgálók, stb. továbbá a kárhelyszínről kimenekített lakosság ideiglenes
befogadását szolgálja. A várakozási körletekben az egységeket úgy kell elhelyezni,
hogy alkalmazásuk és váltásuk a legrövidebb időn belül biztosított legyen.

A mentési tevékenységek megkezdéséhez történő előremozgás és alkalmazás terepszakaszai:
•
•
•

megindulási,
szétbontakozási,
alkalmazásba vetési.
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A mentési tevékenységhez, szükséges erők, eszközök, szervezetszerű alegységeiből a feladatnak
megfelelően a szervezettebb tevékenység megvalósítása érdekében különböző nagyságú és célú
erőcsoportosítások hozhatók létre.
A mentési tevékenység a végrehajtásra kerülő feladatok sorrendiségével, jellegével jellemezhetők.
Ennek megfelelően ismerünk:
Elsődleges (azonnali) munkák. Ezek:
A romok alatt rekedtek, elzártak, menekülésre képtelenek mentése, az elzárkóztatott lakosság
kimenekítése, elsősegélynyújtás sérültek részére, tüzek oltása, közművek elzárása, sérülések
elhárítása.
Másodlagos tevékenység. Ezek:
A sérültek ellátása, a hajléktalanná vált lakosság szükség elhelyezése, a sérültek és hajléktalanná
váltak ivóvízzel és élelmiszerrel, ruházattal való ellátása,
A szükség ellátás megszervezése a befogadási helyeken magában foglalja az orvosi, lelki
(pszichológiai), az élelmezés és ruházattal való ellátást, a közművek ideiglenes helyreállítását,
A mentési tevékenység formái lehetnek az önmentés, az életmentés óvóhelyről, romos épületből,
életmentés romos épület felső szintjéről.
Jellegük szerint lehetnek műszaki munkák. Ezek a romeltakarítás, átjáró nyitás, sérült épületrészek
megerősítése, aládúcolása, menthetetlen épületekből az értékek mentése, bontás, döntés,
mentesítés, fertőtlenítés.
Műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki
meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása, vagy egyéb cselekmény által előidézett
veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a
rendelkezésére álló eszközökkel végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.
Radiológiai-, biológiai-, vegyi mentesítés: a radiológiai, biológiai, vegyi (a továbbiakban: RBV)
szennyezések megszüntetése és azok károsító hatásainak csökkentése érdekében végrehajtandó
mindazon tevékenységek és eljárások, amelyek a veszélyforrásokból származó anyagok lehető
legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, vagy azok maradó hatásainak lehető legjobb hatásfokkal
történő megszüntetésére irányulnak.
Fertőtlenítés: olyan mentesítési eljárás, amely az egészséget veszélyeztető kórokozókat,
élősködőket elpusztítja, továbbá szaporodásukhoz, továbbélésükhöz szükséges életfeltételeket
különféle fizikai, kémiai, biológiai eljárások alkalmazásával megszünteti, csökkenti vagy
korlátozza.
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Megelőző RBV védelem, azon eljárások összessége, mely az anyagi javak, elsősorban a lakosság
ellátásához szükséges anyagi javak (élelmiszer, ivóvíz, állatállomány, takarmány,) és az ezek
tárolásához szükséges létesítmények szennyező anyagoktól való megóvását célozzák.
A mentesítés, fertőtlenítés lehet személyi, gépjármű, egészségügyi, ivóvíz, élelmiszer, anyagi
javak, épületek, utak, műtárgyak, állatállomány, takarmány,
Elsősegélynyújtás, egészségügyi ellátás során alkalmazott módszer a kétkörös egészségügyi
kiürítés:
•
•

sérültek felkutatása, szállítás kárhelyről, elsősegélynyújtás, osztályozás- első orvosi
ellátás, Orvosi Segélyhelyek (OSH).
szakorvosi ellátás, OSH- bázis, tábori és szükség korház.

Járvány egészségügyi feladatok, karantén rendszabályok bevezetése állatjárványok, ember
járványok,
A polgári védelmi szervezetek alkalmazása 15
Polgári védelmi szervezet alkalmazása: az elrendelt polgári védelmi szolgálat során a polgári
védelmi szervezet mozgósítása és védekezési, mentési, mentesítési tevékenysége;
A területi polgári védelmi szervezet működési területe a megalakításának alapjául szolgáló
közigazgatási egység.
A megalakítási helyen kívüli alkalmazás létrejöhet:
•
•

a feladatok elhúzódó jellege az adott területen működő polgári védelmi szervezetek
váltását teszi szükségessé, vagy
a mentési munkálatok elvégzésére más erők nem állnak rendelkezésre, és a
késedelem életveszéllyel vagy jelentős anyagi kárral járhat.

Amennyiben a területi polgári védelmi szervezet alkalmazására a közigazgatási egység határán
kívül kerül sor, irányításáért és a mentési tevékenység feltételeinek biztosításáért azon megye
megyei védelmi bizottságának elnöke felelős, ahol a polgári védelmi szervezet a tevékenységet
A polgári védelmi szervezetek veszélyhelyzeten kívüli alkalmazása
A polgári védelmi szervezetek veszélyhelyzeten kívüli alkalmazására a polgári védelmi szolgálat
elrendelésére jogosult személy döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az arra rendelt szervek
erőforrásai nem elegendőek a veszély kezeléséhez, illetve a lakosság, a létfenntartáshoz szükséges
anyagi javak védelme indokolttá teszi.
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
15

32

A veszélyeztetett település polgármestere a megyei védelmi bizottság elnökénél – amennyiben
erőforrásai nem elegendőek – kezdeményezheti a területi vagy más települések megerősítő vagy
támogató polgári védelmi szervezeteinek alkalmazását.
A megyei védelmi bizottság elnökének döntése alapján a területi polgári védelmi szervezet a
védekezés időszakára települési polgári védelmi szervezetekkel kiegészíthető.
A polgári védelmi szolgálatra kötelezett és a védekezésben részt vevő erők váltásáról,
pihentetéséről és ellátásáról annak a településnek a polgármestere gondoskodik, amely településen
a védekezés folyik.
Nemzeti Minősítési Rendszer: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által
kidolgozott szakmai követelményrendszer teljesítésén alapuló, 5 évente megújítandó minősítés.
A nyilvántartásba vett mentőszervezet a védekezésben a Katasztrófavédelmi törvényben
meghatározott követelmények megléte esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi,
területi szervének értesítése alapján vesz részt. Az értesítő okmány tartalmazza a káresemény
jellegét, az esemény helyszínét, az igényelt segítségnyújtás mértékét, valamint a gyülekezési pont
helyét.
Az érintett mentőszervezetek kárhelyszíni tevékenységét a helyszíni műveletirányító irányítja. A
védekezésbe bevont mentőszervezet kár- és költségtérítésre jogosult a védekezés során a feladatot
ellátó valamennyi más szervvel és szervezettel együttműködik.
A védekezésbe bevont mentőszervezet általános jelentéstételi kötelezettséggel tartozik,
tevékenységéről jelentést készít.
Az önkéntes szervezet tagjaival kapcsolatos követelmények 16
•
•
•
•

érvényes tagsági viszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll a mentőszervezettel, illetve annak tisztségviselője,
rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egészségügyi, pszichikai,
fizikai alkalmassággal,
rendelkezik a mentőszervezet által vállalt tevékenységre a vonatkozó jogszabályok
által előírt szakmai felkészültséggel, alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel,
az egészségügyi tevékenység ellátásához rendelkezik a népegészségügyi
szakigazgatási szerv engedélyével.

A mentésben való részvétel további feltételei:
•

16

a szakmai képesítési és képzettségi alapkövetelményeknek való megfelelés,

Dr. Schweikhardt Gotthilf: Katasztrófavédelmi igazgatás, NKE egyetemi jegyzet 2013.
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•

a hivatásos kat. véd. szerv által engedélyezett egyedi azonosító jellel, valamint,
érvényes élet- és balesetbiztosítással való rendelkezés.

A szervezet megfelel az előírt műszaki, technikai követelményeknek
A kárhelyszíni együttműködés hírközléssel összefüggő feladatait a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv központi szerve és területi szervei koordinálják.
A szervezet a megfelelő előírások szerint nyilvántartásba vételre kerül.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve a nyilvántartásból törli a mentőszervezetet,
ha azt a szervezet kéri, nem felel meg a minősítés személyi, technikai és műszaki feltételeinek,
megsérti a megállapodásban, illetve e rendeletben foglaltakat, a minősítés érvényességi ideje lejár,
a mentőszervezet tagjainak legalább 25%-a megváltozik és a mentőszervezet nem újította meg a
minősítését.
A mentőszervezet a minősítését megújíthatja, amennyiben a nemzeti minősítő oklevél
érvényességi ideje lejár.
A védekezésre való felkészülés érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve,
illetve területi szervei a mentőszervezetek bevonásával rendszeresen gyakorlatokat szerveznek,
amelyen a mentőszervezet részt vesz a gyakorlattervben foglaltaknak megfelelően.
A nemzetközi segítségnyújtásban való részvétel szabályai
A nemzetközi segítségnyújtásban Magyarország képviseletében csak olyan mentőszervezet vehet
részt, amely
•
•
•
•

rendelkezik megállapodással elfogadja a segítségnyújtás szabályait,
elfogadja a nemzetközi irányelveket és elvárásokat,
a feladatok ellát. szükséges, angol nyelvtudással rendelkező tagot tud kiállítani,
eleget tesz a Nemzetközi Minősítési Rendszer által előírt feltételeknek.

A társadalmi és karitatív szervezetek védekezésben való közreműködésének szabályai
Az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek védekezésben való közreműködésére a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének döntése alapján kerülhet sor. A
humanitárius tevékenységet végző karitatív szervezetek a veszély elhárítási tervekben
meghatározott feladatokat látják el.
Az önként jelentkező szervezetek és személyek védekezésben való közreműködésének szabályai
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Katasztrófaveszély esetében, illetve veszélyhelyzetben az önként jelentkező szervezetek és
személyek a katasztrófa típusának és a képességeiknek megfelelő tevékenységet végeznek a
katasztrófák hatásai elleni védekezésben a védekezés irányításáért felelős személy döntése alapján.
Az önként jelentkező szervezetek a védekezési tevékenységbe abban az esetben kerülnek
bevonásra, ha a katasztrófák elleni védekezésért felelős szervek erői, eszközei és képességei a
védekezés irányításáért felelős személy döntése alapján nem elegendőek a káresemény
felszámolásához.

Lakosság Védelem Felkészítés civil önkéntes támogatással
Lakosságvédelem civil feladatai stratégiája
A lakkosság védelem alapja mind az állami mind a civil szervezetek számára a 1949.
augusztus12.-n kötött Genfi egyezményeket kiegészítő II. jegyzőkönyv IV. cím és IV. rész III.
fejezet mely a POLGÁRI LAKOSSÁG, POLGÁRI JAVAK VÉDELMÉNEK alapelveit
tartalmazza, rendelkezik a polgári lakosság védelméről.
Lakosság és anyagi javak védelme alatt mindazon tevékenységek összességét értjük, amely úgy
katasztrófák során, mint harci cselekmények által kialakult veszélyhelyzet esetén a lakosság
életének megóvására, életben maradásának feltételei biztosítására, az ehhez szükséges anyagi
javak, megóvására, a nemzetgazdaság működőképességének fenntartására irányul.
A lakosságvédelem lehet csoportos vagy egyéni védelem. A csoportos védelem megvalósulhat
helyben maradással, ez a helyi védelem, és a lakosság területről való szervezett kivonásával, ez a
távolsági védelem. A lakosságvédelmi intézkedések bevezetése általában a lakosság riasztása,
értesítésével veszi kezdetét, majd a kialakult helyzetre vonatkozó magatartási szabályok
ismertetésével és a helyzethez legjobban igazodó lakosságvédelmi intézkedés vagy intézkedések,
bevezetésével folytatódik. Pl.: egy vegyi szennyezett kárterületen a riasztás értesítés után, vagy az
azonnali elzárkóztatás, ritkábban óvóhelyi védekezés, majd az egyéni védőeszközökkel,
(menekülő kámzsa) felszerelt kimenekítést végrehajtó szervezetek által a lakosság részére
eljuttatott védőfelszerelésben, kimenekítő eszközökön (autóbusz) az érintett lakosság biztonságos
helyre juttatásával és a szükség elhelyezés és ellátás biztosításával fejeződik be.
A lakosság távolságvédelme (kitelepítés, kimenekítés, kiürítés, befogadás, visszatelepítés,
menekültek fogadása).
A távolságvédelem alapjai
A távolságvédelmi feladatok abból a célból kerülnek végrehajtásra, hogy a veszélyeztetett
lakosságot, anyagi javakat ideiglenesen kivonjuk a veszélyeztető hatások alól, ez által biztosítsuk
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az életben maradás feltételeit. A távolság védelmi intézkedések ideiglenes, kikényszerített,
rendszabályok.
Kitelepítés: a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak veszélyeztetett területről
történő – a veszély elhárítási tervben meghatározottak szerinti – kivonása és befogadó helyen
történő átmeneti jellegű elhelyezése.
Kimenekítés: közvetlen életveszély esetében a lakosság veszélyeztetett területről történő azonnali
kivonása.
Kiürítés: a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kijelölt intézmények és azok ingóságai,
valamint a kulturális örökség elemeinek a veszélyeztetett területről történő kivonása.
Befogadás: a kimenekített, illetve kitelepített lakosság és létfenntartáshoz szükséges anyagi javak
befogadó helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése.
Visszatelepítés: a veszély elmúltával a kimenekített, kitelepített lakosság és a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javak lakóhelyre történő visszajuttatása
A távolságvédelem tervezésének alapjai (létszám, tér, idő, körülmények) A létszám viszonylag
jól körülhatárolható, figyelemmel kell lenni a strukturális megoszlásra.
Alapvető szempontok a létszám tervezéshez:
Az önkéntesség elve,
A családok együtt tartása,
Az egyedül maradott gyermekek figyelemmel kísérése,
Idősek, betegek, testi fogyatékosok figyelemmel kísérése,
Bentlakásos intézmények együttes kitelepítése,
Gyülekezési lehetőségek felmérése,
A befogadás körülményeire tekintettel levő „rátelepítés”(elhelyezhetőség) tervezése.
A tér mint tényező azokat az elemeket foglalja magában, ahol a tevékenység folyik. Ezek:
Kitelepítésre kijelölt terület (település): az a veszélyeztetett terület, melyet a lakosság elhagy. A
kijelölést a veszélyeztető tényező várható, vagy bekövetkezett jellege határozza meg. Befolyásolja,
hogy helyben lehet e más védekezési lehetőséget biztosítani, vagy más védekezési módot
alkalmazni, pl. elzárkóztatást.
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Befogadásra kijelölt terület: azon terület, közigazgatási egység, település, vagy település
csoportok, ahol az érintett lakosság szükség elhelyezése biztosítható, családoknál, vagy
közintézményekben.
Alapelv, a rátelepült létszám nem haladhatja meg az 1:1 arányt
Kitelepítéshez használt útvonalak: azok az útvonalak, melyeket kitelepülő és befogadó helyeket
összekötik, melyeket erre a célra igénybe veszünk. Lehetnek közutak, vasutak. Nagyobb
településeken a helyi tömegközlekedési eszközök, METRO, autóbuszok, vasúti szerelvények.
Alapvető szempontok a tér tényező tervezésénél:
•
•
•
•
•
•
•

úgy a kitelepítési, mint a befogadási feladatokra egyaránt fel kell készülni,
nagy jelentőséggel bír a település létszámösszetételének ismerete,
amennyiben a települések egy feladatra kijelölésre kerülnek, a tervezéshez
szükséges adatokat rendelkezésre kell bocsátani,
a szükséges szállítási kapacitás felmérése,
az áttelepítés során meghatározott súlyú (20 kg) és tartalmú csomag vihető,
a lakosság időbeni és megfelelő tartalmú lakossági felvilágosítás, a végrehajtás
fontos feltétele, ezért átgondolt felkészítési program kidolgozása szükséges,
a közigazgatási vezetők és a katasztrófavédelmi vezetők felelőssége, közös.

Az időtényező esetében két ismérv meghatározó:
•
•

az időtartam, (létszám, távolság, szállítási kapacitás)
a rendelkezésre álló valós időtartam,

A fenti tényezők figyelembevételével a végrehajtás lehet tervezett, gyorsított ütemű, spontán,
kombinált.
Összességében: a kitelepítés, kimenekítés, kiürítés és a befogadás, egy rendkívül összetett és
bonyolult feladat, mely megtervezése kiemelt figyelmet, szakértelmet és szervező készséget
igényel, nem nélkülözheti az önkéntes szervezetek támogatását.

Civil támogatás fejlesztése helyi szinten17
A helyi szintű önkéntes polgári védelmi szervezet fejlesztése számtalan típusú, mélységű, jellegű
beavatkozást jelenthet a pár alkalmas vezetői egyeztetéstől egy komplex szervezeti stratégia
elkészítéséig.
A beavatkozás célja mindig a változás, amely léptéktől függetlenül kihat a szervezet minden
szintjére, és segíti a szervezetet, települést hozzáférni a saját (fel nem ismert) erőforrásaihoz. A
Endrődi István: A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi
törvény alapján
17
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szövetség érdekelt a katasztrófavédelmi támogatás helyi szintű fejlesztésében egyrészt a meglévő
szervezetek belső erőforrásainak feltárásában, a hatékonyság fejlesztésében, másrészt a település
önkéntes kapacitásainak (polgárőrség, sport kulturális hagyományőrző egyesületek stb.) bevonása
a feladatrendszerben. A fejlesztés kulcskérdése a közös érdek a településért való tenni akarás és
helyi szintű együttműködés.
A helyi szintű önkéntes területi politika célja
A területi politikák legfőbb célja, hogy a területi rendszer (benne a térszerkezet) tudatos
formálásával segítse a társadalompolitika legfőbb céljai (korunkban: a béke, a biztonság, a jólét
és a szabadság) megteremtését. (Rechnitzer – Smahó 2011:33-34) Eme legfőbb cél elérésén belül
a tevékenységek területi eloszlását és a térelemek közötti viszonyokat alakítani szándékozó
további területi politikai célok – a tér hármas összetételének megfelelően – három nagy csoportba
sorolhatók:
A hatékonysági (jellemzően védelmi célú) célcsoport a területi erőforrások (humán, technikai
anyagi) hatékony hasznosítását segítő térstruktúra kialakítását, az adott terület védelmi
kapacitásának teljesítményének maximalizálását (növekedési cél), valamint a növekedést
visszahúzó területi különbségek mérséklését (kohéziós cél) célozza.
A méltányossági (jellemzően társadalmi) célok azt fejezik ki, hogy adott területen élő valamennyi
ember számára biztosítani kell a minimális életfeltételek megteremtését, csökkenteni kell a régiók
között fennálló indokolatlan fejlettségi különbségeket.
A fenntarthatósági (jellemzően környezeti) célok a társadalom és természeti környezet közötti
egyensúly fenntartását, a koncentrációs és dekoncentrációs ciklusok váltakozásából adódó
ingadozások és területi túlterheltség problémáinak kezelését (stabilitási cél) és az adott területen a
környezeti károk elhárítását és az esetleges környezeti károk elkerülését, a természeti értékek
védelmét foglalja magában (környezeti cél).
A helyi szintű önkéntes politika kidolgozása – végrehajtása – értékelése folyamatában nem
feledkezhetünk meg arról, hogy a fenti célhármas alapvető tulajdonsága, hogy:
értékfüggő: a térszerkezetben történő változtatások céljai nem csupán az objektív területi
folyamatoktól és az azok nyomán kialakult helyzettől, hanem annak értékelésétől, a különböző
érdekek érvényesülésétől is függ,
integrált: sem összességében, sem egyes elemeiben nem köthetők egyetlen közpolitikához, a
részcélokban dominánsnak tekinthető szférák ellenére a részcélok sem szűkíthetők le csak egyetlen
szférára (az erőforrások mobilizálása erősen helyi társadalmi kérdés is, mint ahogyan a
méltányosság elérése is érinti a gazdaságot és a fenntarthatóságnak is vannak társadalmi és
gazdasági dimenziói),
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konfliktusos: az egyes célok konfliktusban állnak egymással (a hatékonyság elérése
veszélyeztetheti a méltányosságot és a fenntarthatóságot, vagy éppen a méltányosság a
hatékonyság rovására erősíthető).
A területi politika általános eszközei
A területi politika sajátossága, hogy a szereplők és az egyes beavatkozások térben különböznek,
így nem elegendő egyetlen eszköz alkalmazása, hanem azok sokaságára és változatosságára van
szükség. Az alkalmazott eszközök hatásai összetettek, közöttük gyakori az interdependencia,
térben és időben különbözőek lehetnek. (Rechnitzer – Smahó 2011)

A helyi szintű önkéntes területi fejlesztési politika eszközei közé tartoznak:
tervezés: a területi politika céljaival összhangban kijelöli a megvalósítás irányait és egyben a
területi politika szereplőinek gondolkodását, saját döntéseit is orientálja,
szabályozás: törvények, rendeletek alkotásán és betartatásán keresztül szolgálja a célok elérését
(kiterjed pl. a területhasználat szabályozására, a tér közigazgatási felosztására, különleges státuszú
területek létrehozására, az intézményrendszer alakítására),
pénzügyi ösztönzők: közvetlen vagy közvetett támogatások és kedvezmények juttatásával
ösztönzik a szereplőket a célok megvalósítására (ide tartoznak a közvetlen pénzügyi támogatások,
de a területileg differenciált adó- és vámkedvezmények is),
informálás és kommunikáció: a szereplők önálló és együttműködésben történő döntéshozásához
szükséges információk és tudásanyag összegyűjtését, terítését, az információcsere fórumainak
működtetését foglalja magába, szorosan kapcsolódva az (1) pontban felsorolt tervezéshez.
A helyi szintű önkéntes területi politika intézményrendszere a területi politika végrehajtásának
szervezeti kereteit, jogszabályi hátterét, az ágazatok közötti kapcsolatrendszer működését
biztosítja.
A helyi szintű önkéntes területi politika eszközei között a térszerkezet alakulására ható közvetlen
és közvetett eszközöket különböztethetünk meg. A közvetlen eszközök közé sorolható a tervezés,
a kimondottan a térhasználatra vonatkozó szabályozás és pl. azok a pénzügyi konstrukciók,
amelyek elosztásánál valamilyen területi elvet követnek. A közvetett eszközök körébe tartoznak
azok a pénzügyi konstrukciók, amelyek elosztásánál, szabályainak kialakításánál nem követnek
ugyan területi elveket, ám így is jelentős területi hatásaik lehetnek.

Lakosságfelkészítés módszerei civil szervezetek számára
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A felkészítés módszerei:
Szakmai felkészítés (felkészítők felkészítése)
•
•
•
•

Kiadványok (ajánlások, szakmai lapok)
Rendezvények (fórumok, előadások, munkaműhelyek, polgármesteri
találkozók, testületi ülések, stb.)
Katasztrófavédelmi Prevenciós Program készítése az állami, egyházi,
önkormányzati, magán fenntartású intézményekben
Önkéntes lakosságfelkészítői program a Magyar Polgári Védelmi Szövetség
és a megyei polgári védelmi szövetségek szervezésében

Lakosságtájékoztatás
•

Kiadványok (szórólapok, plakátok, internetes tájékoztatók)

•

Azokon a településeken, ahol a nemzeti-etnikai kisebbség lélekszáma az
összlakosság 5 %-át eléri, a tájékoztatók riasztási és magatartási részét a
kisebbség nyelvén is biztosítani kell.

•

Rendezvények (gyereknap, falunap, kiállítások, versenyek, táborok: általános
vagy önálló rendvédelmi illetve közbiztonsági, szakmai nyílt nap pl. tűzoltóságon,
stb.)

•

Tűzoltó mentő technikai bemutató és gyakorlat

•

Veszélyhelyzeti Információs Központok
(VELÜNK) működtetése a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és önkéntesek
közreműködésével

Részvétel a közoktatásban:
A tanulók felkészítése
A pedagógusok a tanulókat az életkori sajátosságaik alapján készítik fel a körülöttük lévő
veszélyek elhárításának lehetőségeire és az ilyen körülmények között alkalmazható célszerű
magatartás módokra.
Iskolarendszeren belül: tanórákon vagy tanórán kívül iskolán kívüli szervezésben történik a
felkészítésük.
A Nemzeti Alaptanterv (NAT) kiemelt fejlesztési feladatként jelöli meg, hogy a fiatalok
„Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.”
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Alapelvként és célként a BIZTONSÁG-KULTÚRA kialakítását nevezi meg.
„a biztonság-kultúra az egyéni és társadalmi létet veszélyeztető tényezők felismerése, az egyén
felelőssége a veszélyhelyzetek kialakulásában, kialakításában, a katasztrófavédelemben (tűz- és
polgári védelem, tervezés, megelőzés, beavatkozás, értékelés).”
„a nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés és az elvárható biztonság igényeinek megfelelően
formálja a tanulók gondolkodását.” 18
Ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek 19

A katasztrófa védelmi kirendeltségek szakemberei a tanév folyamán figyelemmel kísérik és
segítik az illetékességi területükhöz tartozó közoktatási intézményekben folyó veszélyhelyzeti
nevelést és oktatást. Ehhez felhasználják az OKF kiadványait (munkafüzetek gyerekeknek,
Kézikönyv pedagógusoknak oktatáshoz, versenyre felkészítéshez).

A Katasztrófavédelem internetes honlapján olvasható a tanév katasztrófavédelmi versenyének
felhívása. A kirendeltség-vezetők iskolai vagy helyi versenyeket szerveznek, ahonnan a csapatok
továbbjuthatnak a megyei, majd az országos döntőre. A versenyzők elméleti veszélyhelyzeti
ismereteikről feladatlap megoldásakor és gyakorlati feladatok teljesítése során adnak számot,
valamint fizikai erőnlétüket is próbára teszik.
Pedagógusok Akkreditált katasztrófavédelmi pedagógus-továbbképzése
„Katasztrófavédelmi alapképzés óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók, tanárok,
kollégiumi nevelők számára” címmel tanfolyamot indított az OKF és a Fővárosi Pedagógiai
Intézet (FPI).
A tananyag 20 modulból áll, tartalmaz katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi, elsősegély-nyújtási,
oktatás-módszertani, pszichológiai (pánik elkerülési) elméleti és gyakorlati ismereteket.
A felkészítés célja:
•
•

•
18
19

A kockázati tényezők csökkentése a tudatos és folyamatos tájékoztatás, felkészítés
megszervezésével,
A lakosság tájékoztatása a katasztrófavédelmi kötelezettségről, jogokról és az
anyagi forrásokról (pl.: A lakosság ismerje azon kötelességét, hogy a katasztrófák
elleni védekezésben köteles adatközléssel, személyes közreműködéssel, eszközök és
ingatlanok rendelkezésre bocsátásával segédkezni),
A célcsoportok igényeinek, adottságainak maximális figyelembe vétele,

Endrődi István: Katasztrófavédelmi ismeretek, NKE KVI egyetemi PWP előadás 2013.
Endrődi István: Katasztrófavédelmi ismeretek, NKE KVI egyetemi PWP előadás 2013.
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•
•
•
•

A helyi lehetőségek (természetes és épített környezet, közösségi csoportok)
eredményes felhasználása,
A megelőzési kultúra fejlesztése,
A hatékony reagálás feltételeinek kialakítása,

A rehabilitáció szervezett koordinálása.

A lakosságfelkészítési feladatok tervezésének, szervezésének feltételei a stratégia idevonatkozó
elemei alapján
•

Az alkotmányos állampolgári jogok érvényesítése,

•

A tájékoztatáshoz, felkészüléshez szükséges intézményi-, eszköz- és létszámfeltételek
biztosítása,

•

A harmonikus információáramlás feltételeinek megteremtése,

•

A katasztrófavédelemben közreműködők együttműködésének többoldalú
felhasználása.

•

Az alkotmányos állampolgári jogok érvényesítése,

•

A tájékoztatáshoz, felkészüléshez szükséges intézményi-, eszköz- és létszámfeltételek
biztosítása,

•

A harmonikus információáramlás feltételeinek megteremtése,

•

A katasztrófavédelemben közreműködők együttműködésének többoldalú
felhasználása.

A felkészítést végzők:
A lakosság felkészítését elsődlegesen a katasztrófavédelem hivatásos munkatársai végzik,
igénybe véve a szövetség felkészült oktatói kapacitását.
helyi szinten a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetői együttműködve:
•

Civil szervezetekkel, szövetségekkel, egyesületekkel

•

Az önkormányzat és intézményeinek alkalmazottaival

•

(pl. óvodapedagógusok, tanítók, tanárok)

•

Önkéntesekkel
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•

Más szakmai szervezetekkel (pl.: hivatásos és önkéntes tűzoltók, rendőrség,
fogyasztóvédelem, mentőszolgálat, vöröskereszt, védőnők, gyermekvédők, pedagógiai
intézetek)

Vonatkozó információk ismerete:
•

Természeti és civilizációs katasztrófatípusok

•

Magyarország és az adott település veszélyeztetettsége

•

Megelőzési, felkészülési, veszélyhelyzet-kezelési és rehabilitációs lakossági jogok
és kötelességek

•

A védekezés lehetőségei

•

A riasztás és tájékoztatás eszközei, módszerei

•

A veszélyhelyzeti magatartási szabályok

•

Menekülés és mentés

•

Segítségnyújtás, segítségkérés

Az ön- és környezetvédő magatartáskultúra fejlesztése
•

Viselkedésmódok tűz, víz (ár- és belvíz), rendkívüli időjárás, vegyi, biológiai-,
nukleáris veszélyekből eredő katasztrófahelyzetek, terrorizmus idején.

Civil tudásanyag fejlesztés és megosztás a lakosság védelme, felkészítése
érdekében
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség felismerve a helyi szintű fejlesztésben meghatározó jellegű
a korszerű tudásanyag alkalmazása. Törekszik a tagszervezetével közösen az tudásanyag
folyamatos alkalmazhatóságának biztosítására. Az eredmények megosztásának fő területe a
Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület
tevékenysége nyújtotta lehetőségek. A Szövetség elnökségi ülésein és beszámoló közgyűlésein,
illetve a Szövetség honlapján és kiadványaiban is többször helyet kaptak, biztosítva a védelemmel
foglalkozó társadalom részére az információkat, az interaktív tudástranszfer lehetőségét. Minden
tudásanyag fejlesztés kutatási tevékenység alapja a megfelelő tudományos, kutatási környezet.
Ezen területnek vezető kutatási környezete a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődje, Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem katasztrófavédelemmel foglalkozó egységei iránymutató munkát
végeznek ezen a területen. A kutatás integrált és hely megközelítésében a civil területen irányadó
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a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület tevékenysége, amely segíti elméleti alapokkal,
jól használható nemzeti és helyi körülményekhez igazodó tudásanyagokkal a területen folyó
fejlesztő tevékenységet.
A helyi tudásanyag fejlesztés alapja a terület kockázatainak felmérése, ami alapján ajánlásokat
lehet megfogalmazni a lakkosság különböző célcsoportjai számára a lakkosság védelem területén.
Általánosságban elmondható, hogy a katasztrófák, káresemények pusztító hatásai által okozott
károkat mérsékelni lehet a lakosság felkészítésével, veszélyhelyzeti tájékoztatásával. A
veszélyhelyzeti kommunikáció egyik fontos, egyben széles körben alkalmazott lehetősége a
kétoldalú kommunikáció. A közösségi média egyes elemei a kétoldalú kommunikációt
eredményesebbé és hatékonyabbá tehetik, ami megteremti a lakosság életben maradásának a
lehetőségeit azzal, hogy az egyén a megfelelő információkat (például helyes magatartási
szabályokat, viselkedési normákat, veszélyhelyzeti ismereteket stb.) megfelelő időben kapva a
tragédiát elkerülje vagy az életveszélyes helyzetből gyorsan, veszteség nélkül kikerüljön. A
szövetség gazadag tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen. A szakemberek és az önkéntesek
segítségével az alábbi eszközöket módszereket alkalmazza.
Az aktív lakosságtájékoztatás
A MKV Igazgatóság szervezésében a KV Kirendeltség lakosságtájékoztatási program keretében
készíti, fel a lakosságot melyben a szövetség együttműködik.
•
•

az I. katvéd. osztályba sorolt településeken évente legalább egyszer,
a II. katvéd. osztályba sorolt településeken 3 évente legalább egyszer.

Az aktív lakosságtájékoztatás eszközei:
•
•
•
•

tájékoztató kiadványok kibocsátásával,
a helyi, megyei
és regionális médiumokban megjelenő
közleményekkel, internetes tájékoztató felületek megjelentetésével,
lakossági fórumok szervezésével,
települési nyilvános rendezvényeken (város- és falunap)

tájékoztató

Az aktív lakosságtájékoztatás tartalma különösen:
•
•
•
•
•

a lakosság felkészítése a riasztási módszerek és jelek felismerésére,
a követendő magatartási szabályok,
a segítségnyújtás formái,
az adott területet fenyegető természeti és civilizációs kockázatok,
a veszélyek elhárításának lehetséges módjai.

A passzív lakosságtájékoztatás
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A passzív lakosságtájékoztatás eszközei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a nyomtatott és elektronikus információs kiadványok elérhetővé tételével,
kirendeltségi nyílt nap biztosításával.
legalább évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban
a nyílt napon a lakosság számára tájékoztatást nyújt:
a katasztrófavédelmi rendszerről,
a kirendeltség feladatairól, felszereléséről,
a település veszélyeztető tényezőiről, a
felkészülési-megelőzési lehetőségekről,
a veszély esetén követendő magatartási és védelmi szabályokról.

Azokon a településeken, ahol a nemzeti-etnikai kisebbség lélekszáma az összlakosság 5%-át eléri,
vagy amely település idegenforgalmi központ, az aktív lakosságtájékoztatási formában kiadott,
vagy megjelentetett tájékoztató kiadvány riasztási jelzéseket és követendő magatartási szabályokat
tartalmazó részét a kisebbség nyelvén és az idegenforgalomra jellemző világnyelven is meg kell
jelentetni.
A hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők lakosságfelkészítését a számukra alkalmas segédletek
kidolgozásával és kiadásával kell biztosítani.
A felkészítés témakörei: 20
A vonatkozó információk ismerete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Természeti és civilizációs katasztrófatípusos
Magyarország és az adott település veszélyeztetettség
Megelőzési, felkészülési, veszélyhelyzet-kezelési és rehabilitációs lakossági jogok
és kötelességek
A védekezés lehetősége
A riasztás és tájékoztatás eszközei, módszere
A veszélyhelyzeti magatartási szabályok
Menekülés és mentés
Segítségnyújtás, segítségkérés
Az ön- és környezetvédő magatartáskultúra fejlesztése
Viselkedésmódok tűz, víz (ár- és belvíz), rendkívüli időjárás, vegyi, biológiai-,
nukleáris veszélyekből eredő katasztrófahelyzetek, terrorizmus idején

A felkészítés színterei:
Szakmai felkészítés:

20

Endrődi István: A katasztrófa-elhárításra felkészítő ismeretek, RTF főiskolai jegyzet 2007.
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•
•
•
•

Kiadványok (ajánlások, szakmai lapok)
Rendezvények (fórumok, előadások, munkaműhelyek, stb.
Katasztrófavédelmi Prevenciós Program készítése
Önkéntes lakosságfelkészítői program a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a
megyei polgári védelmi szövetségek szervezésében

Lakosságtájékoztatás:
•
•

•

Kiadványok (szórólapok, plakátok, internetes tájékoztatók)
Rendezvények (falunap, gyereknap, szakmai nyílt nap pl. tűzoltóságon, kiállítások,
versenyek, találkozók, fesztiválok, táborok: általános vagy önálló rendvédelmi
illetve közbiztonsági, stb.)
Veszélyhelyzeti Információs Központok (VELÜNK) működtetése a Magyar Polgári
Szövetség és önkéntesek közreműködésével

Speciális célcsoportok a lakosság védelme, felkészítése területén
A lakosság védelme és felkészítése tervezése során MPVSZ védelmi stratégiája kiemelt
figyelmet szentel az állábi célcsoportokra helyi szinten.
•
•
•
•

fiatalok,
idősek,
veszélyeztetettek
ellátásra szoruló állampolgárok

A szövetség az idős és akadályoztatott emberek részér komplex és integrált segítő támogató
tevékenységet alakított ki, ami a sérült szellemileg és mozgásában korlátozott, és időskorú
embereket támogatja rendkívüli helyzetben ellátás teljes folyamata során. Elősegíti az emberek
alapvető és kielégítő létfeltételit biztosító tevékenységet rendkívüli, események katasztrófák
esetén.
A szövetség hangsúlyt helyez a veszélyhelyzetek esetén fokozottan hátrányosan érintett társadalmi
csoportok védelmére. Akiknek romlik esélyük a közösségi szolgáltatások eléréséhez és
használatához. Ez pedig számukra rosszabb élet minőséget eredményez és veszélyhelyzetben
fokozott figyelmet igényel. A fizikai akadályokon kívül információs és társadalmi akadályok is
nehezíthetik egyes polgárok, társadalmi csoportok esélyeit. Ezek egy része szembe ötlő (mint
például a lépcső a kerekes székesnek, vagy a táblára kiírt információ a gyengén látónak). Az
akadályok más része viszont távolról sem ilyen nyilvánvaló,)
A jelentős számú sérült szellemileg és mozgásában korlátozott egyre inkább elöregedő lakosság
mikrokörnyezetére ható pótlólagos forrás alkalmazásával kíván a szövetség lehetőséget biztosítani
itt élő idős emberek életminőségének és biztonságérzetének növelése érdekében. Szeretnénk egy
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hatékony modellt kidolgozni és működtetni melynek bevezetése minta értékű lehetne mind helyi
mind nemzeti szinten.
Az infokommunikációs társadalom fejlődésével járó negatív hatások fokozottan sújtják ezt a
területet is. a változás magával hozta az alacsonyan képzett munkaerő eladhatatlanságát, az
egyének társadalmi és társasági elszigetelődését hatása a környezetünkben egyrészt az alacsony
képzettségű társadalmi csoportok kiszorulása munkaerő piacról és ezzel járó elszegényedési
folyamat indikált minden együttélési szabályt semmibe vevő réteg megjelenése és megerősödése
másrészt az egyre inkább elöregedő lakosság problémái jelentős társadalmi feszültséget
hordoznak. Veszélyhelyzetek esetén ez a csoport a leginkább kiszolgáltatott az események
hatásainak. A probléma kiküszöbölésére pozitív társadalmi folyamatok erősítésére alkalmas lehet
tervezetünk, melynek megfelelő menedzsmentje esetén integrált összefogás közös felkészítés
lakossági tájékoztatás tervezhető, szervezhető és hajtható végre.
A sérült szellemileg és mozgásában korlátozott részére kialakítandó komplex és integrált segítő
támogató rendszer lehetőségek vizsgálata mutatja, hogy sikeres tevékenység alapja mindenkor a
reális helyzetfelmérésen alapuló elemzés erre alapuló fejlesztés hatékonyság növelése.
A kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés (a továbbiakban: távolsági védelem) a
lakosságvédelem egyik leghatékonyabb módja, egyben a legösszetettebb polgári védelmi
feladatrendszer is. melyek integráns részeként lehet ezen a területen elképzelésünket kialakítani.

Katasztrófa megelőzés tevékenység civil önkéntes támogatásának területei.
Megelőzés tudásanyagának fejlesztése megosztása
A katasztrófa megelőzésről egyértelműen kimondható hogy a leginkább költséghatékony
védekezési forma, s fejlesztése nemcsak nemzeti, de európai szintű érdek is. Természetesen, mint
ahogy a nemzeti és európai tapasztalatok is mutatják, össztársadalmi kihívást csak társadalmi
szinten lehet kezelni, így elképzelhetetlen a sikeres végrehajtáshoz a felelős állami, önkormányzati
szervezetek mellett a civil társadalomnak segítő ereje, az önkéntes szervezetek tevékenysége, mind
nemzeti, mind nemzetközi szinten. Magyarország ezen a területen is jelentős sikereket tudhat
magának, hiszen az erőteljes, integrált állami katasztrófavédelem mellett jelentős önkéntes
kapacitás van jelen, amit az is bizonyít, hogy magyar civil szervezeti vezetéssel hazánkban alakult
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meg az Európai Önkéntes Polgári Védelmi Fórum (EVCPF - European Voluntary Civil Protection
Forum). 21
Mint minden szubszidiaritáson alapuló munkaforma, ez a terület sem nélkülözheti az
állampolgárok aktív szerepét. Egy demokratikus berendezkedésű államban a polgároknak
természetes igénye, hogy saját környezetükben maguk határozzák meg a szükséges változásokat,
az őket közvetlenül érintő kérdésekben pedig önállóan döntsenek. Rálátásuk kell, hogy legyen a
központi hatalom tevékenységére, és befolyásolni tudják annak működését. Az katasztrófák elleni
önvédelemi készséget, a polgári öngondoskodást az állami, önkormányzati szektornak támogatni
kell, hiszen e törekvések erősítik, tartalommal töltik fel a hatóság lakosságvédelmi intézkedéseit.
A katasztrófa megelőzés területén végzett tevékenység állami részről irányítója - az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - és a civil szervezeti oldalnak vezető szereplője – a Magyar
Polgári Védelmi Szövetség – együttműködése központjában is azon új biztonságpolitikai kultúra
áll, ami az öngondoskodó állampolgár attitűdjén alapszik.

Megelőzés civil támogatási tevékenység módszertana (támogató hálózatok)
Az önkéntesség alapjain dolgozó, önkéntes szakemberekből és civil szervezetekből álló regionális
hálózat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség egyik fontos célkitűzése, mint nemzeti, mint
nemzetközi szinten.
A Hálózat létrehozásának koncepciója alapvetően a veszélyek csökkentésére és a veszélyeztetett
területen élő lakosság felkészítésére irányult. Ezt a tendenciát bizonyítja európai szinten - és
mutatja nemzeti szinten stratégiánk korszerűségét és hatékonyságát - az Európai Parlamentnek a
P7_TA(2010)0326 számú állásfoglalása és közleménye a természeti csapások és az ember okozta
katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról. A dokumentum egyértelműen
kimondja a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló koncepció
szükségességét, rendkívüli fontosságát mind az emberi közösségek, mind az anyagi javak és a
természeti és az épített környezet megőrzése területén.
A határon átnyúló, katasztrófa megelőzés segítő önkéntes hálózat megalakításának
módszertana három fő komponensből áll:
•
•
•

A megelőzés jogi, működési környezete
A védekezési feltételek biztosítása
A megelőzési tevékenység financiális környezete

Endrődi István: A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi
törvény alapján, European cooperation forum of civilian protection organitózations In: 5. rd International
Conference Crisis Management Days. Velika, Horvátország, 2012.
21
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Katasztrófa megelőzési civil érdekérvényesítési és civil kontrol tevékenység
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség, mint területi szakmai polgári védelmi önkéntes szervezetek
nemzeti szervezet ezen a területen hozzájárul a civil szervezetek egyik fontos feladatához, az
érdekérvényesítéshez/érdekképviseleti tevékenységhez. A katasztrófa védelem területén
tevékenykedő civil szervezetek meghatározó társadalmi bázist jelentenek Magyarországon,
tevékenységükkel helyi, térségi, regionális-és országos szükségletekre reagálnak, miközben
érdekérvényesítési, érdekképviseleti szerepet is töltenek be. A katasztrófa védelem területén egyre
erőteljesebb a törekvés a részvételi demokrácia és részvételi párbeszéd erősítésére. A partnerség
elve alapján a civil szektornak ebben a folyamatban meghatározó szerepe van, amelyet elsősorban
formálisan is szervezett érdekképviseletet (is) ellátó szervezetek közreműködésével valósítanak
meg de egyre nagyobb szerepet vállalnak a szakmai szervezetek is a folyamatos párbeszédre épülő
érdek érvényesítés mind hivatásos mind a civil önkéntes oldal számára fontos. A szövetség ezen
területen végzett tevékenységét mutatja a számtalan előzetes felkérés a jogszabályalkotás és a
belső szabályzók területén és a szövetség tagjainak részvétele a tanácsadói testületekben.

Katasztrófavédelmi Intézmény és Kapacitás fejlesztés civil együttműködési
stratégiája.
Katasztrófavédelmi Intézmény és Kapacitás fejlesztés civil együttműködési követelményei
A civil együttműködés kereteit mind egyéni mind szervezeti szinten a 234/2011. (XI. 10.) korm.
rendelet 22 szabályozza VIII. fejezetben került meghatározásra az önkéntes mentőszervezetek
közreműködésének szabályai.
Az Önkéntes Mentőszervezetek Közreműködésének Szabályai
38. Általános elvek 23
57. § (1) Az országban működő önkéntes mentőszervezet (a továbbiakban: mentőszervezet) a
hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni védekezésben akkor vehet részt, ha a
Nemzeti Minősítési Rendszerben meghatározott képzettségi, felkészültségi
alapkövetelményeknek eleget téve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által
lefolytatott, e Fejezetben szabályozott eljárásban a mi-nősítést megszerezte. A Nemzeti
Minősítési Rendszert a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve minden év január 31ig közzéteszi a honlapján.
22 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
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(2) A minősítés megszerzéséhez a mentőszervezet a nyilvántartásba vétel helye szerint illetékes
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervénél kérelmet nyújt be, melynek tartalmát a 4.
melléklet határozza meg.
(3) A minősítésnek megfelelt és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által
nyilvántartásba vett mentőszervezet értesítés alapján vesz részt a hazai katasztrófák és
veszélyhelyzetek hatásai el-leni védekezésben (a továbbiakban: védekezésben), valamint a
nemzetközi segítségnyújtásban.
(4) A minősítésnek megfelelt mentőszervezet az 5. mellékletben szereplő megállapodás
aláírásával elfogadja a hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve koordinációs és –
beavatkozás esetében – irányítási jogát, és ezzel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervénél vezetett nyilvántartásba bekerül.
58. § (1) A nyilvántartásba vett mentőszervezet a védekezésben a Kat. 18. § (2) bekezdése esetén
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének értesítése, a Kat. 46. § (5) bekezdése
esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének értesítése alapján vesz részt. Az
értesítő okmány tartalmazza a káresemény jellegét, az esemény helyszínét, az igényelt
segítségnyújtás mértékét, valamint a gyülekezési pont helyét.
(2) Az értesítés kiterjed a mentőszervezetek mentésbe történő be-vonására, próbariasztásra,
valamint ellenőrző gyakorlaton történő részvételre.
(3) A mentőszervezet védekezésbe történő bevonásáról szóló értesítést kiadó szerv a
mentőszervezet védekezésbe történő bevonása elrendelőjének minősül.
59. § (1) A mentőszervezetek kárhelyszíni tevékenységét a helyszíni műveletirányító irányítja.
(2) A védekezésbe, valamint a nemzetközi segítségnyújtásba bevont mentőszervezet kár- és
költségtérítésre jogosult.
(3) A mentőszervezet együttműködik a katasztrófák elleni védekezésben feladatot ellátó
valamennyi más szervvel és szervezettel.
(4) A védekezésbe bevont mentőszervezet általános jelentéstételi kötelezettséggel tartozik. A
mentőszervezet a beavatkozásairól, igény-bevételéről, valamint a feladat végrehajtásáról –
legalább a 6. mellékletben meghatározott tartalmú – jelentést készít és a tevékenység befejezését
követő 8 napon belül megküldi az értesítés elrendelője számára

Katasztrófavédelmi Intézmény és Kapacitás fejlesztés civil együttműködési
gyakorlata
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A civil kapacitás és intézményfejlesztés alapvetően a katasztrófavédelemi tevékenység
támogatására civil részvételre épül melynek lényeges eleme a mentés. A gyakorlat lényeges
eleme részvétel szabályai és hozzá kapcsolódó műszaki, technikai követelmények.
A mentésben való részvétel további feltételei:
a) szakmai képesítési és képzettségi alapkövetelményeknek való megfelelés,
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által engedélyezett egyedi azonosító
jellel, valamint
c) a mentési képességre érvényes saját, vagy a mentőszervezet által kötött élet- és
balesetbiztosítással való rendelkezés.
Műszaki, technikai követelmények
61. § (1) A minősítést az a mentőszervezet szerzi meg, amely rendelkezik a 4. melléklet alapján
kitöltött adatlapon rögzített eszközrend-szerrel.
(2) A mentőszervezet – mint üzemben tartó – felelős azért, hogy a mentéshez használt eszközök
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota megfeleljen a hazai jogszabályi, műszaki
követelményeknek, egyéb adminisztratív előírásoknak.
(3) A mentőszervezetnek a katasztrófák elleni védekezés infokommunikációs rendszerébe
történő belépését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve engedélyezi.
(4) A hazai kárhelyszíni együttműködés hírközléssel összefüggő feladatait a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve és területi szervei koordinálják

Katasztrófavédelmi Intézmény és Kapacitásfejlesztés civil együttműködés
helyi szinten Katasztrófa őrs és helyi önkéntes szervezetek
A helyi szintű együttműködés a nemzeti és területi szinten kialakított alapelvek szerint
tervezhető, szervezhető. A hivatásos szervezet a katasztrófa őrs támogatása önkéntes oldalról
csak megalapozott tudásanyagra épülhet. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség a helyi szintű
együttműködés legfontosabb szabályait gyűjtötte egybe egyrészt kiterjedt komplex kárterület
másrészt árvízi védekezés esetére. Természetesen a szövetség minden helyi szervezet számára
segítséget nyújt az esetlegesen más szakterületen is szakanyagok átadásával.

Vezetés, döntéstámogatás
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A parancsnoki munka
Az ország katasztrófa elleni védelme, a katasztrófavédelmi műveletek megkövetelik, hogy a
tevékenységben részt vállaló személyek képesek legyenek többirányú feladat ellátására. A
katasztrófavédelmi feladatok komplexitása szükségessé teszi, hogy felkészítés a
katasztrófavédelmi funkciónak megfelelően - szervezeti szintenkénti és szakirányokban kellő
differenciáltsággal - realizálódjanak.
Így a katasztrófavédelem, a technikai üzemeltetői és a logisztikai támogatás szakterületeire történő
szakfelkészítést biztosít. A különböző szakterületekre történő felkészítés azonban a
katasztrófavédelmi szervezeti cél funkcionális rendszerének megfelelő arányban valósulhat meg.
Valamennyi területre egyaránt jellemző vezetői elvárás rendszer követelményeit a
belügyminiszteri rendelet határozza meg.
A követelményrendszer pontosan előírja általános vezetői és a szakirányú vezetői elvárásokat
mind a béke felkészítés időszakára, mind a minősített időszakra vonatkozóan. Az önkéntes vezetői
felkészítés a vezetéselméleti és a katasztrófavédelmi szervezetvezetés ismeretrendszerében
integrálódik, amely integrálódik a többi tantárgy tanulmányozása során elsajátított ismeretekre.
Ugyanakkor a vezetői ismeretek rendszere egyrészt alapozza, másrészt integrálja a műveletvezetői
és a műveleti ismeretrendszert. A gyakorlati vezetői felkészítést segíti elő, és a jártasság
megszerzését teszi lehetővé vezetői tréningeken vezetési funkciókban, vezetői szerepekben történő
gyakorlás.
A vezetői felkészítés célja, hogy önkéntes szervezetek vezetői képessé váljanak minden helyzetben
az alárendeltek befolyásolására, a vezetői folyamatok megoldására, a katasztrófavédelmi célok
kitűzésére és azok megvalósítására.
A katasztrófavédelmi szervezetvezetés a "parancsnoklás", ami a "parancsnok" útján történő
vezetés. A parancs pedig ellentmondást nem tűrő utasítás, melynek végrehajtása az alárendelt
számára kötelező, megtagadása súlyos joghátránnyal jár.
A katasztrófavédelmi vezetés lényege: a katasztrófavédelmi vezetés olyan bonyolult, egyedi
vonásokkal bíró társadalmi tevékenység, amely során a katasztrófavédelmi szervezet vezetője a
"parancsnok" (főigazgató, igazgató, kirendeltség vezető, tűzoltóparancsnok, stb.) alárendeltjeit
befolyásolja (készteti) az elöljáró által meghatározott szervezeti feladatok végrehajtására, egy
(különleges) cél elérésére, a megfelelő feltételek megléte mellett (vagy annak lényeges hiányában
is).
A vezető (a "parancsnok") és a vezetett (az alárendelt) a rendvédelmi szervezet tagja, ahol a vezetés
jogi alapja a vezetőknek a vezetettek feletti hatalma. A katasztrófavédelmi szervezet felépítésében
releváns, hogy a személyek és a szervezetek piramisát olyan szintig építik ki, ahol a hatalom és a
felelősség minden vezetési szinten - szervezetenként - egyetlen személy, a "parancsnok" kezében
összpontosul.
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A vezetés elemeihez tartozik a vezető, a vezetett, a környezet, a kommunikáció.
A vezető (a vezetés) olyan - vezetői és szakmai szempontból felkészült - személy (személyek), aki
célok kitűzésében, a feltételek megteremtésében, a feladatok lebontásában, a vezetettek (az
alárendeltek)
befolyásolásában,
késztetésében,
motiválásában
és
tevékenységük
megszervezésében, irányításában, ellenőrzésében, értékelésében tölt be nélkülözhetetlen szerepet.
A vezetett a munkamegosztás alapján koordinált rendszerben részfeladatot ellátó személy, aki
megfelelő specializációs ismerettel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik, és irányítás mellett, de a tevékenységét illetően megfelelő szabadsággal, ugyanakkor behatárolt döntési jogkörrel - látja
el a munkakörében meghatározottakat. A kommunikáció - verbális és non verbális formában biztosítja a vezető és a vezetettek közötti gondolatok, információk közös értelmezését, cseréjét. A
vezetői, a szervezeti kultúra - a szervezet vezetői, tagjai által örökölt és elfogadott, illetve általuk
kialakított értékek, nézetek, beállítódások olyan rendszere, amely befolyásolja közös és egyéni
szervezeti tevékenységüket, viselkedésüket.
A vezetési folyamat megoldási lehetőségei
A vezető a célrendszer teljesítése érdekében, a helyzettől függően különböző módon oldja meg a
vezetés folyamatát:
•
•
•
•

problémamegoldó folyamat alkalmazásával,
munkamegosztás alapján történő megközelítéssel,
vezetési funkciók jól elkülöníthető rendje alapján,
speciálisan az adott szakterületre kialakult módon.

A problémamegoldás folyamata:
•
•
•
•
•
•

problémafeltárás,
cél meghatározás,
probléma helyzet elemzése és következtetések levonása,
döntési alternatívák felállítása és a vezetői döntés,
a feltételek megteremtése és a végrehajtás,
ellenőrzési tevékenység.

Munkamegosztás vagy vezetési funkciók alapján:
•
•
•
•
•
•

informálódás,
tervezés,
döntés,
szervezés,
végrehajtás irányítása,
ellenőrzés és értékelés.
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Speciális, az adott szakterületek alapján:
•
•
•
•

politikai,
gazdasági,
közigazgatási, stb.,
a katasztrófavédelmi szervezetek nem békeidőszaki tevékenysége során: a parancsnoki
munka.

A szervezeti vezetés módszere - a célhoz vezető út elérése - olyan vezetői megoldások, eljárások
összessége, amely a vezetési folyamatok sikeres megoldásában közös, ismétlődő fogásokként,
elemeként van jelen. A módszer két relevánsan elkülönülő területen figyelhető meg és célszerű azt
érvényre juttatni:
•
•

az a követendő eljárás, amellyel biztosítható a vezetettek befolyásolása, rávétele,
meggyőzése az eredményes cselekvésre, a szervezet tevékenységében való aktív
részvételre,
a vezetési folyamatok megoldásának folyamatai, illetve az egyes vezetési funkciók
elvégzése során alkalmazott eljárások lehetőségei, metódusa.

A szervezeti vezetés eszközrendszere:
• jogi és hatalmi,
• logikai és intellektuális,
• erkölcsi,
• pszichológiai,
• pedagógiai,
• szociológiai,
• anyagi és technikai
eszközök, amelyek a vezető rendelkezésére állnak az alárendeltek tevékenységének
befolyásolására, a szervezeti folyamatok eredményes megoldása érdekében.
A önkéntes szervezeti kultúra: a szervezet tagjainak közös tapasztalataira, élményeire épített,
elfogadott és követett viselkedése, az általa vallott értékek, normák hiedelmek, előfeltevések
együttes rendszerére alapozottan. Formális és informális jellegben, valóságos és látens értékekben
jutnak kifejezésre.
A katasztrófavédelmi szervezetvezetés rendszere:
• elemei:
• a vezető: a parancsnok
• a vezetett: az alárendelt (a beosztott),
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•
•
•
•
•

a kommunikáció
a szervezeti kultúra domináns eleme: a katasztrófavédelmi morál
a vezetés módszerei
a vezetés eszközei
a környezet: a veszély környezete.

A parancsnok (a vezető) a katasztrófavédelmi (tűzoltó, polgári védelmi) szervezet élén álló
egyszemélyi vezető. Szolgálati hatalma kiterjed az adott katasztrófavédelmi (tűzoltó, polgári
védelmi) szervezet egész személyi állományára, az alárendeltek (a beosztottak) szolgálatának
minden területére, bármely helyen és időben. Teljes és oszthatatlan felelősséggel tartozik a rábízott
katasztrófavédelmi (tűzoltó, polgári védelmi) szervezet célrendszerének teljesítéséért, a neki
alárendelt állomány eredményes tevékenységéért és mindazért, amit ennek érdekében tesz, vagy
megtenni elmulaszt. A parancsnok munkáját - a funkcionális feladatot ellátó személyekből álló törzs támogatja. Az a beosztással rendelkező, törvényes joggal felhatalmazott személy, aki a rárótt
felelősséggel, és számára előírt kötelezettséggel, biztosítja a neki alárendelt személyek,
szervezetek alaprendeltetésének teljesülését, meghatározza a célt, gondoskodik a feltételekről, a
működésről, a szervezeti kultúra alakításáról, a tagok ösztönzéséről és más szervekkel,
szervezetekkel való együttműködésről. Az alárendeltjeivel szemben hatalmi helyzetben van. A
parancsnoklás: szigorú - rendszerint a fegyveres (a rendvédelmi) szerveknél érvényesülő törvényileg támogatott vezetési rend, ahol a vezető (a parancsnok) más vezetővel szemben
különleges joggal van felruházva. A parancsnoklás egyben a szolgálati (a "parancsnoki") beosztás
ellátásából eredő szolgálati hatáskör gyakorlását, illetve az egyes katasztrófavédelmi
tevékenységek konkrét, gyakorlati végrehajtásának irányítását is magába foglalja.
A katasztrófavédelmi vezetés szervezeti tevékenységének jellemzője a világos és egyértelmű
küldetési meghatározottság, a szervezettség, a motiváció, a fejlett informatikai technikai
eszközrendszerrel támogatott kommunikáció és a megfelelő feltételrendszer. Legfőbb jellemzője:
a felelősség egy személyhez való kötése. A hatalom gyakorlásának kereteit és rendjét a
jogszabályok alapján megalkotott Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Szolgálati
Szabályzat, illetve a munkaköri leírások - konkrétan a munkamegosztás alapján előírtan - a feladat,
a hatáskör, a jogkör, a felelősség, a kötelesség szerint rögzített. A szervezeti kultúra tényezői
közül különleges jelentőséggel bír a szervezeti tagok morálja, amely alapvetően az erkölcsi és a
lelki tulajdonságok összességét jelenti. Ez tükrözi leginkább a katasztrófavédelmi szervezeti
kultúrát, amelynek domináns elemét képezi. A szervezetek morális tényezője rendkívüli
mértékben meghatározza a vezetők (parancsnokok) és alárendeltek tevékenységét. A személyi
állomány moráljára, de különösen a veszélyhelyzeti moráljának minőségére döntő hatást gyakorol
a társadalmi támogatottságot kifejező, tükröző eszmeiség, az erőforrásokkal történő ellátottság, a
hazaszeretet, a küldetés eredményességébe (a feladatba) vetett hit egyaránt. Releváns befolyást
gyakorol a veszélyhelyzetre való felkészítésre. A környezet döntő hatással van a
katasztrófavédelmi (a polgári védelmi) szervezet működésének minőségére. A környezet
határozza meg a katasztrófavédelmi szervezet célját, biztosítja - a politika céljának,
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érdekérvényesítési szándékának függvényében - a működés feltételrendszerét, gyakorolja a
kontrollt. A kommunikáció a katasztrófavédelmi szervezeti tevékenységhez elengedhetetlenül
szükséges információt, motivációt közvetítő, a vezetői szándék közös értelmezését elősegítő
vezetési elem. Megnyilvánulási formái a szervezeti funkciótól és a helyzettől függően másként
realizálódnak. Így például a non verbális kommunikáció különböző és többcsatornás formái
kerülnek előtérbe a veszélyhelyzeti (a békeműveleti) feladatok teljesítése során.
A célrendszer, a feladat a katasztrófavédelmi (polgári védelmi) szervezet alaprendeltetéséből
fakad, amely általában az elöljáró szervezeti szinten fogalmazódott meg, az adott szervezetben
konkretizálódik és kerül lebontásra, realizálásra. A katasztrófavédelmi szervezet céltudatos
felkészítéssel, szervezeti működtetéssel készül fel a békeműveletekre, a veszélyhelyzetekre, a
válsághelyzetekre, illetve a fegyveres összeütközésekhez kapcsolódó feladatok megoldására,
valamint a nem katasztrófavédelmi jellegű, de az ország biztonsága érdekében megoldandó
tevékenységre.

A katasztrófavédelmi szervezetvezetés főbb elvei 24
A vezetésnek, de különösen a katasztrófavédelmi vezetésnek - a "parancsnoki" vezetési, irányítási
és mozgásszabadságát nem csorbítva - meg kell határozni néhány olyan elvet, vezérfonalat,
amelyhez valamennyi szintű vezető (parancsnok) a szervezet kialakítása, vezetése során
alkalmazkodik, és a lehetőségek függvényében illeszti ahhoz a tevékenységét. A
katasztrófavédelmi vezetés alapelvei nemcsak a nemzeti, hanem a nemzetközi, a szövetségesi
katasztrófavédelmi erők vonatkozásában is érvényesítendők, a sikeres és kiegyensúlyozott vezetés
biztosítása érdekében.
Ezek az elvek lehetnek:
•
•
•
•
•
•
•
•

a vezetés egységének elve,
az egyszemélyi vezetés elve,
a vezetés és irányítás integráltságának elve,
a vezetés folyamatosságának elve,
az egyértelmű vezetési lánc elve,
a vezetés integrálásának elve,
a decentralizált vezetés elve,
az együttműködés és kölcsönös megértés elve,

A vezetéssel szemben támasztott követelmények:
•
•

a magas fokú operativitás,
a vezetési szilárdság,

1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiadásáról.
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•
•
•
•

a vezetési folyamatosság,
a vezetési rugalmasság,
a vezetés tudományossága,
a vezetés "rejtettsége" (szükségesség és elégségesség az információ áramlásában).

A katasztrófavédelmi szervezetek vezetői munkafolyamatainak megoldási lehetőségei
A katasztrófavédelmi (polgári védelmi) szervezet működését, vezetését számos tényező
befolyásolja, azok mindig más és más aspektusban érvényesülnek, ezzel együtt eltérően
befolyásolják a vezetői folyamatok megoldását, így ezáltal a vezetői tevékenység eljárásait is. A
vezetői folyamat megoldási módját meghatározóan az az időszak, illetve szituáció befolyásolja,
amelyikben a szervezet a funkcionális tevékenységét, az alaprendeltetését teljesíti. Ez lehet béke
időszaki, illetve minősített időszaki, valamint háborús időszaki.
A vezetői folyamat absztrakt modellje
Valamennyi vezetői munkafolyamatban egy általánosan elvégzendő vezetői gondolkodási és
cselekvéssor határozható meg. Ez az absztrakt meghatározás a következő lépéssorozatból áll:
•
•
•
•
•

A szervezeti célrendszer meghatározását befolyásoló tevékenységi érdek feltárása (annak
feltárása, hogy mi történik és abban mi a saját szervezet érdeke).
Az események, a kialakult helyzet vizsgálata, elemzéssel a logikai összefüggések
felismerése, majd szintetizálással a főbb kérdéseknek a figyelem középpontjába helyezése.
Az elvégzendő feladatok közötti szelektálást követően alternatívák felállítása, optimális
változat kiválasztása, cselekvési terv részletes kidolgozása.
A cselekvési tervben foglaltak megoldása (a feltételek megteremtésével, a tevékenység
összehangolásával, és annak irányításával).
A megoldás áttekintése, értékelése, visszacsatolása.

A vezetési folyamatmegoldások más és más vezetési módot, stílust követel meg, amelynek
megvalósulását befolyásolja a vezető, a törzs és az alárendeltek felkészültsége, a feladat, a
feltételrendszer, a rendelkezésre álló idő, az esemény (a veszély), a környezet és még sok más
tényező. A katasztrófavédelmi szervezetek tevékenységében a vezető (a parancsnok) a következő
vezetői folyamat-megoldási lehetőségek közül választhat, illetve a helyzettől függően
alkalmazhatja azokat, akár kombináltan is:
•

•

a vezetői probléma-megoldási folyamat: problémafeltárás, célmeghatározás,
problémaelemzés, megoldási alternatívák felvázolása, optimális probléma-megoldás
kiválasztása, a döntés, a végrehajtás megszervezése a feltételek megteremtésével, a
problémamegoldás, a megoldás ellenőrzése. Bármely időszakban ajánlott alkalmazása, de
legcélszerűbb akkor követni, amikor a vezetőnek kevés idő áll rendelkezésre a döntéshez.
a munkamegosztás, illetve vezetői funkciók alapján történő folyamat: a vezetők
elsősorban a béke időszaki feladatok, a béketámogatói feladatok, illetve minősített
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•

időszakban a nemzetközi és az országos és területi műveleti szintű feladatok során
alkalmazhatják.
a parancsnoki munka rendszere: meghatározó módon minősített időszakban, a műveleti
feladatok teljesítése, a veszélyhelyzetek kezelése során kerül alkalmazásra.

A vezetői folyamatmegoldás első kettő megoldási lehetősége az előző fejezetek általános
vezetéselméleti részében tárgyalásra került, itt a katasztrófavédelmi szervezetvezetés minősített
időszaki rendszerének vezetési megoldása, a parancsnoki tevékenység tárgyalására kerül sor.
Az elöljáró által meghatározott feladat elindítja az alárendelt vezető tevékenységsorozatát.
Vezetői (parancsnoki) munkájának tartalma a következő:
•
•
•
•
•
•

vezetői értékelés I.: a feladat elemzése,
vezetői értékelés II.: a kialakult helyzet és a feladat értékelése,
vezetői értékelés III.: a tevékenység áttekintése és döntés,
a tevékenység megszervezése, rendelkezés (pl. alkalmazási parancs), koordinációs utasítás
az együttes tevékenységre, a mindenoldalú támogatásra, a vezetésre,
a feladat teljesítése: a tevékenység végrehajtásának irányítása,
a szervezeti tevékenység ellenőrzése, a vezető és a szervezet értékelése.

Az elöljáró által megszabott feladatot a vezető (a parancsnok) - beosztási szinttől, illetve a
helyzettől függően - önállóan, vagy a törzs prominens beosztású vezetőinek bevonásával, illetve a
vezetői (parancsnoki) csoport tagjaival együttműködve - a vezetői értékelés rendszerében dolgozza fel. A feladat feldolgozása során egy szisztematikus rendszert követ, amelyben a
különböző tényezők elemzése, értékelése alapján von le következtetéseket, majd alakít ki
megoldási alternatívákat a cél elérése érdekében. A szakterületek vezetőinek javaslatait
felhasználja a döntés-előkészítés valamennyi fázisában.

A parancsnoki munka rendszere
A parancsnoki munka, mint a katasztrófavédelmi szervezet speciális, sajátos, meghatározott
szempontrendszer alapján realizálódó vezetői tevékenység.
Vezetői értékelés I: a feladat elemzése
Az elöljáró elgondolásának megértését jelenti. A katasztrófavédelmi szervezet vezetője (és
törzse) tisztázza az elöljárónak a feladatra vonatkozó elgondolását, az elöljáró
szervezetrendszerében a saját szervezetének helyét és szerepét. Azonosítja a saját szervezete
érdekeltségi területét, a feladat célját, valamint a cél teljesítése érdekében megoldandó főfeladatát.
Pontosan meg kell, hogy értse szervezetének a tevékenység típusára, a feladatára, a főfeladatára és
annak céljára vonatkozó elöljárói elgondolást.
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A feladatok elemzése során a vezető elemzi az elöljáró által megszabott feladatot, egyúttal
értelmezi azokat a feladatokat, amelyeket mint kiegészítő feladatokként el kell végeznie a
maghatározott feladatok teljesíthetősége érdekében. A meghatározott és a kiegészítő feladatokból
következtetést von le a végrehajtandó feladatcsoportra. Az elöljárói feladatok elemzése során a
vezetőnek pontosítania kell azokat a korlátokat is, amelyek térben és időben, illetve erőben és
eszközben befolyásolja a szervezete tevékenységét a feladat végrehajtása során. A vezetői
(parancsnoki) útmutató meghatározása előtt a szervezet vezetője áttekinti a helyzetet, és a
változások függvényében tevékenykedik. Amennyiben az eredetihez képest jelentősen változott a
helyzet, a vezetőnek a feladat újraértékelését kell elvégezni. Ha a helyzet nem változott, vagy nem
jutott a vezető tudomására a tevékenységet lényegesen befolyásoló információ, összegezi azt, majd
összeállítja és kihirdeti a vezetői (parancsnoki) útmutatót. A vezető áttekinti, hogy mit lehet
elhagyni, mire kell koncentrálni, milyen a művelet elgondolása. Ezeknek a feladatoknak a
tisztázása, elemzése után a vezető előzetes (figyelmeztető) intézkedést (parancsot) ad ki az
alárendeltek számára:
•
•
•
•
•

tájékoztatás a feladatról (fő tevékenység, várható tevékenység), az elemzésre, értékelésre
alapozva a feladat újrafogalmazása,
tájékoztatás a helyzetről, főbb összetevőiről,
speciális feladatra történő személyi, anyagi, technikai, tevékenységi felkészülés feladatai,
vezetés-irányítási és felderítési feladatok,
korlátozások, tartalék, kritikus információk, a feladat mindenoldalú támogatásának
előkészítése, lehetséges megerősítő erők beérkezési idejének meghatározása és ezzel
kapcsolatos feladatok,
főbb időpontok meghatározása (alkalmazási parancs kihirdetésének ideje, helye, készenlét
ideje, stb.)

Vezetői értékelés II: a különböző tényezők értékelése
A veszély, a terület és a saját szervezetek értékelését jelenti. A vezetőnek értékelnie kell a veszély
jellegét, minőségét, területi elhelyezkedését. A terület (a terep) értékelésénél a járhatóságot, a
fedettséget, az akadályokat a saját szempontból kell elemezni és értékelni. Célszerű nagy figyelmet
szentelni az időjárás terepbefolyásoló hatásaira, de nem hagyható figyelmen kívül az év- és a
napszak sem. Az értékelés alapján következtetést kell levonnia a veszély várható alakulására, a
fenyegetettség komplex jellegére, amelyet a végrehajtás tervezhető irányaiban külön-külön is el
kell végezni. Az erő - eszköz számvetés alapvetően a minőségi mutatók alapján alakítható ki, ahol
figyelembe kell venni a kiképzettséget, a szervezeti morált, a vezetési minőséget, a vezetőnek (a
parancsnoknak), a parancsnokságnak az összpontosítási képességét. A lehetséges irányokat
eseményvázlaton célszerű rögzíteni. Az értékelés alapján következtetést kell levonni a saját
szervezet feladataira és annak teljesítéséhez szükséges erő - eszköz összetételére. A értékelés
végrehajtásának legcélravezetőbb, leghatásosabb módja a felderítéssel egybekötött
szemrevételezés, melyen részt vesznek az alárendeltek, a megerősítők és a támogatók, illetve

59

időpont egyeztetés alapján az esetleges szomszédok is. Ezzel reálisabbá válhat a vezető döntése,
hiszen felhasználhatja a személyesen szerzett információkat is.
A parancsnoki munka fogalma, sorrendje
A parancsnoki munka az a rendszer, amely szerint a parancsnok a vezetési tevékenységét végzi. E
tevékenység, mint vezetési módszer, elsősorban a különböző kárterületeken kialakult
következmények felszámolásakor végzett parancsnoki vezetésben jut kifejezésre, de a
„Békeidőszaki készenlét” időszakában is szerves részét kell, képezze a mindennapi munkának.
1.) A parancsnoki munka célszerű sorrendje:
• feladattisztázás
• előzetes (prognosztikus) helyzetmegítélés
• időszámvetés
• törzstájékoztató
• előzetes intézkedések (pl.: utasítás a felderítés megszervezésére)
• elhatározás
• valós helyzetmegítélés (a felderítési adatok alapján)
• szemrevételezés
• az elhatározás pontosítása, vagy új feladat meghatározása
• alkalmazási parancs
• alkalmazási intézkedés
• alárendeltek elhatározásának jelentése és jóváhagyása
2.) A parancsnoki munka tartalma:
Feladattisztázás – Olyan tevékenység, melynek folyamán a parancsnoknak pontosan meg
kell érteni és rögzíteni a kapott feladatot, annak célját, az elöljáró elgondolását, valamint a
feladat végrehajtásához rendelkezésre álló saját erők és eszközök lehetőségeit.
A feladattisztázás alapját képezik:
•
•
•
•
•

az elöljáró pv. parancsnok parancsa, vagy előzetes intézkedése
az eddigi felderítési adatok
az együttműködő szervektől beérkező információk
az alkalmazási tervekben rögzített feladatok
a kialakult helyzet

A következőkre nézve szükséges következtetéseket levonni:
•
•

milyen változtatásokkal használható az alkalmazási terv
milyen átcsoportosításokat szükséges végrehajtani
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•
•
•

a feladatokat milyen sorrendben célszerű megoldani
kivel, mikor, és hol célszerű szervezni együttműködést
milyen rendszabályokat kell azonnal foganatosítani

Előzetes (prognosztikus) helyzetmegítélés (helyzetértékelés) – A feladattisztázással
egyidejűleg kell elvégezni!
Tartalma:
•
•
•
•

kialakult kárterület (helyzet) értékelése
a saját erők és eszközök helyzetének értékelése
az együttműködők (szomszédok) helyzetének értékelése
az évszak, napszak, időjárás, terep- és meteorológiai viszonyok
értékelése

Következtetéseket kell levonni a végén, amelyek az elhatározás alapját
képezik:
• a fő erőkifejtés iránya
• az alkalmazással összefüggő manőverek
• az erők- és eszközök elosztása (lépcső, váltás)
• az erők váltásának rendje
• az alkalmazás mindenoldalú biztosításának rendje
• az alkalmazással összefüggő együttműködési feladatok
• a vezetés rendje
3.) Időszámvetés
Időrendben kell állítani a feladat megszervezését és a végrehajtás rendjét. A feladat
kézhezvétele és a mentő-mentesítő tevékenységre való készenlét közötti idő az összidő,
amelyből a nagyobb részt (kétharmadot) az alárendeltek részére kell biztosítani (lehetőleg
a párhuzamos parancsnoki munkamódszer alkalmazásával).

Az időrendbe állítandó feladatok:
•
•
•
•
•
•
•

feladat vétele
előzetes intézkedések kiadása
törzstájékoztató
a helyzetmegítélés végrehajtásának időbeosztása
a szemrevételezés végrehajtása
az elhatározás jelentése
alkalmazási parancs kiadása
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•
•
•
•

együttműködés megszervezése
az alkalmazás mindenoldalú biztosításának megszervezése
az alárendeltek ellenőrzése, elhatározásuk jóváhagyása
a mentő munkához való készenlét ideje.

4.) Törzstájékoztató
Tartalmazza:
•
•
•
•
•

a kialakult kárterület (helyzet) jellemzőit
az elöljárótól kapott feladatokat
az alegységek lehetőségeit
a kialakult RBV helyzetet és annak befolyását az alegységekre
a munkacsoportok
feladatait (pl. számvetések), jelentési
kötelezettségeket (pl. határidők).

5.) Előzetes intézkedések
•
Az előzetes intézkedés kiadásának alapvető célja az alárendelt
parancsnokok tájékoztatása, mely alapján azok időben és szervezetten
fel tudnak készülni feladataik végrehajtására.
•
Az előzetes intézkedéseket a törzs dolgozza ki, tartalma a kialakult
helyzettől az alárendeltek előtt álló feladatoktól függ. A kiadás
sorrendjét annak függvényében kell megállapítani, hogy melyik
alegységnek van több időre szüksége a felkészüléshez, illetve melyik
alegység kezdi hamarabb feladata végrehajtását.
•
Az előzetes intézkedésekkel tehát el lehet érni, hogy az alegységek
megismerjék várható tevékenységüket és a leggyorsabban
felkészülhessenek (több idejük legyen a felkészülésre) a feladatok
végrehajtására.
6.) . Utasítás a felderítésre
Felderítési térkép GIS vagy hagyományos (vázlat):
a felderítő erők diszlokációja
a felderítő erők tervezett tevékenysége (a felderítési irányok, sávok,
mentvonalak, stb.)
• a felderítő erők-eszközök elosztása
• az összeköttetés vázlata
• a mentési irányok, sávhatárok
• a kiürítési útvonalak
Szöveges rész a térképen:
•
•

•

a felderítés célja és feladatai
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•
•
•

a felderítés fő iránya, objektumai,
a felderítés erői, eszközei
a jelentések rendje, módja

7.) Elhatározás
Az elhatározás képezi az erők alkalmazásának és vezetésnek alapját. Két fő részből áll:
1. Írásban (szóban):
• Elgondolás – a mentrés fő iránya(i), a fő erő kifejtése, a lépcsők,
váltások kialakítása, milyen feladatokat milyen erőkkel és eszközökkel,
milyen sorrendben kell végrehajtani
• alárendeltek feladatai
• együttműködés rendje – az együttműködés fogalma: a feladatok
végrehajtásába bevont erők
és eszközök tevékenységének
összehangolása cél, hely és idő szerint. Megszervezésére az alkalmazási
feladatok meghatározásával egyidőben kerül sor.
• Együttműködést a következő időszakokra kell megszervezni:
• az erők magasabb alkalmazási készenlétbe helyezésének időszakára
• az alkalmazással összefüggő előrevonások, menetek, manőverek
időszakára
• a mentő- mentesítő (fertőtlenítő) és az azokkal összefüggő
halaszthatatlan feladatok (ideiglenes helyreállítás, átmeneti elhelyezés
és ellátás) végrehajtásának időszakára
• az erők leváltását követő időszakra
• vezetés megszervezése –nek tartalma:
• hol, mikor, milyen vezetési (meg-?figyelő) pontokat kell létrehozni
• a vezetési pontok milyen körülmények között és feladattal kapcsolódnak
be a vezetés rendjébe
• a parancsnok mikor, melyik vezetési pontról vezeti a tevékenységet.
2. Grafikus (térkép, vázlat) formában:
- általános adatok a munkatérkép előkészítése során kerülnek rögzítésre:
• felírások,
• vezetési pontok
• közigazgatási határok kiemelése
• tiltott útvonalak és területek kiemelése
• térkép- és terep rejtjelzések
• szélirányok, és szélsebességek (nyilván az uralkodó)
- szakvonatkozású adatok
• a kárterületről ismert adatok (csapásadatok)
• irányok, sávhatárok
• útvonalak, menetvonalak
• körletek
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-

• az elöljáró által meghatározott (engem érintő) feladatok
• az erők csoportosításának elemei (alegységek)
• tartalékok
• az EMÜ rendje
• az alkalmazás biztosításának rendje
• vezetés rendje
táblázatok
• kimutatás az erőkről, eszközökről
• az összeköttetés vázlata
• jelek, jelzések
• fontosabb létesítmények, objektumok
• a végrehajtott feladatok dinamikában való feldolgozása-röviden!

A szöveges részből az elgondolás és a fontosabb időpontok rögzíthetők a térképen is.
A térképen (vázlaton) rögzített elhatározás biztosítsa:
•
•
•
•
•
•

az elhatározás (javaslat) jelentését az elöljárónak
az alkalmazási feladatok megszabását az alárendelteknek
a szomszédok és együttműködők tájékoztatását
az alkalmazás mindenoldalú biztosításának kidolgozását
az alárendeltek feladatai végrehajtásának ellenőrzését
az alkalmazási tapasztalatok tanulmányozását és azok felhasználását.

8.) Valós helyzetmegítélés (a felderítési adatok alapján):
Az elhatározás meghozatala a prognosztikus adatok és a térkép (vázlat) alapján történik.
Ennek pontosítására a konkrét, felderített adatok alapján, és ha a körülmények lehetővé
teszik, SZEMREVÉTELEZÉS-sel kerül sor. A szemrevételezés a helyszínen (terepen)
történik. A valós helyzetmegítéléshez szükséges adatokat a következők szerint lehet
beszerezni:
•
•
•
•

a parancsnok és a törzs személyes megfigyelései
az elöljáró törzs, az együttműködő, és a szomszéd vezető szervek
tájékoztatásai (nem szabad kontroll nélkül elfogadni!)
a felderítők jelentései
az alárendeltek jelentései.

A beérkezett adatok alapján a helyzetmegítélést a 2. pontban tárgyalt szempontok szerint
folyamatosan kell végezni.

9.) Az elhatározás pontosítása, vagy új feladat meghatározása:
A felderített adatok alapján, a valós helyzetmegítélésből levont következtetések alapján az
elhatározást a 7. Pont szerint pontosítani kell. Amennyiben az alárendeltek feladataiban
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változás következik be, úgy számukra a változás mértékétől függően a feladatot pontosítani
kell, vagy új feladatot kell meghatározni.
10. Alkalmazási parancs:
Röviden, világosan kell megfogalmazni, ami azonban nem mehet az érthetőség rovására.
Meg kell határozni:
• a kialakult helyzet rövid jellemzését, a kárterületről ismert adatokat
• a parancsnok elgondolását
• az alárendeltek feladatait, a sávhatárokat
• a mentő munkák időtartamát (mentő erők készenléti idejét, a mentő
munka megkezdésének időpontját), a váltások rendjét, a megengedett
sugárdózist (az alkalmazott erők védelmét)
• az együttműködés és a megsegítés feladatait (szomszéd feladatainak
rövid ismertetése)
• a vezetés rendjét, helyetteseket
• összeköttetések, jelentések rendjét
11. Alkalmazási intézkedés:
a.) A parancs és az intézkedés közötti különbség:
Minden szintű polgári védelmi parancsnok az alárendeltek munkafeladatait parancsok és
intézkedések útján szabja meg. A parancs a meghozott elhatározás alapján kerül kiadásra
és a feladatokat teljességében öleli fel. Intézkedéseket az alkalmazás során (a dinamikában),
egyes konkrét esetekben (részfeladatokra) kell kiadni, illetve tájékoztatás céljából és
további tevékenységre.
b.) Az intézkedések tartalma:
• rövid, lényeges adatok a kialakult helyzetről
• az alárendelt (ek) feladatai
• az elöljáró által meghatározott megoldandó feladatok
• a megerősítés mértéke, ideje
• a feladatokra vonatkozó készenlét időpontja.

Kiterjedt komplex kárterület
A kárterület felderítése
A kárterület ellenőrzés egyik kulcsfontosságú feladata; a bekövetkezett káresemény (legyen az
katasztrófa, vagy támadófegyver csapása) után a legrövidebb időn belül meg kell kezdeni és végre
kell hajtani. Célja a veszélyes anyagok, tényezők (radioaktivitás, mérgező, fertőző hatások)
jelenlétének, kiterjedésének, minőségi és mennyiségi paramétereinek elsődleges megállapítása. A
felderítés végrehajtására jellemző, hogy minden esetben abból kell kiindulni, hogy nem tudunk
semmit! A kárterület felderítés irányulhat egy bizonyos útvonal, vagy egy adott terület (telephely,
település, nagyobb terület) vizsgálatára, a kialakult kárhely, kárterület mérete, jellege,
beépítettsége és egyéb adottságai függvényében.
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A kárterület felderítés eredményei, a felderítés során szerzett információkat tekintve a
következők lehetnek:
•

•

•

"amennyiben nukleáris, vagy sugárbaleset (nukleáris baleset, ha atomerőmű,
atomreaktor, esetleg fűtőelemek és általában hasadóanyag balesete következtében
kerül radioaktív anyag, ill. sugárzás a környezetbe; radiológiai, vagy sugárbaleset,
ha egyéb más, nem hasadó radioaktív anyag, vagy egyéb, ionizáló sugárzás kerül
ellenőrizhetetlenül a környezetbe) következményeit kell felderíteni, akkor
sugárfelderítésről beszélünk. Ilyenkor a felderítők adott területen, vagy útvonalon
azt mérik, keresik, hol annak a területnek a határa, ahol már veszélyes mértékű a
sugárzás, dózisteljesítményt mérnek. Ez a terepen, védőeszközök használata mellett
egy óra alatt elszenvedhető sugáradagot, sugárdózist jelenti. A felderítés során tehát
meghatározzák továbbá a veszélyes sugárszintű terület határait. A konkrét feladatot
természetesen az adott katasztrófa és kárterület jellege, valamint a katasztrófa óta
eltelt idő is befolyásolja.”
"vegyi kárterületen, ill. feltételezetten mérgező anyaggal szennyezett területen (pl.:
ismeretlen összetételű vegyianyag-szállítmány baleseténél) vegyi felderítést
végzünk. Ez esetben a vizsgált területen elsősorban azt vizsgálják, hogy jelen van-e
mérgező anyag, és ha igen, milyen típusú. Másodsorban meghatározzák a
hozzávetőleges koncentrációt és a mérgező anyaggal szennyezett terület határait.
Meghatározzák továbbá a gáz- gőz felhő, ill. párolgás során keletkező felhő, esetleg
cseppfolyós állapotban szivárgó anyag terjedésének fő irányát.”
"ha a katasztrófa során bármilyen módon emberre, vagy állatra nézve
egészségkárosító, tömeges megbetegedéseket okozó kórokozók kerülnek a
szabadba (pl.: földrengés során károsodik egy mikrobiológiai kutatólaboratórium),
akkor az előzőekhez hasonló óvatossággal ún. biológiai felderítést kell végezni.
Ennek sajátossága, hogy a kárterületen használható, a fertőző mikroorganizmusokat
kimutató műszer jelenleg nem ismert. A biológiai felderítésnél tehát döntő az
érzékszervi vizsgálat, egészen pontosan a szakszerű szemrevételezés, s nem utolsó
sorban a mintavétel. Természetesen a biológiai felderítést elsősorban szakemberek,
járványügyi specialisták végzik. A biológiai felderítés ezért csak valószínű (70-85
%-os valószínűségű) eredményeket szolgáltat, a döntő eredményt a felderítés során
vett minták laboratóriumi feldolgozása szolgáltatja.” 25

A felderítés és a kárelhárítás helyes szervezéséhez fontos betartani néhány alapvető szabályt,
ezeket tekintjük át a következőkben.

A kárelhárítás sorrendje
A helyszínre érkezéskor:

25

A 118/2011. sz. BM OKF Főigazgatói Intézkedés, Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat
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1.) Meg kell határozni a szélirányt, a szélsebességet, a veszélyes anyagot, halmazállapotát, gőz,
köd, füstképződést, az üzemelzárás (csatorna, gáz, villany) lehetőségeit.
2.) Meg kell tervezni a szélirány figyelembe vételével a megközelítési útvonalakat. Ismert
veszélyes anyag esetén szakirodalmakból, adatbázisokból meg kell állapítani a "toxikus hatást,
"behatási tüneteket, "reakciót ( pld. vízzel reagál-e, stb. ).
3.) Az elsősegély nyújtására fel kell készülni.
A beavatkozás megkezdése előtt:
1.) Szélirányból, megfelelő távolságból távcsővel szemrevételezzük a helyszínt, próbáljuk
leolvasni a jármű feliratait.
2.) Meg kell győződni arról, hogy van-e gyújtóforrás a helyszínen.
3.) Ha nem látunk kifolyt anyagot, vizsgáljuk meg a szemlélődőket, hogy észrevegyünk bárkit,
aki beteg lett, vagy elájult. Ilyenkor fel kell készülni az ”A” szintű védelem alkalmazására.
4.) Ha kiömlést, vagy nedves felületet látunk, akkor maradjunk távol. Figyelembe véve a
környezet adottságait a kiömléstől magasabb helyen kell a felállítási helyet kijelölni.
5.) Gőzképződés gyanúja esetén maradjunk távolabb szélirányban, mivel a nem látható köd még
távolabb terjedhet.
6.) Lassan haladjunk a megközelítéskor, hogy a mélyedéseket elkerülhessük.
7.) A felderítés során, ismeretlen anyag jelenlétekor „A” szintű védelmet kell alkalmazni és
minimum két fő indulhat el. A megközelítést ellenőrző műszerek alkalmazása mellett
szélirányból kell végezni. 8.) Gyűjtsünk információt a helyszínen lévőktől (gépjárművezető,
gyári dolgozó, szemtanú, a gépjármű kísérője, okmányai).
9.) Létesítsünk ellenőrző pontokat a kárhely kijáratainál elsősegélynyújtás céljából.
10.) Jelöljünk, ki elkülönítő helyet a szennyezet térségből érkezők számára.
11.) Kérjünk segítséget az anyagot ismerő szakértőktől.
12.) Gondoljunk arra, hogy a védőfelszerelés nem adhat száz százalékos biztonságot.
13.) Vannak olyan toxikus gázok, amelyek felszívódnak a bőrön és a hagyományos
védőfelszerelésen át is és szagtalanok. Ha nem ismerjük az anyagot, akkor úgy kell kezelni,
mintha nagyon mérgező valamint tűz- és robbanásveszélyes lenne.
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A műszaki városi kutatás, mentés
A műszaki mentés során betartandó szabályok
A műszaki mentés előkészítése. A szakszemélyzet bevonásával helyismeret és mérés alapján
meg kell határozni:
•
•
•
•
•

a veszélyforrás helyét
a megközelítés módját, távolságát;
a veszélyes környezet határát;
a folyamatos sugárszint mérés végrehajtásának módját;
a veszélyes környezetben tartózkodás idejének megállapításához szükséges adatokat.

Meg kell jelölni a veszélyes terület határát, a dekontamináció (mentesítés) helyét és a biztonsági
őrök kijelölésével gondoskodni kell az őrzésről.
Ki kell jelölni a kárhelyről kivont, illetve a bevetésre felkészített személyi állomány tartózkodási
helyét.
A felderítés A kárhely parancsnok a felderítés alapján határozza meg:
•
•
•
•
•
•

a védőruházat felvételének, a sugárzásmérő-műszer használatának szükségességét;
a veszélybe került személyek mentésének sorrendjét, módját;
a beavatkozás lehetőségeit;
a beavatkozásban résztvevők működési körzetét;
a veszélyes környezetben tartózkodás idejét (biztonsági idő);
az eseménytől függően az alkalmazható oltó- és más anyago(ka)t.

Műszaki mentési feladatok
Végre kell hajtani a veszélybe került személyek mentését, biztonságba helyezését. A beavatkozás
során meg kell akadályozni a sugárveszélyes anyagok szétterjedését, szétszóródását. A
beavatkozást lehetőleg az építmények, terep adta lehetőségek (árnyékoló felületek)
igénybevételével és a sugárforrástól lehető legtávolabbról kell végrehajtani. A feladatokat csak a
feltétlenül szükséges létszám és felszerelés minél rövidebb idejű igénybevételével kell
végrehajtani. Ha a kár színhelyén felelős szakszemélyzet nincs, a műszaki mentést csak akkor
szabad végrehajtani, ha a kárhely parancsnok alapos helyismerettel rendelkezik és a szükséges
felszerelések (védőeszközök) rendelkezésre állnak. Minden más esetben az élet és testi épség
védelmére kell intézkedéseket tenni.
A műszaki mentés végrehajtását követő feladatok
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A műszaki mentés befejezése után – az ÁNTSZ, valamint orvos közreműködésével – végre kell
hajtani a beavatkozó személyi állomány és felszerelés mentesítését, a sugárszennyezettség
ellenőrzését, amelyek tapasztalatairól nyilatkozatot (zárójelentést) kell kérni.
Meg kell állapítani a személyi állományt ért sugáradag értékét és azt a sugárterhelés
nyilvántartásba be kell jegyezni.

A szennyezett terepről történő mentés beavatkozás veszélyes anyag jelenlétében, a
mentesítés módszerei és anyagai
A szennyezett terepről történő mentés biztonsági rendszabályai
Az életmentés általános szabályai
Az életveszélybe került személy(ek) mentését – mint első és legfontosabb feladatot – akár
anyagi kár okozásával is el kell végezni.
Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben,
állapotban, körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók
megszüntetésére vagy súlyos károsítására és ezekből saját erejüknél fogva nem képesek
kimenekülni.
Közvetett életveszélyben lévőnek kell tekinteni azokat, aki a közvetlen életveszélyből
saját erejüknél fogva képesek menekülni, továbbá mindazokat, akik az életmentés nélkül
közvetlen életveszélybe kerülhetnek.
A mentési sorrendet a mentésvezető dönti el. A veszélyeztetett személy mentését –
annak akarata ellenére is – végre kell hajtani.
A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek
kell végrehajtania.
Olyan mentési módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre
nézve a legkisebb kockázattal jár.
Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat
kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet mentőeszközei
használhatók. A mentési útvonalak biztonságát a mentés teljes ideje alatt biztosítani kell.

•
•

•

•
•
•
•

A mentésvezető az életmentés elrendelésekor döntsön:
•
•
•
•

a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséről;
a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról;
a mentés módjáról, eszközeiről;
a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről.
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Mentés veszélyes anyag jelenlétében
A fejezet értelmezése szempontjából veszélyes anyagok azok a külön jogszabályban
meghatározott anyagok, amelyek – hatásukat kifejtve – halált, egészségkárosodást okoznak, vagy
a környezetet és az anyagi javakat jelentősen károsítják. Így különösen:
•

•
•
•

mérgezőek – azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a
bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben halált, heveny
egészségkárosodást okoznak; !
ártalmasak – azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy
bőrön át történő felszívódásuk esetén halált, heveny egészségkárosodást okozhatnak;
maró (korrozív) anyagok és készítmények – olyan anyagok, amelyek élő szövettel
érintkezve azok elhalását okozzák
irritáló vagy izgató anyagok, készítmények – olyan maró anyagok és készítmények,
amelyek a bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával való pillanatszerű, hosszan tartó vagy
ismételt érintkezésük esetén gyulladást okoznak.

Lehetőleg a mentés megkezdése előtt – elsősorban a helyismerettel rendelkező – szakemberek
igénybevételével intézkedni kell az emberi szervezetre káros anyagok eltávolítására,
közömbösítésére, terjedésük megakadályozására, ha az nem vonja maga után egy esetleges tűz
fokozódását. Azon esetekben, amikor az emberi szervezetre káros, bármilyen halmazállapotú
anyag jelen van vagy jelenléte feltételezhető, gondoskodni kell a mentésben résztvevők – a veszély
jellegétől függő – teljes védelméről. Emberi szervezetre káros anyag jelenlétében, sugárveszélyes,
illetve sugárzó anyaggal szennyezett helyen a mentési és a műszaki mentési tevékenységet végzők
egészségügyi felügyeletéről és ellátásáról az országos mentőszolgálat igénybevételével kell
gondoskodni.
Életmentés: A veszélyes anyag által szennyezett, veszélyeztetett területen lévő személyek
mentését a veszélyes anyag tulajdonságainak, és a veszélyes anyag terjedési irányának
figyelembevételével kell végrehajtani. Gondoskodni kell a mentendő személyek megfelelő
védelméről, védőeszközökkel való ellátásáról. Az országos mentőszolgálat kirendelésével
intézkedni kell a kimentett személyek egészségügyi vizsgálatára, állapotuk ellenőrzésére.

Beavatkozás veszélyes anyag jelenlétében, a mentesítés módszerei és anyagai
A károsító hatások érvényesülésének megelőzése, csökkentése vagy kivédése, elkerülése
érdekében - a szükséges ismeretek birtokában, a megfelelő védelmi ellenanyagok, védelmi
technikák, és védelmi szervezetek hatékony alkalmazása mellett - reális és elérendő célunk lehet:
•

a szabadba került veszélyes anyag további terjedésének gyors meggátlása, lokalizálása,
összegyűjtése, megfelelő helyre történő elszállítása;

70

a visszamaradt anyag megkötése, fizikai vagy kémiai úton történő mentesítése,
ártalmatlanítása;
a normális üzemállapot, az eredeti helyzet visszaállítása.

•
•

Korábban, amikor kizárólag a mérgező harcanyagok ártalmatlanítása volt a cél, ezek nagyfokú
hasonlósága miatt nemcsak az eszközök voltak azonosak a különböző mérgező harcanyagokra,
hanem jórészt a mentesítő anyagok és a mentesítő eljárások is. Ekkor ugyanis kémiailag nem
túlságosan stabil vegyületeknek valamely oxidálószerrel történő reagáltatásáról volt szó. A
mentesítő anyag ennek megfelelően olyan oxidáló hatású szer volt, amelyet a helyszínen kellett
oldatformába hozni, a mentesítendő felületeket ezzel kezelni, és végül a reakciótermékeket a
felületről eltávolítani. Ma sajnos nem ennyire egyszerű a katasztrófavédelem feladata. Nem
néhány, hanem több száz lehetséges mérgező, és a környezetben tartós szennyezést okozó anyag
ártalmatlanításával kell számolnunk. Nem lehet a korábbi - többnyire az oxidáció valamely
formáját előtérbe helyező gyakorlatot folytatnunk, mert több mérgező anyag oxidációs termékei
az eredeti anyagnál mérgezőbb hatásúak, vagy lehetséges, hogy nem is oxidálhatóak. A konkrét
mérgező anyag ártalmatlanításának módját különböző adatbázisokból kell felkutatnunk, de
előfordulhat, hogy bizonyos mérgező anyagok esetében az ártalmatlanítás módszerét, anyagait
specifikusan ennek szakértőjével kell megkonzultálni, mert irodalom erre nem létezik. A szabadba
került veszélyes folyadékok párolognak, a gázok– gőzök a levegőben eloszlanak, megfogásuk igen
nehéz, bizonyos esetekben meg sem oldható, gyakran, – felhígulásuk folytán – nem is szükséges.
Arra azonban minden esetben ügyelni kell, hogy mérgezés, tűz – vagy robbanás ne következhessen
be. A vízoldható gázok egy része porlasztott vízzel lecsapható. Az ilyen gázokat célszerű ezen a
módon megfogni, és a keletkezett folyadékot mentesíteni, előírás szerint kezelni. Ez természetesen
vonatkozik a szabadba került veszélyes folyadékok legtöbbjének ártalmatlanítására is.

A mentesítési folyamat fő tényezői:
a mentesítést végző szakképzett személyzet;
a mentesítés eszközei : kézi és gépi berendezések, a hatásosság ellenőrzésének műszerei
;
a mentesítő anyagok : szilárd porok, oldatok, szuszpenziók, tiszta oldószerek vagy
keverten alkalmazott oldószerek.

•
•
•

A szabadba került nagy mennyiségű, katasztrófaveszélyes anyag hatásának csökkentése
érdekében elvégzendő kárcsökkentő illetve mentesítő munkálatok sorában első feladat az anyag
további terjedésének korlátozása, megakadályozása. Ennek érdekében alkalmazható
technológiák :
•

A kiömlött, kiszóródott szilárd anyagot alkalmas módszerrel ( talajgyalulás, söprés,
lapátolás, stb. ) össze kell gyűjteni, megfelelően zárható edényzetbe rakni, kijelölt helyre
szállítani, és katasztrófaveszélyes hulladékként kezelni.
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•

•
•

•

•

•

•

A kifolyó anyagot árkolással, gáttal körül kell venni, gyűjtőaknába vezetni, vagy más
módon megakadályozni a szétfolyását, csökkentve mindezzel a veszteséget, a talajba
szívódás mértékét, és a párolgási felületet.
A kiömlött, kiszóródott, kifolyt anyag felületét (esetleg alkoholálló ) habbal be kell
fedni a párolgás csökkentésére az anyag megfogása érdekében.
A kiömlött, kifolyt, gáttal körülzárt vagy szétterült anyagot, a szél általi szétszórás, az
eső eláztatás, más anyagokkal való elkeveredés, ill. a kipárolgás megakadályozása
érdekében előbb takaró, fedőanyagokkal lehet és kell átmenetileg elzárni, majd alkalmas
módon megfelelő edényekbe rakni, és veszélyes hulladékként kezelni.
A kiömlött és megfelelően körülzárt veszélyes anyagot, amelyet alkalmas módon
gyűjtőaknába vezettünk, megfelelő szűrőfejjel ellátott szivattyúval jól zárható
edényekbe kell szivattyúzni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.
A kifolyt és/vagy a felszivattyúzás után a szabadban maradt anyag földben történő
elszivárgásának meggátlására, ill. a jobb kezelhetőség céljából a veszélyes anyagot
szorbens ellenanyaggal kell felitatni, amelyet aztán átmenetileg fóliával vagy jól záró
agyagréteggel kell átmenetileg lefedni a párolgás csökkentése érdekében. Amint
lehetséges, a veszélyes anyaggal átitatott szorbens anyagot jól zárható edényekbe kell
összegyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.
A szabadba került gázokból, gőzökből képződött felhő lecsapására vízpermetet, ill.
savas vagy lúgos vízpermetet kell alkalmazni, majd a lecsapott veszélyes anyagot össze
kell gyűjteni. A gázfelhő formája és terjedelme szerint az ellentámadásra használt
vízpermet előállítási módja többféle lehet, így pl. szórófejes tömlő, permetező gépek,
permetező repülőgép, stb. !"A veszélyes gáz–gőz felhő korlátozása ellenanyag porfelhő
alkalmazásával, szorbens ellenanyag porok ráfúvatásával is megkísérelhetők.
A levegőnél könnyebb veszélyes anyagok gázfázisba való átmeneténél, ill.
cseppfolyósított gázok szabadba jutása esetén az anyag a levegőbe jutva felhígul, esetleg
inert gáz ráfúvatása útján egyszerűen a gáz–gőzfelhő felszállásával alakul ki a
veszélytelen koncentráció. Ezeknél az eseteknél azonban nagy veszélyt jelent, ha
gyújtóforrás van jelen, mert a ”gőz robbanásához vezető forrásban lévő folyadék”
jelensége (BLEVE), a tűzgömb jön létre, ami óriási hősugárzással és vákuumhatással
jár.

A mentesítés módszerei:
Fizikai–kémiai módszerek:
• elpárologtatás, szellőztetéssel vagy forró levegővel ;
• elbontás gőzzel, gőzbe kevert ammóniával vagy forró levegővel ;
• adszorpció szorbens anyagokon ;
• oldószeres, mosószeres lemosás ;
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• felhígítás levegővel, inert gázzal, vízzel, oldószerekkel.

Kémiai módszerek :
• vizes hidrolízis;
• lúgos semlegesítés ;
• savas semlegesítés ;
• oxidáló vagy redukáló hatású anyagokkal való reagáltatás ;
• vegyi mentesítő oldatokkal történő mentesítés.
Biológiai mentesítés (fertőtlenítés) módszerei:
• dezinfekció: baktériumtoxinok elbontása, kórokozók megsemmisítése :
•
•

fizikai módszerek : forró levegő vagy gőz alkalmazása, forralás (ruházati anyagok,
lábbeli, egyéni védőeszközök esetében) ;
kémiai módszerek : baktériumölő hatású szerekkel, mint pl. klórozó, oxidáló hatású
vegyületek, formaldehid, fenol, krezol, erősen lúgos kémhatású anyagok (NaOH, mész,
szóda, stb.). Ezen módszerek alkalmazhatók a technika, ruházat, terep és ivóvíz
fertőtlenítésére;

• dezinszekció: vírus vagy baktériumhordozó vektorok, rovarok, férgek elpusztítása :
•
•

•
•

fizikai módszerek : forró levegő vagy gőz alkalmazása, forralás;
vegyszeres úton történő dezinszekció : kereskedelemben kapható rovarölő szerekkel
(ACTELLIC 50 EC 0.15%-os oldata);
• deratizáció: vírus vagy baktériumhordozó vektorok, rágcsálók elpusztítása :
csapdák kihelyezése;
mérgezett csalétkek, gázok alkalmazása.

Sugármentesítés (dekontamináció) : a sugárszennyezettség megengedett érték alá történő
csökkentése:
•
•
•

folyadékos, oldószeres lemosás;
száraz eljárással (letörléssel, lekeféléssel, porszívózással);
kémiai módszerekkel (lecsapás, ioncserélés, komplexképzéssel oldatba vitel);

A mentesítés teljessége szerint:
•

Részleges mentesítés: Ekkor az a cél, hogy a szennyező anyagok nagy részét a
mentesítendő objektumról (személyről, eszközről, felszerelésről, gépjárműről, stb.)
sürgősen eltávolítsuk. A mérgező anyagot ezáltal nem hordják szét, és a teljes mentesítés
objektumait nem terhelik túlságosan.
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•

Teljes mentesítés: Ennek során olyan mértékben kell végrehajtani a mérgező anyag
ártalmatlanítását, hogy azok a későbbiek során semmiféle veszélyt ne jelentsenek. A
részleges mentesítést a vegyi kárterület határán hordozható eszközökkel kell megoldani.
Teljes mentesítés csak speciálisan kialakított mentesítő állomáson érhető el. A mentesítő
állomás lehet mobil, amikor az eszközöket a vegyi kárhely közelébe visszük, és ott
komplex módon a személyeket, felszereléseket, járműveket mentesítjük. Mentesítő
állomásokat a meglévő intézmények (üzemi fürdők, mosodák, gépjárműmosók, stb.)
bázisán is kialakíthatunk.

A mentesítés tárgya szerint:
•

•
•
•

Személymentesítés: Ez gyakorlatilag egy megfelelő anyagok alkalmazása mellett
lefolytatott tisztasági fürdetést jelent, amellyel eltávolíthatók a testfelületre tapadt,
mérgező, vagy sugárzó anyagok.
Felszerelés, ruházat, védőeszközök mentesítése: Ez vegyszeres, vagy vizes lemosást
illetve az ezt követő szárítást foglal magába.
Gépjárművek, technikai eszközök mentesítése: Ez a gépjárművek alvázának és
felépítményének vizes, ezt követő vegyszeres, majd ismét vizes lemosását jelenti.
Útvonal-mentesítés: Ez a szilárd burkolatú utak felületeinek vegyszeres, vagy vizes
lemosását jelenti. Földutak esetén a mentesítés történhet a felső réteg eltávolításával is.
Útvonalaknak az illékony, illetve nem hőálló mérgező anyagoktól való megszabadítását
jelentheti a felület lánggal való kezelése. A legnagyobb eredményt a hőlégsugaras
mentesítéssel lehet elérni.

A mentesítő állomás jellege szerint:
•

•

Mobil (telepített) mentesítő állomáson végrehajtott mentesítés: Ennek előnye, hogy a
mentesítő állomást az alkalmazás igényeinek és az üzemeltetés lehetőségeinek
megfelelően ideális helyre helyezhetjük el. A mentesítő kapacitásokat úgy
optimalizálhatjuk, hogy az alkalmazást a mentesítés végrehajtása a lehető legkisebb
mértékben akadályozza. Hátránya, hogy nehéz megfelelő, jó közlekedést, víz- és
energiaellátást, biztosító helyet találni a számára és felállítása időigényes, nagy
szakértelmet követelő.
Helyhez kötött mentesítő állomáson végrehajtott mentesítés: Normál időszakban
előkészített zuhanyozók, mosodák vagy gépjárműmosók ideálisan használhatók személy,
ruházat vagy gépjárművek mentesítésére is. A gond az, hogy ezek általában távol esnek
egymástól. A pv. szervezetek rbv. biztosítása pedig mindig komplexen, a mentesítés
tárgya és idő szerint is együtt kell, hogy történjen. Egyébként a kavarodásban
elszennyezik az egész környéket, a mentesítés nem történik meg időben, a felszerelési
tárgyak összekeverednek stb.. Ezért hatékonyság szempontjából a helyhez kötött
mentesítő állomások még ideális szervezés esetén sem érik el a mobil, egységes
mentesítő állomások hatékonyságát.
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Mentesítő és fertőtlenítő anyagok
Vegyi mentesítő anyagok:
• Oxidáló és klórozó hatásúak:
• lúgos hatásúak:
A védelem szintjei
Mind a kárhely felderítése, mind pedig a mentesítési feladatok elvégzése szükségessé teszi a
beavatkozó állomány részére a védőfelszerelések, bőr- és légzésvédő eszközök alkalmazását. A
védelmi szintek kiválasztásánál az alábbi tényezőket kell mérlegelnünk:
•
•
•
•

ismertek vagy nem ismertek a beavatkozás körülményei (a jelenlévő anyag, annak
koncentrációja, hatásai, stb.);
a tevékenység helyszíne (szűk, nehezen járható, romos, stb.);
időjárási viszonyok;
a munkát végzők gyakorlata

Romok alóli Mentés
A háborús cselekmények és természeti csapások – különösképpen a nagy erejű földrengések –
esetén az áldozatok és a sérültek jelentős arányát az építmények szerkezeti összeomlásából fakadó
események okozzák. A sikeres életmentés két pillérre épülő tevékenység, mind a romok alá szorult
személyek sikeres felkutatása és a romok alóli kiszabadítása különleges képességeket és technikai
eszközöket igénylő, általában jelentős kárhely együttműködésen alapuló feladat.
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A romosodás típusai:
A romok alóli mentés alkalmazott módszereit és a sérültekhez, illetve a romok alá szorult
személyekhez való hozzáférhetőséget alapjaiban meghatározza a romok típusa. A kialakult
romtömegek szerkezete függ az építmény funkciójától, szerkezeti felépítésétől és az alkalmazott
építőanyagoktól, azonban a lakó- vagy közösségi épületek, irodaházak építési technológiától
függetlenül, a kutató-mentő feladatok szempontjából a földrengések következtében kialakult
romtömegek jellege azonos, vagy nagyon hasonló. A romosodás típusától és jellegétől függően az
összedőlt építmények alá szorult személyek elhelyezkedése a következők szerint

A romosodás jellegzetes formái:
A romosodás jellegzetes formái Tekintve, hogy a túlélők általában a nehezen hozzáférhető és
instabil csúszófelületek alá, vagy a rétegek közé szorulnak be, a mentő alakulatokat legnagyobb
kihívás elé a − csúszófelület (két irányban merev, leszakadt födém szerkezet, amely törmelékbe
ágyazódott) − és a rétegződés (több, sík szerkezetű és nagyméretű elem egymásra csúszott vagy
dőlt) közé szorult személyek lokalizálása és kiszabadítása állítja. A romok alá rekedt személyek
túlélési esélyeit elősegíti az egyes épületelemek összedőlése következtében kialakult:
•
•

féltér (a csúszófelületek és rétegződések egy nagyobb szerkezeti elemnek, vagy
falrésznek támaszkodnak),
kitöltött tér (a romképződés üregekre tagolt tereket hoz létre legtöbbször a födém
beomlásával),
76

•

•

•

beiszapolt tér (a kitöltött térhez hasonló módon alakul ki, azzal a különbséggel, hogy
a törmelék vízzel való érintkezéssel - pl. csapadékvíz, oltóvíz stb. - telített masszává
alakul, ami csökkentheti az üreges részekbe rekedt személyek túlélési esélyeit),
rétegződéssel kitöltött tér (egymásra halmozódott, beomlott, vagy lecsúszott
födémekből tevődik össze nagyobb szerkezeti elemeknek vagy a falnak dőlve) − és
a sérült tér (a teherhordó falak és a födém részlegesen rongálódik a kialakult belső
terek általában törmelékekkel telítődnek.) A fenti eseteknél a beszorult személyek
általában a csúszófelületek alatt vagy az egyes szerkezeti elemek összedőléséből
következően kialakult rétegek között levő üreges terekben lokalizálhatóak. Az
építményekben tartózkodó személyek legmagasabb túlélése esélye az alábbi
romosodási típusok esetén tapasztalható:
elzárt (eltorlaszolt) tér (a törmelékkúp belsejében lévő sértetlen tér, amelynek
nyílásai és kijáratai elzáródtak), − fecskefészek (az épületek romosodása
következtében kinyúló, labilis födémrészek által alakul ki), − szegélyromok (a
törmelékkúp vagy az összefüggő romterület szélei. A szegélyromok alá az épületből
kisodort, vagy a csúszófelületeken lecsúszott személyek találhatóak)

A kutatás-mentés alkalmazott módszerei
A városi környezetben romosodással járó katasztrófa események kárelhárítási és mentési
műveleteinek tapasztalatai alapján jött létre a Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport (a
továbbiakban: INSARAG) az ENSZ OCHA felügyelete szakmai iránymutatása, alatt. Az
INSARAG célja a városi kutatás-mentés egységesítése és összehangolása nemzetközi irányelvek
és
módszertanok
(ún.:
INSARAG
Irányelvek)
alapján.
Ezen
dokumentum
tartalmazza továbbá a katasztrófa helyszínre érkező nemzetközi kutató-mentő csapatok
tevékenységére, működésére és kapacitásaira vonatkozó követelményeket.
Az INSARAG Irányelvek szerint működő városi kutató-mentő alakulatok (ún.: INSARAG
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1. kép Önkéntes mentőszervezet Baranya megye (forrás: BM. OKF)

•

USAR csapatok) felszereltségük és kapacitásaik alapján, három szinten kerültek
minősítésre:
− Könnyű felszerelésű USAR-csapatok: operatív kapacitásaik alapján közvetlenül a
katasztrófát követően felszíni kutatás-mentési feladatok ellátására alkalmasak.
Felszereltségükre való tekintettel, általában hosszú utazásokkal járó nemzetközi
bevetéseken ritkán alkalmazzák őket.
− Közepes felszerelésű USAR csapatok: műveleti kapacitásaik szerint a szerkezeti
összeomlásokkal járó katasztrófa események (pl. földrengések) esetén végzendő
műszaki kutatási és mentési feladatok elvégzésre alkalmasak. Általában romok alá
szorult személyek kutatását végzik 1 helyszínen legalább 7 napon át 24 órás
működésre képes állománnyal. Az irányelvnek megfelelően az adott országban való
tevékenységüket a riasztást követő 32 órán belül meg kell, hogy kezdjék.
− Nehéz felszerelésű USAR csapatok: rendelkeznek azon műveleti képességekkel,
amelyek alkalmasak a speciális eszközöket igénylő, bonyolult műszaki kutatásmentési
műveletek elvégzésére. Ennek keretében alkalmasak eltűnt személyek után
kutyás és műszaki kutatásra akár többszintes műtárgyak romjai alól is. A riasztást
követően 48 órán belül működniük kell az adott ország kárterületén, valamint elegendő
létszámmal kell rendelkezniük, hogy 24 órán keresztül, 2 helyszínen, 10 napig
működhessenek.
Magyarországon az INSARAG irányelvek szerint működő városi kutató mentő
alakulatok képességei az alábbi feladatok ellátására alkalmasak:
- kutyás személykeresés,
- műszeres romkutatás, területkutatás,
- vízi, illetve árvízi kutatás-mentés búvár technikával,
- barlangi mentés, magasból-mélyből mentés alpintechnikával,
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- helyszíni egészségügyi, illetve orvosi ellátás biztosítása,
- és komplex mentési műveletek.
A romok alóli mentés
A kárhelyszín felmérését és a sikeres felderítést, illetve kutatást követően a romok alá szorult
személyek kiszabadítása általában speciális eszközöket igénylő, összetett tevékenység. Elsődleges
feladat a romosodás jellegétől és a sérültek elhelyezkedésétől függően a mentés irányainak
(oldalirányból, felülről, vagy a romok közül mentőalagút létrehozásával) meghatározása. A
végrehajtás alatt nagyon fontos szempont, hogy a romok, illetve törmelékek mozgatása ne okozzon
további sérüléseket a bent rekedtek számára, amellett, hogy a mentést végző szakszemélyzet
védelmét biztosító intézkedések és beavatkozások (pl. kitámasztások, dúcolások, fűrészelések stb.)
is megvalósuljanak.

2. kép Romosodott épület Olaszországban (forrás: MTI)

A mentés folyamata általában terv alapján kerül végrehajtásra és olyan műszaki jellegű
tevékenységekkel jár, mint a darabolás, bontás, dúcolás, emelés vagy megtámasztás.
A HUNOR, mint nehéz, valamint a HUSZÁR, mint közepes USAR alakulat is rendelkezik azon
képességekkel,
amelyek
a
romok
alóli
mentés
során
alkalmasak
−nagy
tömegű
tereptárgyak
megemelésére,
−vasbeton
és
acélszerkezetek
bontására,
−kötelekkel
végzett
speciális
műveletekre,
−dúcolási
szakműveletekre,
−veszélyes
anyagok
kimutatására,
−és a sérültek életben tartásához, illetve újraélesztéséhez szükséges egészségügyi
feladatok ellátására
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A szövetség támogatja fenti feladatok ellátását és az INSARAG irányelvek hazai alkalmazását.

Veszély-elhárítási ismeretek
Árvízi veszélyhelyzet
Árvízvédekezési készültség
A készültség egyes fokozatait (I-III.) és az ezeknek megfelelő intézkedések végrehajtását akkor
kell elrendelni, ha az áradó víz az adott fokozatra mértékadó vízállást elérte, és további áradás
várható. Jeges árvíz veszélye vagy a heves vízjárású folyók gyors áradása esetén, továbbá, ha a
védművek állapota ezt indokolja, a mértékadó vízállástól függetlenül magasabb készültségi
fokozat is elrendelhető. Abban az esetben, ha az áradó víz az eddig észlelt legmagasabb vízállást
megközelíti és további jelentős áradás várható; ha elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett; ha
töltésszakadás veszélye fenyeget vagy az bekövetkezett, a vízügyi igazgató - a védelmi bizottság
elnökének egyidejű tájékoztatásával - a Törzs vezetője útján haladéktalanul köteles a miniszternek
javaslatot tenni a rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére. A készültség egyes
fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az apadó víz a fokozatra mértékadó vízállás alá csökkent,
és újabb áradás nem várható, illetőleg a készültség elrendelésének oka megszűnt.
Gyakorlati módszerek
Árvízvédekezés
Az árvízvédelmi töltések rendeltetése az árhullámokat a folyó nagyvízi medrében tartani,
megakadályozni az árvizek szétterülését a mentett ártéren.
A töltések fő tulajdonsága a védőképesség, amelyet az árvizek időről időre próbára tesznek. A
védőképesség csökkentését, illetve a gát tönkremenetelét az árvízi hatások többnyire együttesen
okozhatják. Mivel a mentett árterületen fekvő nemzetgazdasági vagyon értéke évről évre
növekszik, az árvízi elöntés elkerülése érdekében a gátak védelmére komolyan fel kell készülni,
és megtenni minden intézkedést a katasztrófa megelőzésére, elhárítására. A gát alatt értjük az
árvízvédelmi falakat, csatornadepóniákat, nyári gátakat, lokalizációs töltéseket is.
Ahhoz, hogy a károsodást okozó jelenségek ellen eredményesen védekezhessünk, ismernünk kell
magukat a jelenségeket, és a védekezés módszereit.
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2. kép Dunai árviz 2013 (forrás: MTI)

Ezek
•
•
•

Védekezés a töltéskoronát meghaladó árvízszint ellen
Védekezés a töltéstestet közvetlenül támadó árvízi hatások (töltésszivárgás, átázás,
rézsűcsúszás, csurgás, hullámverés) ellen
Védekezés az altalajon át támadó árvízi hatások ellen.

Védekezés töltéskoronát meghaladó árvízszint ellen
A töltéskoronát meghaladó vízszint ellen nyúlgáttal, jászolgáttal (vagy ezek kombinációjával,
jászolgátra helyezett nyúlgáttal) védekezhetünk.
Jászolgátat 80 cm-es vízoszlopnál magasabb vízterhelés esetén alkalmazunk. Az 1999-2001.
közötti Közép-Tiszai védekezésnél sikerrel alkalmaztuk a fóliaborítású földgátakat, akár 2-2,5
méter magassággal is, illetve ezek különböző kombinációit nyúl- és jászolgátakkal
Nyúlgát
Anyagnyerő helyként elsősorban a töltés mentett oldali körömvonalától számított 50 m-es sávon
kívüli területeket vehetjük figyelembe. Túlnedvesedett, erősen agyagos iszapos és fagyott anyag
homokzsák töltésére alkalmatlan.
Védőképesség szempontjából a töltésmagasítások sorolása:
1.
2.
3.
4.
5.

Nyúlgát földből → (legkisebb védőképesség)
Nyúlgát földből, áztatás ellen bevédve
Nyúlgát homokzsákból
Hullámverés ellen biztosított homokzsák nyúlgát
Nyúlgát geotextíliába rakott földből
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6. Nyúlgát homokzsákból földmegtámasztással
7. Rőzsebéléses nyúlgát
8. Nyúlgát palló vagy rőzsefallal
9. Deszkabéléses nyúlgát
10. Jászolgát rőzse és szalmabéléssel
11. Jászolgát pallófallal → (legnagyobb védőképesség)
Víztartó művek építéséhez PVC zsákokat alkalmazni nem lehet, mert a zsák és a talaj, valamint a
zsákok egymáshoz való hézagmentes kapcsolata nem biztosítható úgy, hogy a védmű vízzáró
legyen, és fenn áll a csúszásveszély is.

3. kép Dunai árviz 2013 (forrás: MTI)

Tönkremeneteli formák:
− Töltéskoronát meghaladó vízszint miatt
− Védtöltés testét közvetlenül támadó hatások miatt
− Töltés alatt átszivárgó, altalajon át a mentett oldalon feltörő vizek
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1. ábra metszetrajz (forrás OVF)

4. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)
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2. ábra metszetrajz (forrás OVF)

5. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)
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3-4. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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5. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)

5. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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6. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)

6. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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7. ábra metszetrajz (forrás OVF)

7. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)
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8. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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9. ábra metszetrajz (forrás OVF)

8. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)
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10. ábra metszetrajz (forrás OVF)

Védtöltés testét közvetlenül megtámadó árvízi hatások
Védekezés töltésszivárgás, átázás, rézsűcsúszás ellen.
Árvíz idején a töltés mentett oldala is átnedvesedik. Ez a jelenség addig nem veszélyes amíg belső
erózió nem indul meg (amíg az átszivárgó víz tiszta). Ha azonban a kifolyó víz zavaros, a rézsün
a hámlás jelei mutatkoznak, a jelenség veszélyessé válhat, beavatkozásra van szükség.

9. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)
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A belső erózió okozta rézsűcsúszást és ennek következtében esetleg bekövetkező töltésszakadást
kétféle módon lehet megakadályozni:

1. A töltéstestbe beszivárgó víz mennyiségének csökkentésével.
Ez történhet a szivárgó töltésszakasz vízfelőli oldalán szádfalas körülzárással,
valamint a töltés és a szádfal közötti terület lehetőleg vízzáró anyaggal való feltöltésével.
2. A mentett oldali rézsű megcsapolásával és szűrésével.
A töltés rézsűjén 2-4 m távolságban 0,3x0,3 m méretű megcsapoló árkokat
készíthetünk, és az összegyülekező vizet a töltés lábának közelében készített hosszirányú
csatornában a töltéslábtól minél hamarabb elvezetjük.
A megcsapoló árkokkal csak a telítődési vonal (átázás) egy kedvezőbb szinten való tartása
biztosítható, a töltés stabilitása nem növelhető és a rézsű csúszása, illetve roskadása közvetlenül
nem akadályozható meg.
A megcsapoló árokrendszernél hatékonyabb a szűrőzött árkok (drének) létesítése. Az árkokat
ebben az esetben szakaszosan kell elkészíteni és az egyes szakaszokon azonnal szűrőzni kell.
Hosszan tartó árvizeknél előfordul, hogy a fenti módszerek egyikével sem lehet megakadályozni
a rézsűk állékonyságának megbomlását.
Ilyen esetben szükséges a rézsűk lecsúszásának megakadályozása. Ez azt jelenti, hogy a mentett
oldali rézsűt meg kell támasztani. A megtámasztás a már korábban elkészített megcsapoló
árkocskák közé helyezett homokzsák bordák segítségével történhet. Ha megcsapoló árkok nem
készültek, a bordákat úgy kell elhelyezni, hogy a töltésen átszivárgó víz szabadon folyhasson el.
A támasztó bordáknak a megfelelő súrlódás és ellennyomás elérése érdekében a töltés lábától
legalább 3,0 m-re kell érniük. A bordák az átázás fölötti 0,5 m szintre építendők ki és legalább 3
sor homokzsákból vagy ennek megfelelő kőbordákból álljanak.
A megtámasztó bordák építését a mentett oldal felöl a töltés irányába haladva kell végezni úgy,
hogy a bordák megtámasszák, ne pedig megterheljék a rézsűt, mert ellenkező esetben a terhelés a
rézsű leszakadását okozhatja.
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11. ábra metszetrajz (forrás OVF)

10. kép Zagyvai árvizi védekezés 2010 (forrás: MTI)
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12. ábra metszetrajz (forrás OVF)

11. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)
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13. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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12. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)

13. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)
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Védekezés csurgás ellen
Szabályok:
− A mentett oldali kifolyónyílást elzárni tilos.
− A vízfelőli befolyónyílást fel kell deríteni, a csurgást állandóan figyelni kell,
védekezni csak a mentett oldalon lüktetővé, vagy zavarossá válásakor
szükséges, vagy ha a kifolyó víz mennyisége növekszik.
− A kifolyó vizet a töltés lábától el kell vezetni.
− Az elzárást a vízoldali belépés helyén kell megkísérelni, mentett oldali elzárás
tilos.
Elzárási módok:
Ha a vízoldali befolyónyílás:
1. Az árvízszint alatt kis mélységben (30-40 cm) van, akkor a rézsű taposásával
keressük a nyílást, egy személy a mentett oldalon figyeli a víz zavarodását. Ha
a víz zavarossá válik, a taposás helyét döngöléssel, valamint friss föld
behordásával és bedöngölésével zárjuk el. A mentett oldali kifolyás
megszűnésével válik az elzárás eredményessé.
2. Közepes mélység esetén (50-100 cm) egy gereblye fel alá mozgatásával
keressük a nyílást. Ha a csurgás a gereblyézés miatt zavarossá válik, elzárható
a hullámtéri oldalra helyezett homokzsákokkal, amelyekre még földet is
döngölhetünk, vagy a töltés tengelyével párhuzamosan karósort verünk le
(szorosan egymás mellé) és a töltés valamint a karósor közé földet döngölünk.
Másik módja az elzárásnak a járatra való ráásás és föld visszadöngölés.
3. Nagyobb mélységben lévő lyukak felkutatására lyukkereső ponyvát
használunk. Ebben az esetben szádfalakat verünk le amelyek mögé földet
döngölünk.
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14. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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15. ábra metszetrajz (forrás OVF)

14. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)
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16. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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17. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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Védekezés hullámverés ellen
A nagy vízfelületeken a szél hullámokat kelt, amelyek a töltéshez csapódva abban kárt okozhatnak.
A hullámverés annál rombolóbb hatású minél nagyobb a szél meghajtási hossza, sebessége, a víz
mélysége. A hullám egyrészt ütéssel lazítja a talajt, másrészt a lefelé áramló víz elmossa a
meglazult talajrészeket. Hosszabb hullámzás esetén a gyepszőnyeg megbomlik és a hullámverés a
töltést is megbontja. Ha ez ellen nem védekezünk, akkor bizonyos idő múlva a hullámverés
teljesen elmoshatja a töltés felső részét és az átáramló víz töltésszakadást okozhat. A hullám elleni
védekezés egyik legfontosabb anyaga a fűzrőzse. Védművek csoportosítása:
• Úszóművek
• Töltésrézsűt borító fekvőművek
• A töltésrézsűre helyezett állóművek
Ez a sorrend egyben kifejezi a különböző erősségű hullámok romboló hatása ellen eredményesen
alkalmazható védekezési módszerek sorrendjét is. Az úszóművek viszonylag kisebb erősségű
hullámverések esetén alkalmazhatóak. Erős hullámverés esetén, s ha a hullámok már megbontották
a töltésrézsűt, állóműveket kell alkalmazni.

15. kép Ipoly folyón való árvizi védekezés 2000 (forrás: MTI)
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18. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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19. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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20. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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21. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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22. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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23. ábra metszetrajz (forrás OVF)

108

24. ábra metszetrajz (forrás OVF)

Védekezés az altalajon támadó árvízi hatások ellen
Az altalajtömbön átszivárgó vizek okozta jelenségek az árvízvédekezés legbonyolultabb esetei, a
megfelelő védekezési mód kiválasztása alapos körültekintést igényel. A talajtömbben bekövetkező
szivárgások a védvonal állékonyságát hidraulikai talajtörés következtében veszélyeztetik.
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(Hidraulikai talajtörés:
vízzel telített szemcsés talajoknál terhelés, áramló víz nyomása vagy
más dinamikus hatás következtében a talaj vázszerkezete megbomlik, a szemcsék elvesztik
tartásukat, a teherbírás teljesen megszűnik)
Az altalajtörés három esetben következhet be:
•
•
•

Vízzáró fedőréteg nélküli vízáteresztő altalaj
Vízáteresztő altalajon fekvő vékony vízzáró fedőréteg, illetve félig áteresztő fedőréteg
Vízzáró fedőréteg alatt fekvő szikes altalaj esetén

A talajtömegben levő szivárgás elleni védekezés két módon lehetséges. A hullámtéri oldalon
megakadályozni a beszivárgást vagy mentett oldalon megfelelő ellennyomás létrehozása. Mivel a
hullámtéri oldalon a beszivárgás megakadályozása illetve csökkentése érdekében a mesterséges
komatáció, vízzáró paplan beépítés, vagy szádfalas elzárás árvíz idején csak nagy nehézségek árán
vagy egyáltalán nem kivitelezhető, így a probléma többnyire a mentett oldali ellennyomás
létrehozásával oldható meg.
Az ellennyomás hatására az altalajban szivárgó víz sebessége csökken, és ezzel a kritikus
sebességnél kisebb sebesség alakul ki, tehát a talajréteg hidraulikai törésének veszélye elhárul,
másrészt az átszivárgó fakadó vizek mennyisége is csökken.

Védekezés vízzáró fedőréteg nélküli vízáteresztő altalaj esetén.
Az altalajban létrejövő intenzív áramlás hatására a talaj teljesen fellazul, amely fellazulás a töltés
alá is behatolhat. A teherbírását vesztett talaj a töltés súlyát nem bírja el, így a töltés összeomlik.
A mentett oldali védekezés megoldható egyrészt áteresztő anyagú (pl. folyami kavics) leterhelhető
paplan készítésével, amelynek súlya nagyobb, mint a felhajtó erő. Általában erre a célra 0,5-0,8 m
vastagságú, de legalább 30 m széles, a töltéssel párhuzamos terítés elegendő lehet. Többnyire
azonban nem áll rendelkezésre elegendő anyag, vagy idő paplan készítésére, ezért az esetek
túlnyomó többségében 0,6-1,0 m magas, vízzáró anyagból készült szorítógátakkal védekezhetünk.
Ebben a helyzetben kb. 50 m hosszú, 20-25 m széles kazettákat célszerű létesíteni a töltés mentén,
így a víz ellennyomó hatását kihasználva lehet a talajtörés veszélyt leküzdeni. Nagyon fontos az
egyes kazetták túlfolyását biztosító, homokzsákból épített bukók kialakítása, mert így
elkerülhetjük a kazetta töltések esetleges meghágása következtében történő tönkremenetelét.
Védekezés vízáteresztő altalajban lévő vagy félig vízáteresztő fedőréteg esetén
Ebben az esetben a talajtörési jelenség másféle módon következik be. A vízáteresztő altalajon
áramló víz hatására nyomás alá kerülő talajvíz a vékony vízzáró fedőréteget felemeli, vagy áttöri,
illetve a félig vízáteresztő altalaj szemcséit is kimossa. Ezt a talajtörési jelenséget buzgárnak
nevezzük. A talajszemcsék kimosódása kiüreglődést okoz a vízáteresztő altalajban, amely
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kiüregelődés az árvízvédelmi fővédvonal felé hátrálva a töltés alatti kiüreglődést, illetve a töltés
beszakadását okozhatja. (hátráló erózió)
A buzgáros talajtörés elleni védelem alapszabályai a következők:
•
•
•

a buzgárveszélyes területeket a védelmi készültség elrendelésétől kezdve állandó
megfigyelés alatt kell tartani.
a védelmi munkákat a fedőréteg felemelkedése, vagy az intenzív anyagszállítás
megindulásakor (homokolás) azonnal meg kell kezdeni.
a buzgár kifolyónyílását vízzáró módon eltömni tilos.

A felpúposodott fedőréteget átszúrni csak akkor lehet, ha a teljes biztonságot nyújtó szorítógát
elkészült.
Egyedi buzgárok elleni védekezés a buzgárok homokzsákos körülzárásával történhet. Ilyen
esetekben legalább 4-5 m átmérőjű körülzárás szükséges. A körülzárás kizárólag homokzsákokból
készülhet, legalább háromszoros, kötésbe rakott homokzsák fal építésével. A fal magasságát úgy
kell kialakítani –illetőleg az árvízszint emelkedésével egyidejűleg folyamatosan, az anyagkihordás
függvényében emelni-, hogy a medencében kialakuló víznyomás hatására csak az anyagkihordás
szűnjön meg. Az érkező víz túlfolyását a homokzsák medencében kialakított túlfolyón kell
biztosítani.
Ellenkező esetben – a vízfolyás teljes lefojtása miatt – újabb buzgárképződés lehetősége áll fenn
az elfogott buzgár környezetében.
Csoportos buzgárok elfogásának hatásos módszere lehet még az előző pontban ismertetett
szorítógát is, de a szorítógát ez esetben kizárólag háromsoros homokzsák falból készülhet.
Védekezés vízzáró fedőréteg alatt fekvő szikes altalaj esetén ( ritkábban előforduló eset)
A víznyomás alá kerülő szikes altalaj 5-15 nap alatt teljesen fellazul, teherbírását elveszti, és a
felette lévő árvízvédelmi töltés összeomolhat.
A védekezés alapszabályai:
•
•
•

a szikes altalajon épült töltésszakaszokat a védelmi készültség ideje alatt állandóan figyelni
kell.
ha a felpúposodás jelei mutatkoznak, a púpok felszúrásával a víz kivezetéséről, és ezzel
egyidejűleg a fellazult terület leterheléséről azonnal gondoskodni kell.
ha a fellazulás dagadókúp formájában nagyobb területen jelentkezik, a fedőréteg felszúrása
tilos. Ebben az esetben a töltésrézsűből kiinduló terheléssel kell az elfolyósodott anyagot a
fedőréteg alól kinyomni.
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Védekezési módok:
Vékony fedőréteg esetében a feltörő víz a fedőréteget még a szikes réteg megfolyósodása előtt
felemeli, ezzel jelzi a veszélyt.
Ekkor a púpok felszúrásával és a víz kivezetésével az altalaj-folyósodás megakadályozható. A víz
elvezetésével egyidőben gondoskodni kell a felpúposodott terület bordás leterheléséről.
Vastag fedőréteg esetében a felpúposodás a szikes réteg megfolyósodása és a nagyobb területre
kiterjedő dagadókúp kialakulása után jelentkezik, amely alatt már nem víz, hanem elfolyósodott
szik található.
Ebben az esetben csak a terület vízáteresztő anyaggal történő leterhelésével védekezhetünk. A
leterhelést a töltés mentett oldali körménél kezdjük és a mentett oldal irányába folytatjuk.
Így az elfolyósodott anyagot kiszorítjuk a fedőréteg alól, tehát tulajdonképpen talajcserét hajtunk
végre.
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25. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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16. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)

17. kép Dunai árvizi védekezés 2013 (forrás: MTI)
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26. ábra metszetrajz (forrás OVF)
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27. ábra metszetrajz (forrás OVF)

18. kép Buzgár a Dunai árvizi védekezés során 2013 (forrás: MTI)
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28. ábra metszetrajz (forrás OVF)

Védekezés belvíz idején

19. kép Belviz Békésben 2016 (forrás: MTI)
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Országosan a települések 40 %-a erősen, mintegy 80 %-a valamilyen mértékben veszélyeztetett a
vizek kártételeitől. A települések alig 20 %-áról mondhatjuk el, hogy területén vízkárral nagy
valószínűség
szerint
nem
kell
számolni.
A belvíz az ország 45 %-át, főként az Alföldet érinti. Meghatározói egyrészt a természeti
adottságok (domborzati viszonyok, talajtani adottságok, csapadék), másrészt az emberi
tevékenységek. Külterületeken a helytelen mező- és erdőgazdasági művelés, belterületeken a mély
fekvésű területek beépítése okozhat belvízkárokat. A szennyvízcsatornázás elmaradása un.
"talajvízdombok" kialakulásához vezethet, ami szintén növeli a belvízveszélyt.
A település közvetlen veszélyeztetettségének megállapítása során figyelembe kell venni a
talajvízszintet, a beépítettséget, a burkolt felületek arányát és nem utolsó sorban a helyi
tapasztalatokat,
az
utóbbi
belvizes
évek
elöntési
adatait
is.
Összes településünk közül 1000 síkvidéki, 2200 dombvidéki területen helyezkedik el.
Az ország belvízzel leginkább veszélyeztetett térségei:
•
•
•
•
•
•

a Felső-Tisza-vidéki tájak (Bereg, Tisza-Szamosköz, Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz)
a Hortobágy - Berettyó melléke
a Jászság és a Nagykunság egyes részei
az Alsó-Tisza vidéke
A Dunavölgyi-főcsatorna mente
Mérsékelten veszélyeztetett terület a Közép-Dunántúlon a Nádor-Kapos-Sió völgye,
valamint a Kisalföld térsége.

Nagyobb belvízmentes térségek:
•
•
•
•
•

a Tiszahát
A debreceni löszhát
A Tiszazug
a Békés-Csanádi löszhát egyes részei
a bácskai löszhát

A megfelelő területhasználat főbb eszközei: művelési ágak elrendezése, erdősítés, talajvédő
gyepesítés, szintvonalas talajművelés, talajvédő agrotechnika, megfelelő növényi borítottság.
A víz rendezett elvezetését és a hordalék megfogását biztosító főbb létesítmények: vízelvezető
árkok,
övárkok,
vízmosáskötő-gátak,
hordalékfogók,
tározók.

118

Belvízrendezés
Magyarország körülbelül egynegyede olyan mély fekvésű sík terület, amelyről természetes úton
nem folyik le a víz. Ezeket a területeket a belvízvédelmi művek nélkül állandóan vagy időszakosan
hosszú időre elborítaná az összegyülekező hólé és csapadékvíz. A belvízzel veszélyeztetett terület
nagysága eléri a 4,4 millió ha-t, melynek 41%-a intenzíven művelt mezőgazdasági terület. A
síkvidéki vízrendezés célja a mély fekvésű területeken összegyülekező, hóolvadásból és esőkből,
valamint feltörő talajvízből keletkező elöntésektől, az ún. "belvizektől" való mentesítés. A
belvizeket Magyarországon 42400 km hosszúságú belvízcsatorna vezeti el.
Belvízi veszélyeztetettség

29. ábra metszetrajz (forrás OVF)

Védekezés esőzés esetén:

A csapadéknak eső formájában történő kihullása csak abban az esetben okoz problémát, ha
mennyisége jelentősen meghaladja a szokásos mértéket, vagy ha az egyébként normálisnak
tekinthető mennyiség az átlagosnál lényegesen rövidebb idő alatt hullik ki, és így nincs mód, hogy
a talaj beigya, elpárologjon, vagy természetes úton eltávozzék.
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A jelenség nem előzhető meg, és kialakulásának befolyásolására sincs lehetőség, de károsító
hatásai csökkenthetőek.

20. kép Rendkivűli esőzés Budapesten 2015 (forrás: MTI)

A károk csökkentésének lehetőségei:
•
•
•

•

•

A vízelvezető árkok és átereszek karbantartása, rendszeres tisztítása megkönnyíti
a víz természetes úton történő mielőbbi eltávozását;
Meg kell oldani az épületek tetőzetéről a csapadékvíz elvezetését, és az épületek
falaitól, illetve alapjától való távoltartását;
A talajszint alatti tárolóterek, pincék, garázsok bejáratának kiképzését úgy kel
megoldani (esetleg utólagosan), hogy 10-15 centiméter magasságú víz ne tudjon
behatolni. Ezek a helyiségek, szükség esetén homokzsákokkal is megvédhetők az
elöntéstől;
Azokban az épületekben, amelyek járószintje nem, vagy csak kismértékben
magasabb, mint a talajszint, és fennáll a vízbetörés veszélye, mindenféle
vegyszert, mérget, permetezőszert olyan magasan kell elhelyezni, hogy az esetleg
behatoló víz ne tudja elsodorni, illetve feloldani azokat;
A földbe süllyesztett üzemanyag-, és fűtőolaj tárolók szellőző-, és töltő-ürítő
berendezéseit úgy kell kiképezni, hogy néhány tíz centiméteres magasságú víz
semmiképpen ne tudjon belehatolni;
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•

A terület alacsonyabban fekvő oldalán lévő, beton-, vagy kőlábazatú, illetve más,
a víz számára nem átjárható anyagból épült kerítésen célszerű néhány méterenként
kifolyónyílásokat kialakítani.

Ajánlott magatartási formák:
• A legfontosabb feladat a víz elvezetése. Ennek érdekében figyelemmel kell kísérni
az elvezető csatornák és átereszek állapotát, szükség szerint el kell hárítani a víz
útjába került akadályokat;
• Egyéb megoldás hiányában, ideiglenes csatornák kialakításával kell megoldani a
felgyülemlett víz elvezetését;
• A szabadban végzett munka során, különös körültekintéssel járjon el, főként
abban az esetben, ha erős, esetleg viharos szél fúj;
• Amennyiben a felgyülemlett csapadékvíz elvezetése gravitációs úton nem oldható
meg, és lehetőség van annak átemelésére, az időjárás-előrejelzés pedig indokolja
ezt, úgy meg kell kezdeni a szivattyúzást. Erre a célra lehetőleg belsőégésű
motorral hajtott szivattyút kell használni.
• Ha a csapadékvíz elvezetése nem oldható meg, és további csapadék várható,
célszerű mindazon tárgyak rögzítése, amelyeket a víz elsodorhat. Ez történhet
lesúlyozással vagy a talajhoz történő rögzítéssel.
• Ha a szabadban végzett munkálatok során elengedhetetlen elektromos
berendezések
(gépek)
használata,
azokat
mindig
a
legnagyobb
elővigyázatossággal kezelje, tekintettel a fokozott áramütés-veszélyre;
• Fokozott óvatossággal közlekedjen a víz alatt álló területen, akkor is ha az elöntés
csak néhány centiméter. A víz alatt ugyanis - láthatatlanul - gödrök, éles, hegyes
tárgyak lehetnek, amelyek balesetet okozhatnak;
• Víz alá került területen csak különösen indokolt esetben kísérelje meg a
gépkocsival történő közlekedést, akkor, ha jól ismeri a környéket, az út
vonalvezetése jól kivehető, és a víz magassága ez lehetővé teszi. Ebben az esetben
is fel kell készülnie, a jármű azonnali elhagyására, ha a vízszint emelkedik, vagy
el akarja sodorni a gépkocsit. Figyelembe kell vennie, hogy bizonyos vízmagasság
felett a személygépkocsi nem képes haladni és irányíthatatlanná válik, mivel a víz
megemeli és így csökken, vagy megszűnik a kerekek és az út közti súrlódás.

Az esetleges károk helyreállításakor jelentkező veszélyek:
•

Az esőzés megszűnése után az egyik elsődleges feladat, az esetleg visszamaradt,
pangó vizek elvezetése, a legyek, szúnyogok és más rovarok elszaporodásának
megakadályozása céljából;
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•
•

•

•

•

•

A talajról mielőbb össze kell gyűjteni a hordalékot, iszapot, bomló növényi
részeket, állati tetemeket és haladéktalanul meg kell semmisíteni azokat;
Ha az ÁNTSZ ezt indokoltnak tartja, el kell végezni a korábban víz alá került
területek fertőtlenítését. A katasztrófavédelmi szervek segítséget nyújtanak ehhez
a munkához;
Amennyiben a háztartás nem vezetékes rendszerből kapja az ivóvizet, és felmerül
annak gyanúja, hogy a vízkivételi hely (kút) felszíni vízzel szennyeződött, azonnal
vízmintát kell venni, és meg kell vizsgáltatni. A kút vizét csak akkor szabad ismét
fogyasztani, ha azt egészségre ártalmatlannak találták;
Ha a talajszint alatti helyiségekbe betört a víz, első teendő a fertőtlenítés, amely
történhet úgy is, hogy az ott lévő vízben, fertőtlenítőszert oldunk fel. Ezt követően
egy-két nap múlva kezdődhet meg a víz eltávolítása, de csak fokozatosan.
Egyszerre a vízmennyiség egynegyedét, legfeljebb egyharmadát lehet eltávolítani.
Ha a vízszint másnapra nem emelkedik számottevően, folytatható a fokozatos
kiürítés.
A vihar elmúltával meg kell vizsgálni a lehetséges veszélyforrásokat. Alaposan
szemügyre kell venni a fákat, a veszélyesnek ítélt ágakat le kell vágni. A hosszabb
időn keresztül elöntés alatt álló területen lévő fák gyökerei meglazulhatnak, és
veszélyessé válhatnak. Ezeket ki kell vágni.
Az épületek szerkezeti elemeit, elsősorban a tetőszerkezetet és a kéményeket szükség esetén szakember közreműködésével - meg kell vizsgálni, és a baleseti
veszélyforrásokat meg kell szüntetni.

Heves zivatar
A zivatar olyan légköri jelenség, amelyet egy vagy több elektromos kisülés (villám) és /vagy
dörgő esetleg éles, csattanó hang formájában észlelünk. Magasra törő zivatarfelhők
környezetében erős fel- és leáramlási területek váltakoznak kis távolságon belül. Emiatt általában
kis területre korlátozódva ugyan, de rendkívül veszélyes kísérőjelenségek kialakulására is
számíthatunk egy-egy heves zivatar idején. Előfordulhat nagy méretű (legalább 2 cm átmérőjű)
jég vagy erős vihar (90 km/h fölötti széllökés). Extrém esetben azonban sokkal nagyobb méretű
jégdarabok is hullhatnak, és orkán erejű (119 km/h fölötti) szélroham is kialakulhat. Intenzív
zivatarokhoz hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék is társulhat, ekkor a kis vízhozamú
patakok pillanatok alatt hömpölygő folyókká szélesedhetnek. Az előbb említett veszélyes
jelenségek bekövetkezési valószínűsége egy-egy heves zivatar estén- azok kifejezetten helyi
jellege miatt - viszonylag csekély, szerencsés esetben nem is érintenek lakott települést. Több
heves zivatar összekapcsolódásakor zivatarláncról (zivatarrendszerről) beszélünk, ebben az
esetben már a veszélyes kísérő jelenségek nem csak egy-két települést, hanem akár több megyét,
régiókat is érinthetnek.
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Villámcsapás
Az emberek legnagyobb része, legyen az felnőtt vagy gyerek, fél a villámlástól. Van, aki a
hangjától, más attól, hogy őt "tekinti" majd célpontnak a villám. S ez a félelem nem is
alaptalan, hiszen rengeteg olyan esetről hallottunk már, amikor a villám nagy pusztításokat
végzett. Manapság már sokkal nagyobb biztonságban vagyunk, nem veszélyeztet
bennünket annyira a villámcsapás, mint régen élő rokonainkat, ugyanis a házak
villámhárítóval vannak ellátva, így elég bent tartózkodnunk, s nincs mitől félni.
Azonban előfordulhat, hogy olyankor kap el egy hatalmas vihar, amikor a legkevésbé
számítanánk rá, ráadásul egy perc alatt jön, így még időnk sincs arra, hogy behúzódjunk
valahová. Akiket villámcsapás ér, többnyire súlyos égési sérüléseket szenvednek.
Tudnivalók
A villámlás időtartama a másodperc milliomod részétől néhány tízezred részéig terjed,
másodpercenként 160-1600 km-es sebességgel halad és akár 30.000 Co-os hőmérsékletet
idézhet
elő.
A légköri elektromosság kisülése (fény- és hangtani jelenség, valamint mennydörgés
kíséretében), amely a felhők között, illetve a felhők és a talaj között jön létre. Meleget
fejleszt, könnyen gyúló anyagokat gyújt, fémeket olvaszt, folyadékot elpárologtat.

21. kép Villám jelenség 2016 (forrás: MTI)

A villámnak Arago, francia fizikus szerint három alakja ismert:
•
•
•

A vonalas villám, mely a legközönségesebb és az elektromos gép szikrájához hasonlít;
A felületvillám egy-egy zivataros felhő nagyobb terjedelmű felvillanásában mutatkozik;
A gömbvillám gömb alakú és aránylag lassan halad, nyomában nagy pusztításokkal.
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•

A villámlást kísérő dörgés a levegő hirtelen kiterjedéséből származik. A hang terjedési
sebessége kisebb lévén a fénynél, a villámot is előbb vesszük észre, mint a dörgést. A
kisülési hely távolságát megközelítőleg megkapjuk, ha a villámlás és dörgés közötti időt
megfigyeljük: a másodpercek számát megszorozzuk 330 m.-rel. Ha a kisülés közelünkben
történik, rendesen csak erős rövid csattanás hallatszik, a távolabb állók azonban hosszabb
dörgést hallanak. Míg a villámlás időtartama egy másodperc töredéke, addig a dörgés több
másodpercig is eltart, ennek oka a hang visszaverődése a felhőkről, földi tárgyakról. A
távolság, melyre a dörgés még elhallatszik, aránylag kicsiny, 25 km-nyi távolságban a
legerősebb
dörgés
is
csak
gyenge
mormogásnak
hallatszik.
Ha megvizsgálunk egy átlagos terep felszínét, és a felhők kapcsolódását, azt találjuk, hogy
ahol a fa kimagaslik a környezetéből (és a felhő éppen ott púposodik), ott az elektromos
mező jobban koncentrálódik. Minél közelebb vannak a terep és a felhő egymáshoz, annál
erősebb lesz az elektromos feszültség. Minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb lesz a
valószínűsége
annak,
hogy
az
elektronok
leáramlanak
a
földre.
A villámcsapás az exponált helyen (hegytetőn, sík terepen, nagyobb vízfelületen)
tartózkodókat veszélyezteti.
A villám hatása az emberre
Ahogyan a felhőből kiinduló villám a talaj felé halad, a legrövidebb utat keresi - és
időnként előfordul, hogy ez egy magában szabadon álló ember testén át vezet. A villám
becsaphat az illető vállánál, a lábán keresztül lefuthat a teste egyik oldalán, majd eléri a
talajt. Amíg útját megteszi, persze nem kis gyötrelmet okoz. Fájdalmat, égési sérüléseket
és akár sokkot is előidézhet, de ennek ellenére a villámcsapás energiájának nagy részét a
talaj fogja fel. A legfőbb veszély, hogy az izmok görcse miatt az életfontosságú funkciók
leállnak. Erős áram hosszabb ideig tartó hatása rendszerint súlyos égési sebeket okoz. Az
áldozat rendszerint nem hal meg, kivéve két esetet: ha a szívén vagy a gerincoszlopán
halad keresztül.
Védekezés villámcsapás ellen:
• Ha nagy villámlással járó vihar közeleg, vagy kap el minket, húzódjunk be
valahová (ne magányosan álldogáló fa alá). A legjobb egy ház vagy egy üzlet.
• Ha gépkocsiban ülünk, az ablakokat zárjuk be, a fém részeket ne érintsük meg.
• Hagyjuk el a kimagasló vagy exponált helyeket.
• Barlang, mélyedés akkor nyújthat védelmet, ha legalább 1,5 méter mély.
• Kerüljük a nedves talajt, azonnal hagyjuk el a vízfelületeket.
• Kerüljük a kőomlás veszélyes szakadékokat.
• Védekezhetünk úgy is, ha 10-30 cm vastag szigetelőrétegre állunk (száraz kő,
ruhanemű).
• Nem ajánlott öreg, magányosan álló fa alatt táborozni, mert a lezuhanó ágak
összezúzhatják a sátrat, és a villámcsapás veszélye is itt a legnagyobb.
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Klímaváltozás – különös tekintettel a hőhullámokra – okozta káros egészségi
hatások és megelőzésének lehetőségei
A ’90-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás egészségkárosító
hatása, azonban az 2000-es években ez a trend megváltozott.
•
•
•
•

A globális klímaváltozás a XXI. Század egyik legfontosabb környezeti problémája.
A föld felszínének átlaghőmérséklete az utóbbi 25 évben 0.4 ºC-kal emelkedett
A klímaváltozás több oldalról veszélyezteti az emberi egészséget: károsítja a környezetet,
az ecoszisztémát, a gazdaságot és a társadalmat
A klímaváltozás ezen hatásokon túl befolyásolja az élelmiszer biztonságot,
megváltoztathatja a vektorok által terjesztett betegségek térbeli és időbeli előfordulásának
jellemzőit, növeli az extrém időjárási helyzetek, pl. a hőhullámok gyakoriságát.

A"hőhullám"definíciója(OKK-OKI,Fővárosi ÁNTSZ, OMSZ közös projektben elvégzett
vizsgálat alapján)

22. kép Hőhullám az USA-ban 2013 (forrás: MTI)

A 97% gyakorisággal mért napi átlaghőmérséklet feletti átlaghőmérsékletű napok (26,6ºC).
Hőhullám = 3, egymást követő napon a napi átlaghőmérséklet 26,6ºC felett
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Veszélyeztetett csoportok:

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de vannak
különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a
•
•
•

csecsemők és a fiatal kisgyermekek,
65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas vérnyomásban szenvedők.
fiatalok

Hőhullám okozta káros egészségi hatások
Magas hőmérséklet okozta megbetegedések:
•
•
•
•
•
•

bőrkiütés,
fáradtság,
görcs,
hirtelen ájulás,
kimerülés,
stroke.

A legtöbb hőséggel összefüggő betegségek (kivéve a bőrkiütés és a görcs) a lényegi
következményei annak, hogy különböző súlyú elégtelenségek következnek be a hőszabályozó
rendszerben. Ráadásul, számos más un. prediszponáló tényező felgyorsíthatja a magas
testhőmérséklet
kialakulását.
Prediszponáló tényezők: kor, akklimatizálódás hiánya, dehidratáció (csökkentett tápanyag és
folyadékbevitel, vizelethajtó tabletták, alkoholfogyasztás), gyógyszerszedés, mozgás hiány,
túlsúly, fáradság, alváshiány, hosszú, magas intenzitású edzés, védőruha.
Megelőzés lehetőségei célcsoportonként
Csecsemők és fiatal kisgyermekek
MIT IGYUNK

MIT NE IGYUNK

•
•
•
•
•

Víz, ásványvíz, tea,
Szénsavmentes üdítők
Paradicsomlé,
aludtej, kefír, joghurt
Levesek

•

Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben! Lehetőleg éjjel
szellőztessen!

•
•

Kávé, alkohol tartalmú italok
Magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítők

126

•
•
•
•
•

Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és naptejjel védje magát és gyermekét!
Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk
Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!
A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket
tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után!

65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas vérnyomásban szenvedők
MIT IGYUNK

MIT NE IGYUNK

•
•
•
•
•

Víz, ásványvíz, tea,
Szénsavmentes üdítők
Paradicsomlé,
aludtej, kefír, joghurt
Levesek

•

Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő
mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál egy literrel többet a forró napokon!
A 65 évnél idősebbek, különösen a szívbetegségekben és magas vérnyomás betegségben
szenvedők a melegben fokozódó panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!
Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is!
Ha van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben!
Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon,
besötétített szobában, viszonylag hűvösben!
Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra időzítse a piaci bevásárlást!

•
•
•
•
•

•
•

Kávé, alkohol tartalmú italok
Magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítők

Fiatalok
MIT IGYUNK

MIT NE IGYUNK

•
•
•
•
•

Víz, ásványvíz, tea,
Szénsavmentes üdítők
Paradicsomlé,
aludtej, kefír, joghurt
Levesek

•

Ha kánikulában a szabadban sportolsz, gyakran hűtsd magad és fogyassz legalább 4 L
folyadékot! Fontos a só pótlás is!
Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védd magad a nap égető erejétől!
Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordj forró napokon!
Bőrtípusodnak megfelelő fényvédő krémmel naponta többször kendd be bőrödet! (Ha
nagyon világos a bőröd, kék a szemed, használj 10 feletti napvédő faktoros naptejet!
Nagy melegben zuhanyozz langyos vagy hideg vízzel akár többször is!

•
•
•
•

•
•

Kávé, alkohol tartalmú italok
Magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítők
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•

Tölts 1-2 órát légkondicionált helységben!

Általános tudnivalók
Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag
hűvösben, besötétített szobában! Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár
többször is! Alkalmazzunk mentolos törlőkendőt arcunk, karjaink felfrissítésére. Forró nyári
napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást! Lehetőleg éjjel
szellőztessünk! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellőzés nélküli
parkoló autóban! Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő sprayt
és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak. Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást a kora
reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos helyen próbáljon pihenni napközben!
Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált
környezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl, és ismét visszatérhet a kánikulába. Csökkentse a
fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban
kezdje el a befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett! A hajzuhataggal rendelkezők fonják
varkocsba a hajukat, vagy kreáljanak kontyot belőle. Így nem fog beizzadni, s a hát is szellőzhet.
Fagyizáskor lehetőleg a gyümölcsfagyikat válasszuk (citrom). Fanyar, savanykás ízük
kellemesen hűsítő hatású, nem is szólva az egészségügyi előnyökről.
Étkezési tanácsok
Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzadsággal és párolgással leadott
folyadékveszteség jelentősen megnő. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott
folyadékveszteség mellett fokozott só veszteség is jelentkezik. Verejtékezéssel átlagosan 0,150,20%-os sótartalom veszteséggel számolhatunk. Ebben az esetben jelentős szerepet töltenek be
a megfelelő ásványianyag-tartalommal rendelkező folyadékok, hiszen nemcsak a
nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot és kalciumot is. Ne fogyasszon
olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz - ezek fokozzák a
szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a szervezettől! Étrendünk legyen pároláson
alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag (kerüljük a „magyarosan” fűszeres nehéz
húsételeket!). A forró napokon még most is kedvenc a behűtött görögdinnye, amely jól oltja a
szomjat is, hisz 85-90 százalékban vízből áll. Fogyasszunk főétkezésként is salátaféléket.
Emésztésük nem veszi igénybe túlságosan a szervezetünket, ezenkívül tartalmazzák az
immunrendszerünk erősítéséhez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat.

Öltözködési tanácsok
Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! A nagy
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melegben - átmenetileg - felejtsük el a szűk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább
laza, könnyű lenvászonból készült felsőrészeket, bő szárú nadrágokat, szellős blúzokat. Idősek se
viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt! Mezítláb cipőben járni kényelmes, de a
lábunk gyorsan megizzadhat. Helyezzünk a cipőbe frottírból készült talpbetétet. Aki hajlamos a
verejtékezésre, az viseljen nagy keretű napszemüveget (még ha nem is divatos!), amelynek
kerete nem tapad szorosan az arcához.
Tanácsok kisgyermekes családok részére
Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! A babák különösen sok folyadékot
igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó,
citromos teával a szoptatás után! Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellőzés nélküli parkoló
autóban, még árnyékban sem, mert pár perc alatt is 50-60°C-ra tud felmelegedni az autó belseje,
és a benne lévők hősokkot kapnak.
Orvosi tanácsok
Testünk normális körülmények között az izzadás által hűl le, de nagyon nagy hőségben
elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyorsan emelkedik a test hőmérséklete, ami hőgutát
okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja az agyat és más szerveket, esetenként akár halálos
kimenetelű is lehet. A hőguta tünetei a vörös, forró és száraz bőr, a szapora pulzus, lüktető
fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk,
hívjuk a mentőket. Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos a beteg lehűtése. Vigyük
árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba
ültessük. Ha a levegő páratartalma nem túl magas, a beteget nedves lepedőbe is csavarhatjuk,
miközben legyezzük.
Tanácsok a hőguta megelőzésére:
1) A nap égető erejétől széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát!
Fényvédő krémmel naponta többször is kenje be a bőrét.
2) Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű
folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet.
Utazási, közlekedési tanácsok
Kánikulában is közlekedni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A hirtelen jött meleg érezteti
hatását a közlekedésben is. Gyakran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan nem
számolnak azzal, főleg az idősek, hogy a nagy meleg, még az egészséges szervezetet is
megviseli, nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az emberek a hétvége jó idejét kihasználva autóba
ülnek, és a városokon kívül, túrázni, ill. strandolni indulnak. A fúvott gumiabronccsal rendelkező
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járművek (gépjárművek, kerékpár) esetében a járművezetők a nyári időszakban, a nagy meleg
miatt gyakrabban ellenőrizzék járműveik kerekének a légnyomását. A hosszabb útra indulunk a
gépkocsiban utazók részére vigyünk - ha lehet hűtő táskában - megfelelő mennyiségű folyadékot.
A szeszesital fogyasztása a nyári melegben a vezetési képességet még súlyosabban rontja. A
nagy kánikula a járművezetők szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetők
még inkább türelmetlenebbek, indulatosak, A nyári időszakban meglévő jó útviszonyok ellenére
is mindenhol tartsa be az adott útra megengedett legnagyobb haladási sebességet. Ha hosszabb
utat kell megtenni, érdemes két-három óránként, vagy szükség szerint pihenőt tervezni és tartani.
Tanácsok strandoláshoz
A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhető el leginkább, azonban ez felelőtlen és
meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat. Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli
gyomorral! Szeszesital, vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tartózkodjon a
fürdőzéstől! Napozás után testét zuhanyozással, vagy más módon hűtse le, felhevült testtel soha
nem menjen a vízbe! Szív és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők
egyedül soha ne fürödjenek! Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható
fürdőeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetőleg ne aludjon el!

Védekezés szélviharban
A szél sebességén értelemszerűen a levegő mozgásának sebességét értjük. A meteorológiában
általában a m/s-ban, illetve egyes területeken a csomóban szokták meghatározni. 1 m/s kb. 2
csomónak felel meg. Az alábbi táblázatban találhatók az egyes szélsebesség-kategóriák, amit a
meteorológiai szövegekben alkalmazni szoktak.
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23. kép Szélvihar után 2015 (forrás: MTI)

Kategória

Szélsebesség

szélcsend

0 m/s

0 km/h

gyenge szél

1-3 m/s

4-11 km/h

mérsékelt szél

4-7 m/s

15-25 km/h

élénk szél

8-11 m/s

29-40 km/h

erős szél

12-16 m/s

43-58

viharos szél

17-24 m/s

61-86

erős vihar

25-32 m/s

90-115 km/h

orkán

33- m/s

119- km/h

(Forrás: www.metnet/meteorológiai kislexikon)

A 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat:
•
•
•
•
•

szilárd építményekről leszakíthatja a tetőfedeleket,
súlyosan megrongálhatja az energiaellátás és távbeszélő berendezések vezetékeit,
könnyű épületeket dönthet össze,
közlekedési zavarokat, akadályokat idézhet elő,
fákat törhet ki.

Mi a teendő szélviharban?
Hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha szabad ég alatt tartózkodunk?
•

Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (épület, aluljáró).
Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok
ne okozzanak sérülést.
Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.
Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél.
Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól.
A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről
nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).
Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes!
Szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet
eloltani (pl. gazégetés kertben, tábortűz, szalonnasütés, kerti parti).
Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes! Nagyobb vízfelület fölött
összefüggő vízfüggöny alakulhat ki, emiatt jó úszók is megfulladhatnak. Vegyük
komolyan a viharjelzéseket!
Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk
hozzájuk. háziállatokat zárjuk be.

Óvintézkedések az épületen belül:
•
•
•
•
•

Az ajtókat, ablakokat zárjuk be.
Ne menjünk ki a szabadba.
Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne
maradjon egyedül.
Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa előkészítése).
Áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket.

Téli veszélyek
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24. kép M1 autópálya 2013 (forrás: MTI)

Rendkívüli téli időjárás, erős havazás
Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet rá
készülni.
Várható következmények:
•
•
•
•
•
•
•

Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt
fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az
egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az
utakon.
Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási
sérüléseket szenvedhetnek.
A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt
átmeneti zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.

A téli időszakban, amikor enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, gyakran előfordul, hogy
először csak a légkör fölső rétegei melegszenek fel, míg a talaj és a talaj-közeli levegő
hőmérséklete még fagypont alatt marad. Ez a helyzet ónos eső kialakulásához vezethet, ami a
síkosság legalattomosabb fajtáját okozza. Elég egy kevés eső és néhány perc alatt tükörsima
jégpáncél vonja be a felszínt.
Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont alatti és az eső esik, akkor számíthatunk jégréteg
kialakulására, emiatt körültekintően és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan,
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mind gépjárművel! Tartós és intenzív ónos eső idején villanyvezetékek szakadhatnak le, és
faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt.
Ajánlott magatartási szabályok:
Figyelje az időjárás jelentést, hogy időben fel tudjon készülni!
Otthonunkban:
Átmeneti áram- ill. energia kimaradás esetére:
•
•

•
•
•
•
•
•

Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös
figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe
kötve, vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem
megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától
és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfélóránként szellőztetni kell a
helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék
elzárócsapját!
Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről (pl. petróleumlámpa és petróleum,
palackról működtethető gázlámpa, elektromos lámpa).
Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítson
hozzá tartalék elemeket.
Tároljon otthonában egy hétre elegendő élelmiszert az egész család számára.
Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban,
számára tápszerek.
Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a
mentésben résztvevőknek van szüksége.

Utazáskor:
•
•

•
•

Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha
nagyobb távolságra kell eljutni!
Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban
az esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a
visszautazás feltételei is biztosítottak.
Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen,
felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát.
Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve
megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez
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•
•

•

•

szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag,
elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.). Ebben az esetben sem tanácsos
egyedül elindulni.
Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát,
meleg italt, legalább egy napi étkezésre elegendő élelmiszert.
Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és esetleg csak napok
múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén
gyalog is képes legyen folytatni útját.
Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében
tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíztizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gázok
szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.
Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő
hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz,
illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben
életveszélyes lehet.

Tudnivalók a jégen történő biztonságos sportoláshoz
A befagyott állóvíz jellemzői:
•
•
•
•

A partközelben a jég vékonyabb, esetleg üreges, ezért könnyen törik.
Az állóvizekbe befolyó vízfolyások, melegebb források elvékonyítják a
jégtakarót.
A sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb.
Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is csökken, ha vastagsága
változatlan marad.

A befagyott folyóvíz jellemzői:
Folyóvíz jegén tartózkodni nem biztonságos!
A folyóvizeken vékonyabb jégréteggel kell számolni:
•
•
•
•
•

a folyó medrének beszűkült helyein az áramlatok miatt,
a víz sodorvonalában,
a folyókanyarulatok külső oldalán,
a sebes folyású vagy kőszórásos szakaszokon,
a meredek partszakasszal rendelkező folyószakaszokon,

Jégen való tartózkodás:
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•

•

Amennyiben egyedül haladunk a jégen, nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha
van lehetőségünk, egy arra alkalmas bottal folyamatosan ellenőrizzük az előttünk
lévő jég állapotát, az elesést lehetőleg kerüljük.
Több személy együttes sportolása esetén pihenéskor is tartsuk be a szükséges
távolságot.

25. kép Korcsolyázás a folyon Hollandiában (forrás: MTI)

A jég beszakadását rendszerint előre jelzi a ropogás és recsegés, � rianások megjelenése � a
jégfelület süllyedése, ekkor még a beszakadás elkerülhető.
Ha beszakad a jég alattunk:
•

•
•
•

•

Azonnal feküdjünk hason a jégre (minél nagyobb legyen a felfekvési felület)
lehetőleg arccal a part felé és lassú, nyugodt mozdulatokkal (mindig a lehető
legnagyobb felfekvési felülettel) kússzunk a part felé.
Azonnal tárjuk szét karjainkat és ejtsük magunkat előre.
Minden lehető eszközzel (pl. a bot keresztbe fordítása) akadályozzuk meg, hogy a
jégfelület alá csússzunk, vagy lemerüljünk a vízbe.
Ha lesüllyedtünk a jég alá, próbáljuk szemünket nyitva tartani és felfelé (a
világosság felé) nézni. Ha a jég hóval fedett, akkor a közelben lévő jégtörés helyét
a beeső fénysugár alapján fel lehet ismerni, és el lehet érni.
Ha a jég újra beszakad alattunk, vágjunk magunknak utat a part felé addig, míg ki
nem jutunk a partra, vagy teherbíró felülethez nem érünk.

A víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 Co, vagyis már 20-30 másodperc után hidegsokk
következhet be (vérkeringési zavarok, sőt a szívműködés leállása).
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Segítségnyújtás:
•
•

A jég felszíne felett lévő személy hason csúszva közelítse meg a bajba jutottat.
Ha a beszakadt jég alá került a személy, a mentési kísérletet már csak felkészült
szakemberek tudják végezni, ezért nagyon fontos a 112 segélyhívó, vagy a 105-ös
számon a Katasztrófavédelem, illetve a 104-es számon a Mentőszolgálat
értesítése.

Tömegrendezvények veszélyei

26. kép Ünnepség a Kossuth téren 2014 (forrás: MTI)

A könnyebbé váló közlekedés és a népesség növekedése miatt egyre több ember látogatja a
különböző eseményeket, rendezvényeket. A sportmérkőzéseken, a tüntetéseken vagy a
bevásárlóközpontokban nagy tömeg gyűlhet össze. A csoportos emberi magatartás egyik
legkatasztrofálisabb megjelenési formája a pánik okozta, tömeges, fejvesztett menekülés. Ez a
menekülés gyakran halálos kimenetelű balesetekhez is vezethet, mert a tömeg embereket nyom
össze vagy tipor el. Ezt a viselkedést gyakran életet veszélyeztető szituációk váltják ki, pl.
tűzeset egy zsúfolt épületben, természeti katasztrófák stb. Vannak esetek, amikor az ülő- vagy
állóhelyekért siető emberek között alakul ki pánikszerű rohanás, máskor pedig minden ok nélkül.
A szakemberek ugyan folyamatosan dolgoznak ki módszereket az ilyen szerencsétlenségek
mértékének csökkentésére, de a tömeges események száma és mérete egyre nő, ezek gyakorisága
is emelkedik. Ezért fontos az emberek felkészítése a tömegpánik elkerülése érdekében.
Hogyan alakul ki a pánik?
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Veszély kialakulása esetén az emberek között a pánik elkerülhetetlen.
Az emberi agy a veszély elkerülése érdekében automatikusan próbál védekezni: hirtelen megnő
az idegrendszernek az alapizgalmi szintje, és ennek következményeként egyszerűen a legtöbb
ember képtelen arra, hogy gondolkozzon, racionálisan felmérje a helyzetet. Ezt hívják
egyszerűen “idegrendszeri korlát”-nak Az agy tehát blokkolja a gondolkodást, „vészhelyzet”
üzemmódra kapcsol és csak az ösztönök működnek: pánik van tehát menekülni kell. Éppen úgy,
mint az állatoknál. Az állatvilágban is az nyer és az éli túl, aki gondolkodás nélkül azonnal
reagál.
Amikor a tömeg egy emberként ismeri fel, hogy életveszélyes helyzet alakult ki, mindenki
gondolkodás nélkül a legegyszerűbb megoldást választja: azt csinálja, amit a többiek. Az
emberek meggyorsítják lépteiket. Ilyenkor a gyors haladás következtében egyre közelebb
kerülnek egymáshoz, és megkezdődik a lökdösődés. A haladás koordinálatlanná válik, különösen
ha szűk kijáraton próbálnak átmenni. A kijáratoknál dugulások és tömörülések keletkeznek. Az
összepréselődött emberek tömege hatalmas erőt fejt ki. Az egyén ilyenkor úgy látja, hogy a többi
ember jelenléte egyenesen akadályozója a menekülésének, ezért a velük való együttműködés
helyett inkább a versenyt választja a reakció formájaként, s a tét saját életének mentése. A
menekülés egyre kilátástalanabb, mivel a sérült, földre zuhanó emberek további akadályt
képeznek. Az emberek hajlanak a közelükben lévők utánzására. A megvadult, vak tömeg
gyakorta észre sem veszi, hogy van másik kijárat, amelyen könnyen elmenekülhetnének.
A menekülési pánikhelyzeteknek 2 alapváltozatát különböztethetjük meg:
1. Az emberek tudják, hogy merre van a kijárat, és a problémát elsősorban az okozza, hogy nem
tudják elég gyorsan elhagyni a helyiséget, mert túl sokan vannak és a kijárat szűk, így ott az
emberek feltorlódnak. Ilyenkor a kijárat elé helyezett oszlop segíthet a szabad áramlás
növelésében, mert csökkentheti az ott fellépő nyomást.
2. A másik alaphelyzet, amikor egy hirtelen, riadalmat keltő információ (például tűzriadó esetén)
után zárt térben (terem, bolt, mozi) tartózkodó emberek próbálnak menekülni olyan feltételek
között, amikor a sötét vagy füst miatt a kijárat helye nem látható. Ekkor a "feladat" része a kijárat
megtalálása, és kérdés, hogy ebben a pánikhelyzetben az emberek képesek-e kollektív módon
cselekedni.

Mit tegyünk?
Mielőtt még kitörne a hanyatt-homlok menekülés, egy nagyon pontos, nagyon rövid, nagyon
egyszerű instrukcióval kell megmondani, vagy megmutatni, hogy merre van a kijárat.
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Fontos a "Lassan járj, tovább érsz" mondás gyakorlati alkalmazása. Ha normális léptekkel
haladnak az emberek, könnyebben eljutnak a kijáratig és átjutnak rajta, mintha rohannának.
Maradjunk nyugodtak, higgadtak! Vigyázzunk társainkra!
Ha sérült embert látunk, vigyük védett helyre. Nyugtassuk meg, öntsünk belé erőt! Minél
hamarabb értesítsük a mentőket.

Teendők robbanóanyag vagy robbanóeszköz megtalálása esetén
Hazánk területén napjainkban is, évtizedekkel a világháború befejezése után, évente több esetben
kerül napvilágra robbanószer.
Ezeket általában a földben találják, épületek, utak alapozása, közművezetékek építése, épületek
bontása során. Esetenként folyók, vagy tavak medrében, az ott végzett kotrási, szabályozásai vagy
építési munkák során találnak ilyen eszközöket.
Az ország területe ebből a szempontból nem egyformán veszélyeztetett. Voltak területek, melyeket
nem vagy csak csekély mértékben sújtottak a harci cselekmények, míg máshol hosszabb időn át
állt a front, esetleg a terület többször is gazdát cserélt, vagy súlyos légitámadások érték.
Ezeken a helyeken nagyobb a valószínűsége, hogy robbanóeszköz kerüljön elő.
Annak lehetősége sem zárható ki, hogy az elhagyott katonai objektumok területén robbanóanyag,
vagy eszköz kerüljön felszínre. A robbanóanyagok és eszközök által okozott veszélyek
csökkenthetők az alábbi szabályok szem előtt tartásával:
•

•

•

Azokon a helyeken és területeken, ahol harci tevékenységek folytak (erről a
települések idősebb lakói általában tudnak), esetleg több alkalommal találtak
robbanóanyagot, vagy robbanóeszközt, minden földmunka, építési, vagy bontási
tevékenység végzésekor fokozott körültekintéssel kell eljárni.
Kerülni kell azon területek megközelítését, illetve az azokra való belépést,
amelyekről feltehető, hogy ott elhagyott robbanószerek találhatók. Ilyenek a
használaton kívüli, vagy ma is használatban lévő lőterek, gyakorlóterek, egyéb
elhagyott katonai létesítmények. Ha az oda történő belépés mégis szükséges,
semmilyen ismeretlen eredetű és rendeltetésű tárgyat, eszközt nem szabad
megközelíteni, megérinteni, vagy helyéről elmozdítani.
Bárki, aki valahol gyanúsnak tűnő tárgyat talál, köteles azt a lehető legrövidebb
időben belül bejelenteni az alábbi intézmények valamelyikénél:
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27. kép Bonbatest hatástalanítása 2008 (forrás: MTI)

Tűzszerész ügyelet: 06-1-410-9790
Segélyhívó központ: 112.
Rendőrség: 107.
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Ügyelete: 105
Katasztrófavédelmi Kirendeltség/őrs
Helyi Polgármesteri Hivatal
A földben lévő robbanóanyagok és eszközök felismerése általában nem könnyű. Ezek felületét
szinte kivétel nélkül vastag rozsda és talajréteg borítja. Közös jellemzőik:
•
•
•
•

alakjuk általában hengeres, egyik végén gömbölyded, vagy kúpos
hosszuk néhánytól több tíz centiméterig terjedhet, esetleg a méteres nagyságot is elérheti,
vagy meghaladhatja azt
átmérőjük általában 1,5-2 centiméter és több 10 centiméter között van
ritkábban ettől eltérő formájú eszközök vagy robbanóanyagok is előfordulhatnak (korong,
henger, hasáb alakúak)

A követendő magatartási szabályok:
• Soha nem szabad a gyanús tárgyakat teljesen kiásni, helyükről elmozdítani, megtisztítani
annak érdekében, hogy méreteiket, alakjukat pontosabban meghatározhassuk!
• A földben talált, gyanúsnak tűnő tárgy esetében azonnal be kell szüntetni minden további
munkát, és a munkaterületet el kell hagyni!
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•
•

A munkaterület környékét jól látható módon körül kell határolni, és meg kell akadályozni,
hogy azt bárki megközelíthesse. Szükség esetén egy vagy több személyt kell a helyszínen
hagyni azzal a feladattal, hogy az illetéktelenek behatolását megakadályozzák.
Haladéktalanul le kell állítani a közelben esetleg működő munkagépek motorját. A
megbolygatott robbanóeszközök ugyanis az enyhe talajrezgés hatására is működésbe
léphetnek.

Mi a teendő veszélyhelyzeti szintet elérő közúti, vasúti, vízi, légi közlekedési
balesetek esetén?

28. kép Közuti baleset (forrás: MTI)
•

Ha ön egy ilyen baleset szemtanúja vagy az önnel történik meg, hívja a 112-es segélyhívó
számot, és diktálja be az esemény fontosabb, ön által ismert részleteit: a baleset leírása,
helyszín, sérültek száma, észlelt-e tüzet, illetve járulékos veszélyeket (pl. gáz-, üzemanyag, veszélyesanyag-szivárgást). Ha a balesetben érintett tehergépjárművön veszélyt jelző
táblák, bárcák láthatók, az azon található számok, ábrák tartalmáról tájékoztassa a
hatóságokat.

•

Ellenőrizze, hogy megsérült-e majd mérje fel az önt körülvevő veszélyeket.

•

A leggyakrabban előforduló veszélyek tömegszerencsétlenségek esetén: tűz, robbanás,
veszélyes anyagok szivárgása, leszakadt elektromos vezetékek, üvegszilánkok, éles
fémtárgyak, télen kihűlés.

•

Ha úgy látja, veszélyben van az élete, távozzon a baleset helyszínéről.

•

A sérülteket ne mozdítsa el, hacsak azok nincsenek további veszélynek kitéve, vagy a
sürgős ellátás azt szükségessé nem teszi (pl. artériás vérzés).

•

Egészségügyi ismereteinek függvényében próbálja ellátni a sérülteket a mentők
kiérkezéséig, a sort a legsúlyosabb esettel kezdje. Ne alkalmazzon olyan módszereket,
amelyeket nem ismer tökéletesen, amelyeknek eredményében nem biztos.
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•

A roncsokat ne mozgassa, a beszorult sérülteket ne próbálja meg kiszabadítani, kivéve, ha
azok további veszélynek vannak kitéve, vagy ha az azonnali ellátás azt szükségessé teszi.

•

Próbálja megőrizni nyugalmát, cselekedjen megfontoltan.

•

Nyugtassa meg a sérülteket.

•

A kiérkezett szervekkel ossza meg a balesetről szóló minden információját.

•

Ha nem tud a szerencsétlenség közvetlen közelében segítséget nyújtani, támogassa a
kiérkező mentők, rendőrök, tűzoltók munkáját (pl. hozzon vizet, meleg takarókat, lámpát,
segítsen a sebesültek szállításában, stb.) – egy tömegszerencsétlenségnél minden segítség
elkél.

•

Kövesse a kiérkező szervek utasításait.

Veszélyességi bárcák

30. ábra Veszélyes anyag jelzések (forrás OKF)
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Befejezés
Katasztrófavédelmi Intézményrendszer Helyi Szintű Kapacitásfejlesztése projekt
eredményei tapasztalatai projektkövetés lehetőségei.
Az elmúlt időszak eseményeinek tanulsága, hogy ha a természet és az ember okozta katasztrófa
veszélyek növekedésével nem tudunk szervezéssel és erőforrások növelésével lépést tartani, akkor
az áldozatok és a károk fognak növekedni. A szövetség projekt tevékenysége a válsághelyzetkezelés jobb, megnövelt kapacitásokkal kiegészített integrált rendszerét erősítette lakóhelyeken. A
helyi védelmi rendszer sarkalatos pontja a állami és önkéntes erők együttműködése ami alapvetően
meghatározza a katasztrófavédelmi tevékenység hatékonyságát.
Rendkívül fontosnak tartjuk az Európai Unió alapelvét, hogy a helyben keletkező problémákra
helyben kell választ találni. A válsághelyzet-kezelés rendkívül bonyolult, integrált össztársadalmi
feladat, aminek a hatékony végrehajtásához korszerű vezetési, tervezési rendszer és megfelelő
erőforrások szükségesek. Magyar Polgári Védelmi Szövetség, melynek alapszabályban rögzített
kiemelten közhasznú célkitűzései teljesen lefedik a projekt célkitűzéseit. A helyi szintű önkéntes
katasztrófa védelmi erők a védekezési rendszer fontos építőkövei a szövetség végrehajtott projekt
feladatok nem csak az állampolgárok biztonságát, hanem a szövetség tapasztalatait és
támogatottságát növeli.
A helyi szintű katasztrófavédelmi intézményrendszer fejlesztése egyrészt tervezési-felkészítési
feladat, másrészt válsághelyzet-kezelési erőforrás menedzsment feladat. A világon mindenhol
hatékony védekezést csak a kockázatbecslésre épülő tervezés hozhat, a tervezésben az MPVSZ
több éves hazai és nemzetközi gyakorlatra tett szert, szervezetünk több éve végzi a beavatkozó
állomány és a lakosság felkészítését. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség nyitott további
források megszerzésére és projektek végrehajtására az állampolgárok életének és anyagi javainak
nagyobb biztonsága érdekében.
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•

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 30/2013.(VI.04.) számú intézkedése

Polgári védelmi alapfogalmak
1. Dominóhatás: a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben bekövetkező olyan baleset,
amely a közelben lévő más, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre átterjedve a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek valószínűségét és lehetőségét megnöveli vagy a
bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményeit súlyosbítja.
2. Katasztrófa: a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el nem érő
mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a
lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy
mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények
felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő
védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és
az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi
segítség igénybevételét igényli.
3. Katasztrófasegély: a katasztrófák következményeinek felszámolása érdekében a katasztrófa
károsító hatása által érintett területen az alapvető életfeltételeknek a központi költségvetésben
létrehozott tartalékból történő biztosítása.
4. Katasztrófa károsító hatása által érintett terület: az a terület, ahol a természeti vagy
civilizációs katasztrófa következményeinek elhárítása (helyreállítás) érdekében kormányzati
intézkedés szükséges.
5. Katasztrófavédelem: a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési,
összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési
és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését,
közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését,
a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a
mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.
6. Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen
lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ezáltal veszélyezteti az
emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.
7. Katasztrófaveszélyes tevékenység: olyan emberi cselekvés vagy mulasztás, amely katasztrófát
vagy annak közvetlen veszélyét idézheti elő.
8. Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül vagy meghatározott körülmények között
jelentkező egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége.
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9. Közbiztonsági referens: a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési,
védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban
közreműködő, köztisztviselői jogviszonyban álló, e feladat ellátására a polgármester által kijelölt,
e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott végzettséggel rendelkező személy.
10. Külső védelmi terv: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetében élő lakosság
mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a
végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az
adatszolgáltatásra vonatkozó terv, amely a települési veszélyelhárítási terv része.
11. Lakossági riasztó rendszer: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, illetve a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei kezelésében lévő lakossági riasztó, riasztótájékoztató, viharjelző rendszerek és ezek működésével szorosan összefüggő eszközök,
berendezések összessége, amely lehet:
a) lakossági riasztó végpont: a lakosság légi- és katasztrófariasztására szolgáló olyan berendezés,
amely alkalmas a külön jogszabályokban előírt hangképek (légi-, katasztrófa-, riadó elrendelése,
feloldása, morgató jelzés) lesugárzására.
b) lakossági riasztó-tájékoztató végpont: a lakosság légi- és katasztrófariasztására szolgáló olyan
berendezés, amely alkalmas a lakossági riasztó végponttal szemben támasztott követelményeken
túlmenően élőbeszéd vagy előre tárolt üzenet lesugárzására is.
c) viharjelző végpont: a lakosság tájékoztatását szolgáló (a vihar veszélyét előre jelző) olyan
eszköz, amely a külön jogszabályban meghatározott riasztási szintnek megfelelő vizuális jelzés
leadására alkalmas.
d) speciális végpont: minden olyan eszköz, berendezés, amely az a)–c) pontokban felsorolt
eszközök működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges (vezérlő központ, átjátszó
állomás, monitoring végpont, adatátviteli központ).
12. Megelőzés: minden olyan tevékenység vagy előírás alkalmazása, amely a katasztrófát
előidéző okokat megszünteti vagy minimálisra csökkenti, a károsító hatás valószínűségét a lehető
legkisebbre korlátozza.
13. Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás: külföldi államoknak az EU-hoz, az ENSZ-hez, a
NATO-hoz vagy közvetlenül a Kormányhoz intézett, illetve regionális vagy határ menti
egyezmények alapján kibocsátott nemzetközi segítségkérése nyomán a mentéshez és a katasztrófa
következményeinek a felszámolásához szükséges anyagok és információk átadása, illetve
kiküldött eszközök és mentő csapatok biztosítása.
14. Nemzetközi katasztrófa-segítségkérés: a magyar Kormánynak az EU-hoz, az ENSZ-hez, a
NATO-hoz, illetve regionális vagy határ menti egyezmények alapján kibocsátott nemzetközi
segítségkérése, amelyben a hazai veszélyhelyzet vagy katasztrófa következményeinek a
felszámolásához anyagokat, információkat, eszközöket vagy mentőcsapatokat kér és fogad.
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15. Önkéntes mentőszervezet: különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, speciális
technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére,
felszámolására, katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére
önkéntesen létrehozott civil szerveződés.
16. Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek
célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben
maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a
túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.
17. Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya
útján az e törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó
polgári védelmi feladatokat lát el.
18. Polgári veszélyhelyzeti tervezés: a védelmi igazgatás rendszerében megvalósuló közös civilkatonai tervezési rendszer a kormányzás folyamatos biztosítása, a lakosság és az anyagi javak
védelme, a nemzetgazdaság működőképességének fenntartása, a Honvédség és a rendvédelmi
szervek, valamint a szövetségi műveletek polgári támogatása, továbbá a hatóságok katonai erőkkel
és eszközökkel történő segítése érdekében,
19. Üzemeltető: bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, veszélyes anyagokkal
foglalkozó létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet működtet, vagy alapszabály, alapító okirat,
illetve szerződés alapján döntő befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem,
küszöbérték alatti üzem működésére.
21. Veszély: valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan körülmény, amely
káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre.
22. Veszélyelhárítási terv: katasztrófaveszély, valamint katasztrófa időszakában végrehajtandó
katasztrófavédelmi feladatokat tartalmazó, központi, területi (fővárosi), települési (a fővárosban
kerületi) és munkahelyi okmányrendszer.
23. Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott
ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, amely mint nyersanyag, termék,
melléktermék, maradék vagy köztes termék van jelen, beleértve azokat az anyagokat is,
amelyekről feltételezhető, hogy egy baleset bekövetkezésekor létrejöhetnek.
24. Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény: olyan, a veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem területén lévő technológiai vagy termelésszervezési okokból elkülönülő területrész, ahol egy
vagy több berendezésben (technológiai rendszerben) veszélyes anyagok előállítása, felhasználása,
szállítása vagy tárolása történik. Magában foglal minden olyan felszerelést, szerkezetet,
csővezetéket, gépi berendezést, eszközt, iparvágányt, kikötőt, a létesítményt szolgáló rakpartot,
kikötőgátat, raktárt vagy hasonló – úszó vagy egyéb – felépítményt, amely a létesítmény
működéséhez szükséges.
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25. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon
terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben – ideértve a
közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben (tekintet
nélkül az üzem tevékenységének ipari, mezőgazdasági vagy egyéb besorolására).
26. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset: olyan mértékű veszélyes anyag
kibocsátásával, tűzzel vagy robbanással járó, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, amely
a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működése során
befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely az üzemen belül vagy azon kívül
közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az emberi egészséget, illetve
a környezetet.
27. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar: veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben,
küszöbérték alatti üzemben a rendeltetésszerű működés során vagy a technológiai folyamatokban
bekövetkező olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel és az alábbi
következmények egyikével jár:
a) veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz,
b) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás,
c) mérgező, rákkeltő tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása,
d) oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú folyadék halmazállapotú veszélyes
anyag kikerülése legalább 1000 kg mennyiségben,
e) egyéb veszélyes anyag kikerülése legalább a felső küszöbérték 0,1%-át elérő mennyiségben,
f) veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény leállítása.
28. Veszélyes tevékenység: olyan ipari, biológiai (mezőgazdasági), kémiai eljárások
felhasználásával végzett tevékenység, amely ellenőrizhetetlenné válása esetén tömeges
méretekben veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és
vagyonbiztonságot.
29. Veszélyességi övezet: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset lehetséges
következményeinek csökkentése érdekében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
környezetében a hatóság által kijelölt, az egyéni sérülés kockázatához igazodó terület.
30. Védelmi igazgatás: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer, amely az
állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt közigazgatási
szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység; magában foglalja a különleges jogrendre
történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek honvédelmi, polgári védelmi,
katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási feladatainak tervezésére, szervezésére, a
feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek összességét.
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31. Egyéni védelem: a lakosság és a szervezetek állományának védőeszközökkel való ellátása,
illetve a használatra való felkészítése, az eszközök időszakonkénti bevizsgálásával és cseréjével.
32. Fertőtlenítés: olyan mentesítési eljárás, amely az egészséget veszélyeztető kórokozókat,
élősködőket elpusztítja, továbbá szaporodásukhoz, továbbélésükhöz szükséges életfeltételeket
különféle fizikai, kémiai, biológiai eljárások alkalmazásával megszünteti, csökkenti vagy
korlátozza.
33. Gyülekezési körlet (GYÜK): a polgári védelmi szervezetek szervezeti elemeinek
megalakítására, műveletekre való felkészítés és a technikai eszközök előkészítésére kijelölt tér
(objektum, terület). A katasztrófavédelmi csoportosításba beosztott alegységek ideiglenes
elhelyezésére, rendezésére, a szükséges menetrend kialakítására szolgál, mely biztosítja a
katasztrófavédelmi erők pihentetését, technikai eszközök alkalmazásra történő felkészítését,
előkészítését. Megegyezhet a megalakítási körlettel.
34. Katasztrófavédelmi műveleti tevékenység: a katasztrófavédelmi vezető szervek, törzsek, és
szervezetek mentési tevékenység előkészítésére, vezetésére és végrehajtására alkalmazott
eljárásainak, módszereinek összessége, melyek célja katasztrófák által veszélyeztetett lakosság és
anyagi javak veszteségeinek megelőzése, csökkentése, a következmények gyors felszámolása.
35. Katasztrófavédelmi szervezetek alkalmazása: a rendelkezésre álló erőknek és eszközöknek,
a kialakult helyzetnek legjobban megfelelő olyan tervszerű és meghatározott cél szerinti
csoportosítása, mely biztosítja a műveleti célkitűzések minél kisebb veszteséggel történő
megvalósítását, elérését.
36. Kárhelyszín: az a terület, (az ott élő lakossággal, állatállománnyal, a rajta lévő épületekkel,
létesítményekkel stb.) amely katasztrófa következtében annak közvetett, vagy közvetlen hatásai
alá került, valamint a károsító hatások csökkentése érdekében beavatkozás, vagy korlátozó
intézkedések (pl. területzárás, kitelepítés, stb.) bevezetése szükséges. A katasztrófa jellege és
hatása következtében kialakulhat nukleáris, vegyi, biológiai, árvízi, stb. kárhelyszín és részleges
vagy együttes jelenlét esetében kombinált kárhelyszín. A kárhelyszínek nagyságuk, méretük
függvényében a katasztrófavédelmi szervezetek, eszközök lehetőségeinek jobb kihasználása és a
műveletek feszesebb megszervezése érdekében munkakörzetekre, munkaterületekre és
munkahelyekre oszthatók, melyeket működési sávhatárok választanak el egymástól.
37. Kívülről való mentés elve: a mentő erők eszközök leghatékonyabb felhasználása a kívülről
való mentés elvének alkalmazásával valósul meg, amely biztosítja az erők eszközök kárhelyszínen
kívül történő mozgósítását, megalakítását, csoportosítását, bevetésének lépcsőzetes
megvalósítását, a megyei, országos (nemzetközi) erőforrások legoptimálisabb kihasználását a
legsúlyosabb károkat szenvedett térségek megsegítése érdekében. A kívülről történő mentés a
helyi védekezésre és az önmentésre alapul.
38. Légzésvédő eszköz: minden olyan eszköz, amely viselése a levegőben lévő szennyeződések
kiszűrésével vagy a légutak környezettől való elszigetelésével és a szükséges oxigénmennyiség
biztosításával megakadályozza az emberi szervezet károsodását.
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39. Megalakítási hely: az a helyszín (település, utca, épület) ahol a polgári védelmi szolgálatra
felhívást kapott személy a megadott időpontban és felszereléssel, technikai eszközzel megjelenik
a feladat végrehajtására.
40. Menet: az erők a kárhelyszínre, kijelölt menetvonalon és a bevetésnek legjobban megfelelő
menetrendben, szervezetten jutnak el, illetve a tevékenység végrehajtása után kerülnek onnan
kivonásra, átcsoportosításra. Az erők menet előtt, kivonás után, megalakítás, gyülekezés,
várakozás, öszpontosítás (ellátás, pihentetés), céljából ideiglenes jelleggel, kijelölt helyet, körletet
foglalnak el.
41. Mentés: a bekövetkezett baleset, katasztrófa következményeinek felszámolása és a
helyreállítás érdekében végzett tevékenység, mely a veszélyeztetett személyek és a
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, valamint a kulturális és más jelentős értékek védelmére
irányul.
42. Mentésszervezés: valamely veszélyhelyzet kialakulása esetén az érintett személyeknek,
anyagi, valamint kulturális javaknak, nagy értékű vagyontárgyaknak a veszélyeztető tényezők
hatása alól történő szervezett kivonása, megóvása az életben maradás feltételeinek a biztosítása,
továbbá a halaszthatatlanul szükséges helyreállítás érdekében végzett, szervezett vezetői
tevékenységek, intézkedések rendszere a mentés, mentesítésben résztvevő szervezetek
alkalmazása tevékenységük minden oldalú biztosítása és együttműködés megszervezése.
43. Műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat,
műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása, vagy egyéb cselekmény által előidézett
veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a
rendelkezésére álló eszközökkel végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.
44. Radiológiai-, biológiai-, vegyi felderítés: a vegyi, radiológiai, biológiai anyagok jelenlétének,
térbeli helyének és mozgásának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek megállapítása.
45. Radiológiai-, biológiai-, vegyi mentesítés: a radiológiai, biológiai, vegyi (a továbbiakban:
RBV) szennyezések megszüntetése és azok károsító hatásainak csökkentése érdekében
végrehajtandó mindazon tevékenységek és eljárások, amelyek a veszélyforrásokból származó
anyagok lehető legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, vagy azok maradó hatásainak lehető
legjobb hatásfokkal történő megszüntetésére irányulnak.
46. Távolsági védelem: olyan veszélyeztető hatásokkal szemben alkalmazott védelmi eljárás,
amelyek ellenében a helyi védelem lehetőségei nem elégségesek. Ez esetben a védelmi feladatok
kiterjedtté válnak, vagyis olyan települések, illetve területek lakossága polgári védelmi szervezetei
működnek közre a végrehajtásban, amelyek nincsenek közvetlenül kitéve veszélyeztető
hatásoknak. A tevékenység feltételezi a lakóhely hosszabb rövidebb időre való szervezett
elhagyását, az ideiglenes elhelyezést, illetve ellátást, majd az eredeti állapot visszaállítását. A
védelemnek ez a módja a kimenekítést, kitelepítést jelentheti.
47. Várakozási körlet: az a terület, amely a kárhelyszínre irányított egységek, kiszolgálók, stb.
továbbá a kárhelyszínről kimenekített lakosság ideiglenes befogadását szolgálja. A várakozási
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körletekben az egységeket úgy kell elhelyezni, hogy alkalmazásuk és váltásuk a legrövidebb időn
belül biztosított legyen.
48. Polgári védelmi feladat:
a) a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra,
b) a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szükséges
anyagi készletek biztosítása,
c) a tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás,
d) az egyéni védőeszközökkel történő ellátás,
e) védelmi célú építmények fenntartása,
f) a lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása,
g) gondoskodás a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-,
takarmány- és gyógyszerkészletek, állatállomány) és a kritikus infrastruktúrák védelméről,
h) a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, és az
ezekkel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos
halaszthatatlan intézkedések,
i) a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségének felmérése,
j) a veszélyelhárítási tervezés, szervezés,
k) közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek védelmében, a vizek kártételei elleni
védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menedékjogról szóló
törvény hatálya alá tartozó személy elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, és a
nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak
ellátásában,
l) közszolgáltatás ellátásának kiesésekor az emberi életben, egészségben és az anyagi javakban
esett kár megelőzése céljából a közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról történő gondoskodás.

49. A polgári védelmi szolgálat elrendelése:
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Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének elrendelésére a Kormány, a
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a megyei védelmi bizottság elnöke, a
főpolgármester, valamint a polgármester jogosult.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására
történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a munkavégzés alól fel
kell menteni, erre az időszakra munkajogi védelemben részesül. A felmentés időtartamára távolléti
díj jár.
Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll
munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelező legkisebb munkabér egy órára
járó mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet az elrendelő köteles
részére a munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak megfelelően megfizetni.
A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei az elrendelőt terhelik, aki azt a munkáltató részére
téríti meg.
A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, továbbá a polgári védelmi célra használt
járművet és egyéb technikai eszközt, valamint létesítményt a polgári védelem nemzetközi
megkülönböztető jelével kell ellátni.
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A kiadvány a Katasztrófavédelmi Intézményrendszer Helyi Szintű Kapacitásfejlesztése.
HU11-0006-HU11-PP3-2013 Projekt keretében a Magyar Polgári Védelmi Szövetség
gondozásában került megalkotásra és kiadásra.
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