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küzdelem során nem volt példa, tapasztalat, fogódzó nyilvánosan közreadva abban a 

tekintetben, vajon helyesen tettük-e dolgunkat. Jómagam számos 

publikációban1foglalkoztam a katasztrófavédelmi szervek hatékonysági kérdéseivel.  

 

Az értekezésem célkitűzése, hogy:  

1.) Rámutassak a katasztrófavédelem törvényi szabályozásában a hatékonyság 

növelése érdekében bekövetkezett változások szükségességére. Ennek 

érdekében elemezzem a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 

szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: régi kat.) és a 

katasztrófavédelmi szervezet azon hiányosságait, melyek a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi űXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) kidolgozásához és 

elfogadásához vezettek. Összegezzem azokat a változásokat, amelyek a 

katasztrófavédelemben közreműködőkre, ezen belül a MH-ra is hatással vannak, 

és a hatékonyságnövelésre irányulnak.  

2.) Elemezzem Magyarország katasztrófa veszélyeztetettségét, az MH Ágazati 

Katasztrófavédelmi Tervében (továbbiakban: ÁKT), a honvédség 

katasztrófavédelmi tevékenységében nevesített veszélyforrások alapján. 

Feldolgozzam a hazai katasztrófavédelmi rendszer hatékonyságát javító, a Kat. 

által generált szervezeti változásokat mind a katasztrófavédelem szervezete, 

mind az MH szempontjából.  

3.) Összegezzem a hatékonysághoz kapcsolódó fogalmakat, a hatékonyság 

megjelenését a gazdasági életben valamint meghatározzam a költségvetési 

szerveknél, ezen belül az MH katasztrófavédelmi tevékenységében alkalmazott 

hatékonyság értelmezését. Végrehajtsam az MH katasztrófavédelmi 

tevékenységének hatékonyságvizsgálatát a 2010. év legjelentősebb katasztrófa 

eseményei elemzése alapján.   

4.) Kidolgozzam az önkéntes tartalékosoknak, az MH alaprendeltetése és a 

katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonásának lehetőségét, 

meghatározzam annak jelentőségét a hatékonyság szempontjából és feltárjam a 

rendszerben rejlő további lehetőségeket, feladatokat.  
                                                           
1
 Lásd: saját publikációk jegyzéke 
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Kutatási módszerek 

Kutatásom fő bázisa a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a témában fellelhető 

szakirodalom, az MH mértékadó szakfolyóirataiban megjelent írásművek, a 

Űelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM 

OKF) által közzétett, valamint a Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM), a 

Honvéd Vezérkar, a MH Vezetési és Doktrinális Központ és jogelődjeinél fellelhető 

aktuális dokumentumok elemzései voltak. Az értekezés elkészítéséhez nagyban 

hozzájárultak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet tanáraival, 

oktatóival történő személyes konzultációim. 

 Az értekezés elemzéseinek megalapozásában segítségemre voltak a 

katasztrófavédelmi tevékenység irányításában és a végrehajtásában jártas személyekkel 

való rendszeres konzultációim, továbbá a ŰM OKF és a HM kölcsönös szakmai 

látogatásain szerzett szakmai ismereteim, a Védelmi- és Közigazgatási űsoportban 

(korábban: Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben, továbbiakban: 

HÁKOT) és a MH Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (továbbiakban: KOT) 

vezetésében szerzett saját tapasztalataim. 

  Gyűjtőmunkámat követően feldolgoztam a szakirodalmat, a témához kapcsolódó 

konferenciák, tanácskozások és fórumok anyagait. A szakirodalom alapos megismerése 

és a szerzett információ feldolgozása után hipotéziseket állítottam fel, melyek 

igazolását az értekezés végén hajtottam végre. 

  Az értekezés formálódásában meghatározó volt, hogy a különböző jogszabályok 

és más közjogi szabályzók véleményezésében, az új ágazati szakmai szabályzó 

dokumentumok kidolgozásában részt vehettem, azok eredményeit munkaértekezleteken 

kifejthettem. 

  Következtetéseim megalapozásában segítségemre volt, hogy napi szinten 

tevékenykedem a HKR vezetésében, a KOT2vezetőjeként ráláttam a ŰM OKF és saját 

katonai szervezetem feladatrendszerére, a védelmi igazgatási tevékenységre. 

Elöljáróimtól, parancsnokaimtól és közvetlen munkatársaimtól a napi munkavégzés 

során szerzett ismereteim további alapokkal szolgáltak kutatásaimhoz.  

 

                                                           
2
 Korábban Katasztrófavédelmi Operatív Űizottság. Az értekezésben felhasznált tapasztalatok ennél a 

szervnél keletkeztek. 
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A kutatómunkámat nehezítette 

Magyarországon mindezidáig kevesen kutatták tudományos megalapozottsággal a 

természeti- és civilizációs katasztrófák megelőzésére és következményeinek 

felszámolására hivatott, vagy közreműködő bármely szerv hatékonyságát. A témában 

kizárólag régebbi, egyes a katasztrófavédelmi tevékenységet végző szervezetek 

pénzügyi, logisztikai és személyi háttérbiztosításának elemzéseivel foglalkozó 

írásműveket találtam. A valódi nehézséget azonban az okozta, hogy a kutatómunkám 

közben szignifikáns változások következtek be a katasztrófavédelemben. A Kat. 

hatályba lépése számos jogszabály módosítását eredményezte, melyek miatt számtalan 

esetben módosítani, illetve naprakésszé kellett tenni értekezésem. 

 

A kutatómunkámat könnyítette 

Kutatómunkám során előnynek bizonyult, hogy beosztásomban elfoglalt helyem és 

szerepem révén, napi szinten tevékenykedem a HKR-ben. A ŰM OKF és a MH közötti 

együttműködés elősegítette ismereteim gyarapítását, a kutatómunkám előrehaladását. A 

NATO és az EU 2011. évi válságkezelési gyakorlataiban (űMX-11; CME-11) történő 

aktív részvétel valamint a HKR témavizsgálatára való közvetlen rálátás szintén 

hozzájárult kutatásaimhoz. 

 

A kutatási téma behatárolása 

A témát kizárólag a katasztrófavédelmi tevékenységhez kapcsolódó fogalmak és 

feladatok szempontjából vizsgálom, mindezt az idén bekövetkezett változások kapcsán. 

Az általam modellezett, a MH katasztrófavédelmi tevékenységét feldolgozó 

hatékonyságvizsgálathoz bizonyos közgazdasági alapfogalmakat az értekezés 

szempontjából feldolgoztam. A kutatás zárása 2012. október 20-án, jóval a műhelyvitát 

követő időszakban történt, ezzel is elősegítve az értekezéshez kapcsolódó forrásmunkák 

frissességét. 
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A kutatói hipotézisek  

Az értekezésben az alábbi hipotéziseket kívánom igazolni: 

1.) A Kat. változása a bekövetkezett katasztrófák számának jelentős növekedése, 

az összetettebbé vált veszélyforrások hatásai és a korábbi katasztrófavédelmi 

rendszer hiányosságaira adott javító folyamat következménye. A törvényi 

megfogalmazások egyértelművé tétele, a hatósági tevékenység szigorítása és 

a bekövetkezett szervezeti változások növelték a rendszer hatékonyságát. 

2.) Az MH a megváltozott jogszabályi környezethez igazodva úgy szervezte át a 

saját katasztrófavédelmi rendszerét, hogy megtartva szervezeti elemei 

képességét, nagyobb hatékonysággal képes ez irányú feladatai 

végrehajtására. A HKR betölti a neki szánt szerepkört, a katasztrófavédelmi 

tevékenységbe történő bevonása kötelező érvényű. 

3.) A költségvetési szervek esetén a hatékonyság és annak vizsgálata eltérhet a 

gazdaság egyéb szereplőitől. Az MH katasztrófavédelmi tevékenysége 

gazdasági összetevőjének hatékonyságvizsgálata a gazdaság egyéb 

szereplőinek vizsgálatával megegyezően, szigorú objektív feltételeknek kell, 

hogy megfeleljen. A hatékonyság társadalmi összetevőjének vizsgálata jóval 

szubjektívebb, így arra jóval szélesebb körű vizsgálat és egyben elemzés 

szükséges. Feltételezem, hogy a katonák tevékenységének elemzését, azok 

jobbítását legmegfelelőbben az MH tapasztalat-feldolgozó rendszere 

szolgálja.  

4.) Az önkéntes tartalékos rendszer működtetése napjainkban az MH 

létszámnövelésének egyetlen lehetősége, amihez a jelenlegi gazdasági 

helyzetben plusz anyagi forrásokat lehet igénybe venni. Az önkéntes 

tartalékosok alkalmazása a személyi állomány létszámnövelésének 

költséghatékony módja. Az önkéntes tartalékosok alkalmazása a meglévő 

képességek és a katasztrófák elleni védekezés szempontjából szintén a 

hatékonyságnövelés eszköze.  
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II”5hatálya alá eső üzemek felügyeletében, illetve a veszélyes áruk közúti szállításának 

ellenőrzésében. Az iparbiztonsági feladatok ellátására létrehozott országos 

iparbiztonsági főfelügyelőség tevékenysége négy fő szakterületre terjed ki. Ezek a 

veszélyes üzemek felügyelete, a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, a kritikus 

infrastruktúrák védelme, valamint a nukleárisbaleset-elhárítás szakterülete.   

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési, felügyeleti, 

ellenőrzési feladatok és a területi szervek katasztrófavédelmi feladatai a változások 

értelmében kiterjednek több, eddig nem szabályozott veszélyes tevékenységre. Többek 

között a küszöbérték alatti üzemekre, a kiemelten kezelendő létesítményekre, a 

veszélyes áru- (közúti, vasúti, vízi és légi) szállítás létesítményeire is, továbbá a kritikus 

infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatokra és a nukleárisbaleset-elhárítással 

összefüggő feladatokra. A hatósági eljárási rendszer egyszerűsítését célozta, hogy a 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzemekkel és veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos szakhatósági hatásköre 

2012. január elsejével megszűnt. 

A Kat. 2012. április 1ő-én hatályba lépett módosításai értelmében az 

iparbiztonság területén az eljáró hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) kormányrendelet Ő. § (3) 

bekezdése alapján, első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem telephelye szerint illetékes 

területi szerve, másodfokon a központi szerve. A rendelet ő. § (3) bekezdése alapján a 

rendelet 1. § 3. pont a) alpontja szerinti létesítmények esetén az elsőfokú eljárás 

lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az üzemeltető székhelye szerint 

illetékes területi szerve jogosult. Mindezek alapján az új katasztrófavédelmi törvény 

alapján létrejött az egységes iparbiztonsági hatósági koordinációs rendszer. 

 A „védelmi igazgatás” rendszerében a Kat. eredményeként a védelmi 

bizottságok elnökeinek munkáját egy honvédelmi és egy katasztrófavédelmi 

elnökhelyettes támogatja. A kormánymegbízott által vezetett bizottság egyik alelnöke a 

mindenkori megyei katasztrófavédelmi igazgató, aki irányítja a megelőzést, 

veszélyhelyzet-kezelési felkészülést és veszélyhelyzetben szakmai támogatást nyújt az 

elnöknek a döntésekhez, intézkedésekhez.  

                                                           
5
 Az Európai Unió ipari katasztrófákra kidolgozott szabályozása illetve ezzel a szabályozással érintett 

üzem. 
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 Tervek szerint 2013-tól létrejönnek a járási kormányhivatalok és átveszik a helyi 

védelmi bizottságok feladatait. Addig azonban, a felkészülés időszakában a helyi 

védelmi bizottságok irányítója a polgármester. Veszélyhelyzetben az irányítást a megyei 

katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt szakember veszi át. Veszélyeztetettség alapján 

az I-es és II-es katasztrófa veszélyeztetettségi besoroláshoz tartozó településeken 

közbiztonsági referensek segítik majd a polgármestereket a katasztrófák elleni 

felkészülési, védekezései, tájékoztatási, helyreállítási feladataiban.  

 Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai bizonyították, hogy nélkülözhetetlen volt 

a védelmi igazgatás területi és helyi szintjén az irányítási jogosítványok megújítása 

annak érdekében, hogy a szükséges megelőzési és védekezési intézkedések meghozatala 

szervezettebben, gördülékenyebben történjen. Fontossá vált az is, hogy közvetlenül az 

adott eseményt megelőzően sor kerüljön olyan intézkedésekre és döntésekre, amelyek 

segítségével könnyebben és gyorsabban kezelhetők a veszélyhelyzetek.  

 Az országos rendszer részeként a ŰM OKF főigazgatója javaslatára bevezetésre 

került a „katasztrófaveszély” időszak, ami lehetőséget biztosít arra, hogy egy előre 

kidolgozott terv alapján azonnal intézkedés szülessen az emberi élet, a létfenntartáshoz 

szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető 

ellátásának biztosítása érdekében.  

Az átalakítás célja egyértelműen a hatékonyság fokozása volt a katasztrófák 

megelőzése és a bekövetkezett események kezelése során, valamint a helyreállítás és az 

újjáépítés időszakában.  

A felállt kormányhivatalok 16 szakigazgatási szervet foglalnak magukba, 

amelyek nem csak adatszolgáltatással segítik az esetleges katasztrófahelyzetek 

elhárítását, hanem közös továbbképzéseken vesznek részt, és összehangolják a hatósági 

ellenőrzési feladatokat is. A kormányhivatalok általános kötelessége, hogy mindent 

megtegyen annak érdekében, hogy a helyi állami hatóságokkal, államigazgatási 

szervekkel minden területen, de különösen az állampolgárok biztonságát érintő területen 

együttműködjön. 

 „Az ország tűzvédelmi rendszerének fejlesztése” keretében a hivatásos 

önkormányzati tűzoltóságok központi irányítás alá kerültek, mivel a Kat. a tűzoltást és a 

műszaki mentést állami feladatként határozza meg. Az önkormányzatoknak viszont 

továbbra is lehetőségük van köztestületi tűzoltóságok létrehozására, fenntartására, 

melyek neve a továbbiakban önkormányzati tűzoltóság. Korábban a köztestületi- 

ismertebb nevén önkéntes- tűzoltóságokat egy jól működő tűzoltó egyesület és az 
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önkormányzat hozta létre, amelyek ténylegesen önkormányzati fenntartásúvá váltak. A 

katasztrófák elleni védekezés során továbbra is számítanak a munkájukra, éppen ezért a 

fenntartásukat a kormányzat is támogatja. A szakmai irányításukat a ŰM OKF látja el, 

miközben számít a jól működő tűzoltó egyesületekre is. Az új katasztrófavédelmi 

törvény a tűzvédelem állami kézbe helyezésével számos problémát oldott meg, 

elősegítette a helyi érdekektől mentes, egységes rendvédelmi és megfelelő szintű 

irányítással bíró rendszert. Ezáltal az állami tűzoltóság a meglévő kapacitások jobb 

hatásfokú kihasználásával, az erő- és eszközállomány optimális tervezésével és 

rendszerben tartásával hatékonyabb tűzvédelmet eredményez, és az anyagi források 

ésszerű felhasználását teszi lehetővé. Mindezen a változások az állampolgárok részéről 

annyiban érzékelhetők, hogy még gyorsabb és szakszerűbb segítséget kapnak a bajban. 

 Az újítások szerves részét képezi az oktatás átalakítása, miszerint megkezdte 

működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, benne az önálló Katasztrófavédelmi 

Intézettel. A Katasztrófavédelmi Intézet szervezeti felépítését és létszámadatait az 1. sz. 

melléklet mutatja be. Átalakult a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban zajló munka 

is. Az oktatás átalakításával tervezetten létrejött a katasztrófavédelem egy nagy 

központi bázisa, amely egyenszilárdságú szakirányú képzést valósít meg a tűzoltó, az 

iparbiztonság és a polgári védelmi ágazatok részére.  

 A „polgári védelmi szervezet” 19Ő8 óta változatlan volt. Az idő szavát 

felismerve az átalakítás elengedhetetlenné vált. A Kat. kéttípusú polgári védelmi 

szervezet létrehozásáról rendelkezik, az önkéntes és a köteles polgári védelmi 

szervezetekről. Önkéntes szolgálatot látnak el például az úgynevezett speciális mentők, 

búvár-, barlangi-, kutyás, városi kutatómentők. A ŰM OKF szakmai követelményeket 

támaszt velük szemben és a tevékenységüket is támogatja. A köteles szolgálat létszáma 

legnagyobb részét a speciális szaktudással vagy eszközökkel rendelkező állampolgárok 

adják és polgári védelmi kötelezettség alapján kerülnek beosztásba. A védekezés 

érdekében az eszközeik és szaktudásuk bevethető. Ide tartoznak az orvosok, vízügyi 

szakemberek, mérnökök, statikusok vagy például olyan cégek, amelyeknek 

nagyteljesítményű technikai eszközökkel rendelkeznek. A köteles szolgálat létszáma 

legnagyobb részét azok az emberek adják, akik fizikai erejük, munkabírásuk alapján 

képesek például az árvízi védekezésben részt venni és polgári védelmi kötelezettségük 

alapján kerülnek behívásra.  

 A Kat. meghatározza az Alaptörvényben is nevesített polgári védelmi 

kötelezettséget, amit kiegészít a „katasztrófavédelmi feladatok” ellátásával. Lefekteti a 
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személyi és vagyoni szolgáltatási kötelezettség részletszabályait. A polgári védelem, 

amelyet 1935-ben a háborús és a mindennapi veszélyhelyzetek esetére, a lakosság 

megsegítésére hoztak létre, a kor kihívásait figyelembe véve más típusú felkészültséget 

és eszközellátást igényel.  Így ezek az erők újabban elsősorban a természeti és ipari 

katasztrófák, különleges, súlyos balesetek kezelésénél bevethetők. Az elmúlt évek 

kialakult katasztrófahelyzetei rávilágítottak arra, hogy a katasztrófavédelmi szervek 

állományán túl jelentős számú – egyes veszélyforrásoknál például árvízi védekezésnél 

olykor több ezer – a törvény által meghatározott polgári védelmi kötelezettségének 

eleget tevő állampolgár bevonására is szükség van. 

 

1.3. A törvényi változás szerepe a hatékonyság növelésében 

A ŰM OKF szervezeti felépítésében bekövetkezett változtatások eredménye 

elsődlegesen a felső vezetési struktúra hatékonyságának növelése volt, amellyel 

párhuzamosan létrehozásra került a területi és a helyi vezetés korszerű 

intézményrendszere. Kutatásaim alapján megállapítottam, hogy kárelhárítás során a 

vezetésre rendkívül nagy felelősség hárul. Különösen a nagyobb balesetek, katasztrófák 

feltételezik több szervezet párhuzamos feladat végrehajtását. A vezetés számára fontos 

az is, hogy a folyamatosan változó helyzetekhez konstruktívan igazodni tudó, szakmai 

ismeretekkel rendelkezzen. Ez egyben feltétele az optimális, a lehetőségekhez mérten 

objektív döntések meghozatalának is.  

 A katasztrófavédelem országos irányítása átalakításának legnagyobb 

eredményeként megteremtődött a valóban hatékony integrált katasztrófavédelem, így 

hatékonyabbá és közvetlenebbé vált a bevethető erők irányítása. A hivatásos 

katasztrófavédelmi szervezet átalakítása és feladatrendszerének kialakítása megfelel a 

kitűzött céloknak. 

 A Kat. eredményeként egységes rendszerben, új struktúrában látják el 

feladataikat az állami irányítás alá került tűzoltóságok. A törvényi változás előtt részben 

önkormányzati fenntartású hivatásos tűzoltóságok a katasztrófavédelmi szervezet 

részévé váltak költségvetési, képzési, bevetés-irányítási, ellátási és logisztikai 

szempontból is. A létrehozott 6ő katasztrófavédelmi kirendeltség alatt 10Ő hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság látja el feladatát, alárendeltségükben 6ő katasztrófavédelmi őrs 

és Ő6 katasztrófavédelmi iroda működik. A tervezett 6ő katasztrófavédelmi őrs 201Ő 

végéig alakul meg, közülük 16 őrs már az idén áprilisban megkezdte tevékenységét. 

Megszüntették azt a 16 tűzoltó-parancsnokságot, amelynek korábban nem volt vonulós 
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egysége, csak hatósági feladatokat látott el. Az átalakítás elsődleges célja az volt, hogy 

az állami tűzoltóság a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználásával erősítse meg 

az ország tűzvédelmét, és így csökkentsék a tűzjelzés és a beavatkozás megkezdése 

közötti jelenlegi, országosan 2ő perces átlagot 10-15 percre.  

 A katasztrófavédelemben tevékenykedők státuszainak száma mintegy ő00 fővel 

nő, így mindösszesen 201Ő. év végére várhatóan 11 63Ő tiszt, tiszthelyettes, 

közszolgálati jogviszonyban álló és köztisztviselő munkavállaló dolgozik majd a 

szervezetnél.  

 

1.4. A szervezeti változás szerepe a hatékonyság növelésében 

A katasztrófavédelmi rendszer átalakítása, megújítása jegyében több új operatív 

szervezeti egység szolgálja a szakszerűbb beavatkozásokat, a hatékonyabb mentést, 

végső soron a nagyobb biztonságot. Az egységes, integrált katasztrófavédelmi 

tevékenység feladat- és hatáskörének bővülése, a reagáló-képesség fokozása, az 

egységes beavatkozás-irányítás kialakítása indokolta a Katasztrófavédelmi Műveleti 

Szolgálat (továbbiakban: KMSZ) létrehozását a megyei igazgatóságokon. A 

katasztrófavédelmi műveleti szolgálat olyan speciális szervezeti elem, mobil ellenőrző 

csoport, amelynek feladata egyebek mellett a katasztrófavédelmi műveletirányítás, a 

tűzoltás, műszaki mentés irányítása, ellenőrzése, a beavatkozás-elemzések készítése, 

gyakorlatok szervezése, tűzoltási gyakorlatok ellenőrzése. Mindezeken túl a KMSZ 

folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy rendelkezésre állnak-e a biztonságos 

beavatkozáshoz szükséges feltételek, ellenőrzi a szolgálatellátást. A KMSZ-ben 

tapasztalt kollégák szakmailag folyamatosan segítik, koordinálják a vezetési 

törzsgyakorlatok, tűzoltási gyakorlatok, katasztrófa-felszámolási együttműködési 

gyakorlatok megszervezését és lebonyolítását, ellenőrzik, értékelik ezek végrehajtását. 

Konkrét káresemény során a KMSZ elsődleges feladata a tűzoltás vezetésére jogosult 

vezetők irányítással összefüggő tevékenységének megfigyelése, segítése, de szükség 

esetén akár át is veszik a káreset felszámolás irányítását. A KMSZ tagjainak – 

meghatározott felszerelésekkel – a riasztást követő két percen belül el kell indulniuk a 

káresemény helyszínére, hogy ott támogassák a tűzoltás-vezető tevékenységét.  

Valamennyi megyében létrejönnek a Katasztrófavédelmi Mobil Laboratóriumok 

(továbbiakban: KML). Ezek alaprendeltetése a veszélyes (akár ismeretlen) anyagokkal 

bármilyen módon kapcsolatos káresemények – nagyobb kiterjedésű, illetve időben 

elhúzódó kárfelszámolás – esetén a beavatkozói állomány, a lakosság, az anyagi javak 
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védelme, a beavatkozók, döntéshozók szakmai támogatása, a mindezek biztosításához 

szükséges feladatok végrehajtása. A katasztrófavédelmi mobil laborok legfontosabb 

feladata az információ gyűjtés a káresemény színhelyén, a helyszínre elsőként kiérkező 

szervektől, dokumentációkból, szakértőktől és szemtanúktól. További feladata a terület 

vegyi felderítése a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak 

veszélyeztetettségének felmérése érdekében, a helyzetértékeléshez, a további 

intézkedések megtételéhez szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése, esetleg 

mintavételezés, a mért adatok feldolgozása és értékelése. Mindezek birtokában a KML 

munkatársai javaslatokat tesznek a védelmi szint meghatározására, a lakosságvédelmi 

intézkedések megtételére, a kárfelszámolás további irányára vonatkozóan. A mobil 

laborok feladata sokrétű a kárfelszámolást követő időszakban, a veszélyes anyag 

szállítása során bekövetkező káresemény kezelése során és azt követően is.  

 Megalakításra került a speciális helyzetekben bevethető HUNOR
6
 Nehéz Városi 

Kutató- és Mentőcsapat. A csapat alkalmas a bekövetkezett veszélyhelyzetek, 

katasztrófák során jelentkező speciális mentési feladatok ellátására, az elsőként 

beavatkozók megerősítésére. Magyarországon a HUNOR a hivatásos 

katasztrófavédelemi szerv központi, külföldön pedig Magyarország hivatalos 

katasztrófavédelmi mentőcsapataként végzi tevékenységét. Működését a fővárosban 3 

órán belül, vidéken 8 órán belül, míg külföldön Ő8 órán belül képes megkezdeni. A 

HUNOR önkéntes mentőszervezet szakfeladata a romok alatt rekedt áldozatok keresése, 

mentése, szükség szerint elsősegélynyújtás, mivel földrengés sújtotta területen 

elsődleges feladat a műszaki mentés, áldozatok kiemelése, túlélési esélyeik biztosítása.  

 A másik megalakított önkéntes központi mentőszervezet a HUSZÁR Közepes 

Városi Kutató- és Mentőcsapat, amelyet önkéntes különleges kutató-mentő egységek 

alkotnak. A HUSZÁR csapat riasztását, vezetését és irányítását nemzetközi bevetés 

esetén a ŰM OKF végzi.  

 Ahhoz, hogy a HUNOR és a HUSZÁR nemzetközi színtéren is bevethető 

legyen, rendelkezni kell az ENSZ INSARAG
7minősítéssel. A nemzetközi minősítés 

célja, hogy – a nemzetközi segítségnyújtás során alkalmazott és elfogadott ENSZ 

irányelveknek megfelelően – Magyarország ismét rendelkezzen a nemzetközi 

katasztrófa-segítségnyújtáshoz felkészült és kiképzett mentőerővel. A mentőcsapatok 

                                                           
6
 Hungarian National Organisation for Rescue Services 

7
 International Search and Rescue Advisory Group 
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2012. október 18-án sikeres nemzetközi vizsgát tettek, amely vizsga ő év időtartamra 

szóló akkreditációt jelent.  

 Az önkéntes mentőszervezetek tagjai a fent említett két központi szervezeten 

kívül a területi szervezetek (jelenleg 9 szervezet 928 fővel) és a helyi szervek (jelenleg 

63 szervezet mintegy 1000 fővel). Feladataik az árvíz-védekezési és mentési 

képességek, komplex árvízi védekezés, a városi kutató és mentő (USAR) műszaki 

mentő képességek, kötéltechnikai mentés és vízi mentés. 

A megváltozott és új feladatokhoz átalakult szervezeti felépítés társult. Az 

országostól a helyi szintig bezárólag kialakításra került az országos tűzoltósági, az 

országos polgári védelmi és az országos iparbiztonsági ágazat országos és megyei 

szinten főfelügyelőség, helyi szinten felügyelőség megnevezéssel.  

 A gazdálkodás területén létrejött a beruházási iroda. Idén áprilistól a „HEROS 

Kft” átvette a tűzoltó eszközök javítását és a megyei gépjárműjavító-műhelyek 

működtetését.  

 Területi szinten, januártól – a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, a Fővárosi 

Polgári Védelmi Igazgatóság, a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint az 

Országház Tűzoltó-parancsnoksága összevonásával megalakult fővárosival együtt – 

húsz megyei katasztrófavédelmi igazgatóság működik az országban. A megyei 

igazgatók mellett szakmai és gazdasági helyettesek teljesítenek szolgálatot. 

 Helyi szinten a szervezeti hierarchiában a 6ő katasztrófavédelmi kirendeltség 

foglal helyet. Itt jelentkezik általánosságban az elsőfokú hatósági jogkör, a 

kirendeltségeken tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági felügyelők dolgoznak. A 

tűzoltóságok parancsnokai polgári védelmi helyettest kaptak azokon a településeken, 

ahol van tűzoltóság, de megszűnt a korábbi polgári védelmi kirendeltség.  

 A lakossághoz legközelebbi szakmai hierarchia tagjai a katasztrófavédelmi 

őrsök és irodák. A katasztrófavédelmi őrsök a tűzoltó parancsnokságok kihelyezett 

vonulós egységei, míg az irodák a polgári védelmi tevékenységet koordinálják. 

 Az integráció során a hivatásos katasztrófavédelemi szervek a korábbi fenntartó 

önkormányzatoktól a vagyonátadás-átvételt április elsejéig maradéktalanul 

végrehajtották.   

 A meglévő kapcsolatok mellett az új katasztrófavédelmi vezetés a nemzetközi 

kapcsolatok terén a korábbi Európai Uniós és a határ menti együttműködés fejlesztésére 

helyezte a hangsúlyt. 
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 A Kat. megjelenését követően a honvédelmi ágazat végrehajtotta a 

katasztrófavédelmi feladatrendjére vonatkozó jogszabályok és végrehajtási rendeletek 

felülvizsgálatát, melytől a kormányzat elsősorban a rendelkezésre bocsátott erőforrások 

hatékonyabb felhasználását várja el. 

 A katasztrófák elleni védekezés egységes irányítása állami feladat, ezért a 

feladatok koordinálására a kormány létrehozta a Katasztrófavédelmi Koordinációs 

Tárcaközi Űizottságot (KKŰ). Elnöke a belügyminiszter, tagjai a miniszterek által 

kijelölt állami vezetők, esetünkben a HM közigazgatási államtitkára. A Honvéd 

Vezérkar főnöke állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesz részt a Katasztrófavédelmi 

Koordinációs Tárcaközi Űizottság munkájában, ezzel is biztosítva az MH kiemelt 

közreműködő szerepét és a szakmai szempontok érvényesülését a katasztrófák elleni 

védekezésben. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Űizottság operatív 

munkaszervet, Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központot (KKŰ NVK) működtet, 

mely a védekezés idején koordinálja a közreműködők tevékenységét. Ebben az operatív 

munkaszervben a honvédelmi tárca 2 fő ágazati szakértővel képviselteti magát, akik a 

HM Tervezési és Koordinációs Főosztály és a HM Védelmi Hivatal állományából 

kerülnek kijelölésre. Fő feladatuk a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ és a 

Honvédelmi tárcánál felálló KOT közti információáramlás biztosítása. 

 Az Alaptörvény elfogadása a vizsgált terület vonatkozásában lényegi változást 

hozott. A MH feladatait rögzítő Őő. cikk továbbra is az Országgyűlést, a köztársasági 

elnököt, a Honvédelmi Tanácsot, a Kormányt, valamint a feladat- és hatáskörrel 

rendelkező (honvédelmi) minisztert jogosítja fel a MH irányítására, a működés 

irányítását pedig a Kormány hatáskörébe adja. A MH alkotmányos alapfeladata lett 

azonban a katasztrófák megelőzésében, következményeik elhárításában és 

felszámolásában történő közreműködés.9 Az Alaptörvény átalakítja a régi Alkotmány 

szerinti minősített időszakok rendszerét. Az Alaptörvény különleges jogrend időszakot 

határoz meg, melyben a „veszélyhelyzet” mint önálló jogrendi időszak jelenik már meg, 

mely az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, ipari szerencsétlenség 

vagy egyéb eredetű katasztrófák eseteire vonatkozik. Ezzel a megoldással a különleges 

jogrendi szabályozás rendszere áttekinthetőbbé, az alkalmazás szempontjából 

egyszerűbbé vált. 

                                                           
9
 Magyarország Alaptörvénye, Őő. cikk (3) bekezdés. 
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 Lényegi változást jelentett a Honvéd Vezérkar főnöke saját hatáskörében 

kirendelhető erők meghatározása. „A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 

valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi űXIII. 

törvény”-ben (a továbbiakban: Hvt.) 37.§ (3) bekezdése lehetővé teszi a Honvéd 

Vezérkar főnöke számára a saját hatáskörébe tartozó erőkből 200 főt saját hatáskörben 

rendelhet ki katasztrófavédelmi feladatok ellátására legfeljebb 21 napra, míg a korábbi 

szabályozás alapján csak ennek felére volt jogosult. 

 A Kat. a katasztrófavédelmet, össztársadalmi összefogást igénylő, nemzeti 

ügyként aposztrofálja és fontosságához mérten az egységes irányítását központosított 

állami feladatként határozza meg. Ebből kifolyólag a védekezést és a következmények 

felszámolását más szervek mellett az MH bevonásával, illetve közreműködésével kell 

biztosítani. Szeretném kiemelni, hogy a törvény rendelkezései nem érintik az MH 

vezetési-irányítási rendszerét, valamint a katonai függelmi viszonyokra vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseket, vagyis az MH katasztrófák elleni védekezésbe bevont 

egységei kizárólag katonai irányítás alatt tevékenykedhetnek. Ez a szabály garanciális 

jelentőségű. Azt biztosítja, hogy az alapvetően fegyveres védelmi alapfeladat ellátására 

létrehozott szervezet ne kerüljön más szerv irányítása alá, folyamatosan biztosított 

legyen a fegyveres erő Hvt-ben előírt polgári irányítása és katonai vezetése.  

 A Kat. meghatározza a „katasztrófaveszély” tényállását, mely a veszélyhelyzet 

kihirdetése előtti időszakot foglalja magában. Ekkor a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv központi szerv vezetője az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, 

a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, valamint 

a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében azonnali 

intézkedéseket foganatosít a központi veszélyelhárítási terv alapján, amelyben az MH 

katasztrófák elleni védekezésre kiképzett és bevethető erői is szerepelnek, mint 

közreműködők. 

 A Kat. az Alaptörvény szóhasználatával megegyezően a honvédségi erők 

számára a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában történő „közreműködést” 

határoz meg „hozzájárulás” helyett. A honvédségi erők feladatait kiterjeszti a 

helyreállítás időszakára is. A jogalkotó szándéka azonban nem változott: az MH a 

továbbiakban sem elsődlegesen felelős szervezet a katasztrófahelyzetek kezeléséért. 

Várhatóan a jogalkotói szándék tartósan fent fog maradni és az MH a közeli jövőben 

sem lesz elsődleges beavatkozó szerv.   
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 A HKR felülvizsgálata és megújítása a honvédelmi tárcánál már az Alaptörvény 

és a Kat. hatálybalépése előtt megkezdődött, melynek feladatai jogszabályi szinten a 

honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 

23/2005. (VI. 16.) HM rendeletet módosítását jelentették. 

 

A rendelet módosításának fő okai a következők voltak: 

• A HM lezárult szervezeti átalakítása szükségessé tette a HKR felső szintű 

vezetési és irányítási rendszerének felülvizsgálatát;  

• A HKR vezetése hatékonyabb működtetésének biztosítása szükségeltette a 

Honvéd Vezérkar főnök aktívabb közreműködését a katasztrófavédelmi 

feladatok ellátásában, mind a védekezésre történő felkészülés, mind a közvetlen 

katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során. 

 

A 2. sz. melléklet a HKR irányításának a rendelet módosítás hatálybalépését 

megelőző, a 2011. november hónap előtti időszak rendjét mutatja be. Egyértelműen 

mutatja a hierarchiában fellelhető anomáliát, miszerint a Honvéd Vezérkar főnök nem a 

megfelelő helyen volt a rendszerben, így nem tudta teljes mértékben gyakorolni a 

ráruházott jogköröket. Jól látható, hogy a rendszer első számú vezetője maga a 

honvédelmi miniszter volt, aki az akkori Kormányközi Koordinációs Űizottság 

tagjaként is ellátta feladatait. 

A 3. sz. mellékleten bemutatott a HKR irányításának 2011 novembere és 2012 

márciusa közötti rendje egyértelművé tette a Honvéd Vezérkar főnök helyét és szerepét 

a rendszerben, ami a katasztrófavédelemben közreműködő honvédségi erők katonai 

irányítása. A HKR vezetésének ebben az időszakban megváltozott rendje természetesen 

a közigazgatási és katonai oldal álláspontjainak figyelembevételével közös egyeztetés 

alapján jött létre, amely módosítás kiküszöbölte az előző rendszerben fellelhető 

ellentmondásokat. Ilyen volt például, hogy a rendeletmódosítás előtt az MH 

Katasztrófavédelmi Operatív Űizottság (továbbiakban: MH KOB) vezetője – az MH 

Vezetési és Doktrinális Központ parancsnoka –, mint Honvéd Vezérkar főnök közvetlen 

alárendelt nem a Honvéd Vezérkar főnökhöz volt kötve MH KOB vezető minőségében, 

hanem egyenesen a HM közigazgatási államtitkárhoz. Az új rendszer egyértelműen a 

HKR szakirányítását a HM közigazgatási államtitkárhoz, az MH erőinek 

katasztrófavédelmi tevékenységben való közreműködésének katonai irányítását a 

Honvéd Vezérkar főnökhöz rendelte. 
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A 23/200ő. HM rendelet 2. módosítása már a 2012. január elsején hatályba lépett 

új szabályozókkal való harmonizáció jegyében került végrehajtásra. Ennek során került 

véglegesítésre a HKR jelenlegi felépítése, melyet a 4. sz. melléklet szemléltet. A HKR 

gyors aktivizálása az állandó feladatvétel érdekében a rendszer egyes elemei, (a 

Védelmi- és Közigazgatási űsoport (VKűS), a KOT, a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési 

Központban ágazati szakértőként szolgálatot teljesítők, a Katasztrófavédelmi Operatív 

űsoportok (KOűS) állománya, illetve a végrehajtó csoportok közül egyes speciális 

csoportokba beosztott állomány készenléti ideje összhangban van az országos 

katasztrófavédelmi koordinációt végző Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ 

állományával.  

 A Védelmi- és Közigazgatási űsoportba, a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési 

Központba illetve a KOT szervezetébe a HM közigazgatási államtitkár alárendeltségébe 

tartozó állományt a továbbiakban is a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 

főosztályvezetője vezényli.  

A főosztály új feladataként felelős a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központba 

beosztott ágazati szakértők felkészítéséért és a Védelmi- és Közigazgatási űsoport, 

illetve az ágazati szakértők munkavégzés feltételeinek biztosításáért. A HKR felsőszintű 

készenléti elemét jelentő Védelmi- és Közigazgatási űsoport a katasztrófavédelmi 

feladatok végrehajtására vonatkozó javaslatokat tesz az állami vezetők (honvédelmi 

miniszter és a HM közigazgatási államtitkár) részére és távollétükben (munkaidőn 

kívül) intézkedik a halaszthatatlan intézkedések megtételére. Ezen kívül javaslatot tesz a 

HM közigazgatási államtitkárának a honvédelmi miniszter részére felterjesztésre kerülő, 

a kihirdetett veszélyhelyzet esetén alkalmazandó, rendeleti úton bevezetett intézkedések 

ágazaton belüli érvényesülésének szabályaira, valamint a különleges jogrend 

bevezetését el nem érő mértékű katasztrófák esetén bevezetendő rendszabályokra. 

A KOT az MH katasztrófák elleni védekezésben való közreműködésének 

legfőbb katonai irányító szerve, mely aktivizálása után 2Ő órás munkarendben működik. 

A különböző Katasztrófavédelmi Operatív űsoportok (KOűS) pedig az 

alárendeltségükbe tartozó végrehajtó csoportok tevékenységét irányítják. A Járványügyi 

Védekezési űsoport (JVűS) pandémia esetén illetve az Ágazati Információs Központ is 

Katasztrófavédelmi Operatív űsoportként funkcionál a saját szakterületén. 

 A módosítás a HKR rendszerében funkcióbeli változást nem eszközölt, mivel az 

már megtörtént az előző módosítás során.  
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 A HKR irányítási rendszerében különböző funkciókat ellátó törzsek neveinek 

megváltoztatására a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel 

létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 11ő8/2011. (V. 23.) Kormány-határozat 

alapján került sor, mely meghatározta, hogy milyen ideiglenesen működő szerv lehet 

„bizottság” megnevezésű. 

Ez alapján lett: 

• a Honvédelmi Ágazat Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (HÁKOT) – Védelmi- 

és Közigazgatási űsoport (VKűS); 

• a Katasztrófavédelmi Operatív Űizottság (MH KOB) – Katasztrófavédelmi 

Operatív Törzs (KOT) 

• a Járványügyi Védekezési Űizottság (JVŰ) – Járványügyi Védekezési űsoport 

(JVCS) 

  

 A külső jogszabályi környezet megváltozása, valamint az ehhez való igazodás 

eredményeként módosított 23/200ő. HM rendelet óhatatlanul magával hozta, hogy a 

jogszabályi frissítés a HKR-t szabályozó teljes rendszeren végigfusson egészen a 

legalsóbb szintekig. Ebben a folyamatban az eredeti számon meghagyásra, de 

módosításra került „A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti 

szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK Ő.) HM utasítás”, amelybe a 

Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Űizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési 

Központ (KKŰ NVK) létrehozásával, valamint a HKR irányítási rendjében működő 

törzsek megnevezéseivel kapcsolatos módosítások kerültek átvezetésre.  

 „A Katasztrófavédelmi Operatív Űizottság működésének egyes szabályairól 

szóló 37/2011. KÁT – HVKF együttes intézkedés” helyett új került kiadása 16/2012. 

(HK ő.) számon, mely rendezte a KOT új rendelet szerinti megnevezését és annak 

tagjait.  

 „A katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és 

felhasználásáról szóló 61/2010. HM utasítás” is módosítva lett abból a célból, hogy a 

katasztrófavédelmi költségvetés tervezését koordináló szervezet (a HM Tervezési és 

Koordinációs Főosztály) év közben is tájékoztatást kapjon a támogatott katonai 

szervezetek költségvetési felhasználásáról, így adott helyzetben biztosítani tudja a 

keretek legoptimálisabb felhasználását.  

 „A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési. 

Szabályzatának kiadásáról szóló 28/2012. (IV. 21.) HM utasítás” mellékleteként új HKR 
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Szervezeti és Működési Szabályzata került kiadása, mely már a HKR új vezetési-

irányítási rendet tartalmazza. 

 Annak érdekében, hogy a változások követése a teljes HKR rendszeren 

végigfusson, a Honvéd Vezérkar főnöke kiadta „A Magyar Honvédség 

katasztrófavédelmi feladatairól szóló 1őő/2012. (HK 6.) intézkedését”. Ennek 

megfelelően módosítva lettek illetve még folyamatban van a HKR működését 

meghatározó egyéb szervezetszabályozó intézkedések és különböző szintű tervek 

módosítása. 

 Látható, hogy a szabályozás rendkívül komplex rendszert alkot, így bármely 

elemének módosítása hatást gyakorol a rendszer további elemeire, szintjeire.  

 A 5. sz. mellékletben a HKR országos katasztrófavédelmi rendszerbe való 

kapcsolódása látható. A legfőbb koordináló szerv a Katasztrófavédelmi Koordinációs 

Tárcaközi Űizottság (továbbiakban: KKB), melyben a HM közigazgatási államtitkára 

tagként és a Honvéd Vezérkar főnöke állandó meghívottként képviselik a tárcát. Az 

operatív szinten a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központban a HM Tervezési és 

Koordinációs Főosztály és HM Védelmi Hivatal által delegált ágazati szakértők 

tevékenykednek, akik közvetlen összeköttetésben állnak a Katasztrófavédelmi Operatív 

Törzzsel illetve a Védelmi- és Közigazgatási űsoport tagjaival. Az MH védekezésben 

való közreműködésre történő felkérés elküldése a fent említett csatornákon is, illetve a 

védekezés során az együttműködés kapcsolódási pontjain keresztül történik. Ezen kívül 

természetesen megvalósul a középszintű területi és a helyi együttműködés is.  

 A katasztrófavédelmi szakterületen együttműködő szervezetek számára 

megerősítésre került, hogy az MH katasztrófavédelmi célú feladatokba történő bevonása 

esetén meg kell határozni a kirendelés célját, időtartamát, a kirendelt erők feladatait, 

létszámát és eszközeit, fegyverzetét, továbbá földrajzilag körülírt területét. Kiemelt 

fontosságú, hogy a kirendelt erők a honvédség állományába tartozó kijelölt parancsnok 

vezetésével hajtják végre a feladatot. Fentiek alapján a katasztrófahelyzetek kezeléséért 

elsődlegesen felelős szervezetek, amennyiben honvédségi erők kirendelését kérik, az 

előzőekben ismertetett adatokat az alkalmazásra vonatkozó felkéréssel egyidejűleg meg 

kell, hogy adják a honvédelmi ágazat részére. Az MH egyetlen, folyamatosan üzemelő 

kapcsolati pontja ezen felkérések vételére az MH Központi ügyelet. Fontos feladat 

tehát, hogy a többi ágazat hasonló központi kapcsolati pontja (elsősorban a ŰM OKF 

főügyelete) az MH felkérését katasztrófavédelmi feladatokba történő felkérés rendjét 

ismerje. Az ügyeleti szolgálatok együttműködései valósítják meg a kölcsönös 
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tájékoztatás rendszerét. Hasonlóan fontos valamennyi minisztérium tárcaközi 

együttműködésért felelős szervezetének megfelelő tájékoztatása a honvédségi erők 

igénylésének törvényi hátteréről.  

Fontos megjegyezni, hogy a honvédségi erők katasztrófavédelmi célú 

igénybevételére nincsen általánosan alkalmazott nemzetközi gyakorlat. Jó példa viszont 

a Tisza Többnemzeti Műszaki Zászlóalj10létrehozása, melynek 2002 óta 

alaprendeltetése a Tisza vízgyűjtő területén bekövetkezett árvízi katasztrófa esetén a 

védekezés, a helyi lakosságnak történő segítségnyújtás és a károk megszüntetésében 

való részvétel. A szerződött felek11megközelítőleg hasonló nagyságú és típusú személyi 

állománnyal járulnak hozzá a Zászlóalj állománytáblájához. Tevékenységüket nemzeti 

szervezeti felépítésük alapján, összhangban saját nemzeti jogszabályaik szerint saját 

felszerelésükkel hajtják végre. Ezért szükséges ismerni a környező országok 

szabályozását, tekintettel elsősorban a regionális katasztrófák nemzetközi 

együttműködés keretében történő kezelésére. Újdonság, miszerint A Tisza Többnemzeti 

Műszaki Zászlóalj magyar modulja, képességeivel együtt bekerült a HKR-be, vagyis 

hazai alkalmazásra is igénybe vehető.  

 A Hvt-vel összhangban a Kat. Ő3. § (2.) is meghatározza a honvédségi erők 

igénybevételének engedélyezésére jogosult vezetőket, illetve szervet (a Honvéd 

Vezérkar főnöke, a honvédelemért felelős miniszter, illetve a Kormány). A megkeresés 

és a kirendelés esetében a szakmai javaslatokat a Védelmi- és Közigazgatási űsoport 

fogalmazza meg a döntésre jogosult felé. Fontos azt is kiemelni, hogy a törvény 76. § 

(1) bekezdés alapján a MH katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülésének és 

védekezésének költségeit az állam viseli. 

 A HKR felsőszintű vezetési és irányítási rendszere módosításának elsődleges 

célja a vezetés hatékonyabb működtetésének biztosítása volt. Mindez a meglévő 

képességek megőrzése, illetve minimális fejlesztés mellett került végrehajtásra. A HM 

lezárult átalakítása szükségessé tette a HKR felső szintű vezetési és irányítási 

rendszerének felülvizsgálatát, a hatás és jogkörök egyértelművé tételét.  A rendszer 

hatékony működtetése megkívánta a Honvéd Vezérkar főnök aktívabb közreműködését 

a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, ágazati irányításában mind a védekezésre 

történő felkészülés, mind a közvetlen katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során. 

                                                           
10
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A honvédelmi miniszter által kezdeményezett szándék szerint a Honvéd Vezérkar főnök 

személyes közreműködése jogszabályi szinten12is nagyobb hangsúlyt kapott, így a HKR 

rendszerében aktívabb szerepet lát el a szolgálati alárendeltségébe tartozó szervezetek 

irányítása vonatkozásában. A HKR vezetési és irányítási rendszere a 2010. év árvízi 

tapasztalatai alapján – ahol széles spektrumú egészségügyi tevékenységre került sor –

kiegészítésre került a MH Honvédkórház részéről létrehozott Katasztrófavédelmi 

Operatív űsoporttal.  

 A honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenysége során szerzett 

tapasztalatok és az akkor megfogalmazott javaslatok feldolgozása mellett a HKR-be 

kijelölt munkacsoportok személyi és anyagi-technikai felülvizsgálata és a szükséges 

korrekciója is megtörtént.  

A kijelölt 3Ő típusú feladattal rendelkező 101 db munkacsoport (közel 2000 fő) 

kiegészülve az MH Járványügyi Védekezési űsoporttal továbbra is megmaradt, de 

eggyel csökkent az alacsony készenléti idejű (R+7. óra) munkacsoportok száma, így 

annak száma 39 db lett, mivel megszüntetésre került az Atom-, Űiológiai és Vegyi tiszti 

járőr feladatrendszere.  

A korábbi alkalmazások tapasztalatai (főként a 2010. év katasztrófa eseményei) 

alapján a KOT alárendeltségébe besorolásra került az Ágazati Információs Központ, 

valamint az MH Járványügyi Védekezési űsoport. A KOT személyi állománya 

kiegészítésre került az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a 

továbbiakban: HKNYP) képviselőjével, valamint a médiával kapcsolatos feladatok 

hatékonyabb ellátására 1 fő sajtótiszttel. 

  Összességében a változás és átalakítás eredményeként az irányítás erősítése és a 

hatékonyságnövelés mellett, az MH továbbra is megtartotta azonosított képességeit, 

miszerint rövid időn belül nagy létszámú erőt és eszközt tud rendelkezésre bocsátani, 

teljes logisztikai hátteret és minden oldalú biztosítást képes önállóan megoldani. 

Eszközei között megtartott olyan speciális járműveket és felszereléseket, amelyekkel 

más a katasztrófavédelemben közreműködő szervezet nem rendelkezik. Emberi 

erőforrásai a katasztrófák elleni védekezés számára nélkülözhetetlen széles spektrumon 

mozognak. 
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1.6. Következtetések  

1. A Kat. hosszú évek szándékát követően végre most valóban integrálta a 

katasztrófavédelem szervezeti és feladatrendszerét. A számos területen 

bekövetkezett jelentős változások szükségszerűségét elsősorban a régi 

szabályzók hiányosságai és a bekövetkezett események tapasztalatai indokolták.  

2. A Kat. nagyobb hangsúlyt fektet a katasztrófavédelmi tevékenység során a 

megelőzésre, mert fontos, hogy közvetlenül az adott eseményt megelőzően sor 

kerüljön olyan intézkedésekre és döntésekre, amelyek segítségével 

hatékonyabban kezelhetők a veszélyhelyzetek.  

3. A Kat. az MH tevékenységére is hatással van, amely elsősorban szervezetében, 

vezetési rendjében és a honvédelmi igazgatásban generált változtatásokat. A 

változások célja elsődlegesen az irányítás erősítése, a hatékonyságra való 

törekvés és a bürokrácia csökkentés megvalósulása, mindez az MH meglévő 

képességei – ezen belül az ágazati katasztrófavédelmi tevékenység hosszú ideje 

óta fennálló képességei – megtartása mellett. 

4. Az MH katasztrófavédelmi tevékenységének – elsősorban a HKR vezetési 

rendjében bekövetkezett – átalakításával egy rugalmasabb, gyorsabban reagálni 

képes rendszer jött létre. Ez azt jelenti, hogy a rendszer elemei modulárisan 

összekapcsolhatók és egyben rugalmasan kezelhetők, a bekövetkezett 

katasztrófa esemény sajátosságainak megfelelően.  

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.012





http://hu.wikipedia.org/wiki/Katasztr%C3%B3fa






 

35 

 

 

nagyobb vízmennyiség a nagyobb folyókon 1-2 napon belül megjelenik, néhány órán 

belül több méteres áradást okozva.15
 Árvíz esetén a kárterületre jellemző, hogy a 

magasabban fekvő településeket az elöntési zóna kommunikációs és fizikai értelemben 

elzárhatja a külvilágtól, ugyanakkor az elöntött területen az ott rekedt emberek élete is 

veszélybe kerülhet. Az épületek, utak, műtárgyak és más létesítmények részben vagy 

teljes mértékben víz alá kerülhetnek, átázhatnak, rongálódhatnak, megsemmisülhetnek. 

Az áramszolgáltatást és egyéb közműveket szüneteltetni kell, mert a víz zárlatot 

okozhat az elektromos és távközlési rendszerekben. Az árvíz megfékezésére tett 

erőfeszítések sikeresek voltak és nem alakult ki emberi életet veszélyeztető 

katasztrófahelyzet. Az ország és környezetének éghajlati és földrajzi adottságai miatt 

bármely folyón az év bármely időszakában fordulhatnak elő heves és tartós árvizek.  

Magyarországon a legnagyobb kockázatot a vizek kártételei jelenthetik.  Nem 

egészen tíz százalék annak az esélye, hogy a Duna, a Tisza és mellékfolyóik térségében 

katasztrofális árvíz alakuljon ki, bár ilyen fokú veszélyeztetettséggel egész évben, 

folyamatosan számolni kell. A legkedvezőtlenebb hidrometeorológiai tényezők 

bekövetkezése esetén a Felső-, és a Közép-Tiszán alakulhat ki olyan kritikus helyzet, 

amely veszélyhelyzet kihirdetését és rendkívüli intézkedések bevezetését, valamint több 

ezer technikai eszköz és több tízezer ember egyidejű alkalmazását igényli. A hatékony 

védekezéssel csak az anyagi javak terén ezermilliárd forintnyi érték menthető meg.  

Napjaink árvízi kártételei elleni felkészülés és a védekezés sikeresnek mondható. 

A vízügyi igazgatási szervek 2012. január 01-jétől a ŰM Közfoglalkoztatási Helyettes 

Államtitkárság alárendeltségébe kerültek. Míg néhány évtizeddel ezelőtt az árvizek 

emberáldozatot követeltek, addig az utóbbi évtized ilyen jellegű eseményeinél nem 

alakult ki emberi életet veszélyeztető katasztrófahelyzet. 

A HKR kijelölt munkacsoportjai tevékenysége a védekezés szakképzettséget 

nem igénylő feladatai mellett, a kirendelt állomány saját ellátása és munkafeltételeinek 

önerőből történő biztosítása, műszaki tevékenységek, egészségügyi biztosítás, a 

technikai eszközök úszó- és terepjáró képességeinek felhasználása kimenekítésre és 

speciális képességek (búvár, tűzszerész, helikopterek alkalmazása) végrehajtásával 

valósul meg. 
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b.) Belvizek 

A belvízkárok a termőföldek tönkretételén túl veszélyeztetik a belvizes területre épült 

lakóházakat és gazdasági létesítményeket. Sajátossága, hogy a veszélyeztetett területen 

magas a szociálisan hátrányos helyzetű népesség száma, így aztán a belvízveszély 

egyben szociális problémákat is felvethet. Az alacsonyabban fekvő települések, 

településrészek belvíz veszélyeztetettsége miatt a hajléktalanná váló lakosság 

elhelyezéséről is kell gondoskodni.  

A belvízzel potenciálisan veszélyeztetett terület hazánkban elérheti a 2 millió 

hektárt. A belvíz veszélyeztetettség szinte valamennyi ártéri öblözetben fekvő települést 

érint, amelynek kimutatását „Magyarország településeinek árvízi kockázati besorolása” 

jeleníti meg. Az utóbbi évek legnagyobb, a 2006. év során a belvízzel összefüggésben, 

11 megyében lévő 23Ő településen keletkeztek károk. A magas talajvíz és egy, vagy 

sorozatos intenzív esőzés hatására elhúzódó belvízi elöntés alakul ki a települések 

mélyebben fekvő részein. Ilyen esetekben a falak feláznak, felgyorsul az épület 

amortizációja és könnyen lakhatatlanná válik. Mivel az elöregedett, szigetelés nélküli 

házak belvíztűrő képessége drasztikusan csökken, a jövőben is jelentős károk 

keletkezésével kell számolni, amely nagyobb kormányzati és önkormányzati 

kárenyhítési szerepvállalást igényelnek. Az árvizek és belvizek következményeit tovább 

súlyosbítják az ipari üzemek, olajfinomítók, ipari és vegyi raktárak által okozott ivóvíz- 

és talajszennyezések. 

 A HKR speciális munkacsoportokat erre a feladatra nem hozott létre, de 

jellegéből adódóan az árvízi tevékenységre kijelölt munkacsoportok a feladat ellátására 

alkalmasak és bevonhatóak. 

 

c.) Rendkívüli időjárási viszonyok 

A villámárvíz kialakulásának a valószínűsége az Északi-középhegységben, a 

Mecsekben és az Alpokalján igen nagy, míg ugyanez a jelenség a Dunántúli-

középhegységben kisebb valószínűséggel fordulhat elő, de hasonló következményekkel 

járhat. Jellegét tekintve hasonló a következménye a közepes intenzitású, de hosszan 

tartó esőzésnek is.  

 Villámárvíz esetében a HKR-ben létrehozott romeltakarító csoportok, műszaki 

képességek és a kimenekítés érdekében alkalmazható erők igénybevételére lehet 

számítani.  
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Az aszály olyan időszakot jelent, amikor az átlagosnál jelentősen kevesebb 

csapadék hullik, még ha a csapadékmennyiség egészben véve eléri is az átlagos 

mennyiséget. A magas hőmérséklet miatt a talaj párolgási vesztesége jelentősen megnő, 

hosszabb időre terjedő szárazság áll be, a növényzet fejlődését a szükséges nedvesség 

hiánya megakasztja, sőt a növényzet pusztulását is okozhatja. Legnagyobb mértékű a 

kár, ha a hosszabb időre kiterjedő szárazság hó-mentes tél után következik, így a téli 

nedvesség hiányát a tavasszal elég gyakori és bő esőzés sem pótolja. Néha nagy 

területre terjed ki, egyike a legfélelmesebb elemi csapásoknak. Magyarországon az 

aszály elég gyakran fordul elő, s a mezőgazdaságon ejtett csapásai némelykor igen 

súlyosak. 

 A szárazság és az aszály a magyar történelem során gyakran előforduló 

katasztrófák voltak, amelyek következtében tömeges állatelhullás alakult ki, vagy 

éhínség sújtott. Különösen az alföldi területeken viszonylag gyakoriak az aszályos évek. 

Az aszály a természeti katasztrófák különleges csoportjába tartozik, mert a károk nem 

hirtelen és váratlanul jönnek létre; hatásai, következményei hatalmas összegeket 

felemésztő hosszú távú beruházásokat igénylő mezőgazdasági technológiával, az 

öntözés fejlesztésével, a vízgazdálkodás korszerűsítésével részben megelőzhetők, vagy 

csökkenthetők.  

 Az aszályok gyakran idéznek elő más katasztrófákat is, úgymint emberi, állati 

járványok, növényzet pusztulása. Az aszályok általában kivétel nélkül országos 

méretűek, vagy országos hatásúak. 

 A HKR bevonására a hőség és UV riadó esetére létrehozott feladatok és 

tevékenységek bevezetésére és a kijelölt munkacsoportok alkalmazására kerülhet sor. 

Nem zárható ki a járványügyi és a szociális problémák kezelésére alkalmas 

munkacsoportok, valamint a lakosság ellátását segítő képességek bevonása sem. Az MH 

víztisztító képessége hozzájárulhat a veszélyeztetett lakosság tiszta ivóvízzel történő 

ellátásához. 

A viharos, orkánszerű szél, jelentős károkat okozhat, mindazonáltal személyi 

sérüléssel is járhat. Hazánkban a szélvihar gyakorisága 30-Ő0 alkalom/év is lehet. A 

legszelesebb a Kisalföld, mérsékeltebb a Tiszántúl és a Duna-Tisza köze, legkevésbé a 

dunántúli dombvidék. A széllökések sebessége helyenként elérheti a 80-120 km/h-t. Az 

erős szél következtében, illetve az ebből adódó fakidőlések miatt az épületek 

tetőszerkezeteinek károsodása, a lakossági és a vasúti elektromos hálózat sérülései, 

valamint gépjármű károsodások a legjellemzőbbek. Járulékos hatásként az elektromos 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.012

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Talaj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g


 

38 

 

 

hálózatok sérülései miatt több településen lehet teljes, vagy részleges áramszünet. Az 

áramellátás kimaradása miatt a helyi vízmű-telepek leállhatnak, így a vezetékes 

vízellátásban is kimaradások jelentkezhetnek. Az érintett térségben a mobiltelefon 

szolgáltatás, valamint a vezetékes szolgáltatás digitális hálózatát szintén több órán 

keresztül nem lehet használni. Jelentősebb károk keletkezhetnek az érintett területek 

erdőségeiben is.  

A HKR tevékenysége a romeltakarításban, a lakosság mentésében, a sérültek 

ellátásában és az alapvető ellátás biztosításában jelentkezhet.  

A hófúvások, hóesések viszonylag kis mennyiség esetén is katasztrofális 

helyzetet alakíthatnak ki azzal, hogy egyes vidékek, települések életét béníthatják meg. 

A hófúvás okozta közlekedési akadály sokszor megnehezíti, esetenként lehetetlenné 

teszi az alapvető szállítást, a közlekedést, és 3-ő éves gyakorisággal az ország egész 

területén számolhatunk ezzel. A rendkívüli téli időjárási viszonyok között súlyosbítja a 

helyzetet a zsáktelepüléses településszerkezet. A három napot meghaladó intenzív 

havazás következtében egyes települések, településrészek elzáródhatnak a külvilágtól. 

Az elszórt, egymástól és a főútvonalaktól távol eső településrészeket egyenként kell 

felszabadítani, jelentős erő-eszköz felhasználásával. Az itt élő emberek ellátásának 

megoldásához adott esetben helikopter és honvédségi terepjáró eszközök igénybe 

vételére is szükség lehet.  

A HKR a téli időszakban külön – rövid készenléti idejű - munkacsoportokat 

működtet a hóhelyzet kezelésére. Ezek a nagy teljesítményű, terepjáró képességgel 

rendelkező gép- és harcjárművek az utak járhatóságának biztosításához, a sérültek és 

betegek egészségügyi intézménybe történő eljuttatásához és a lakosság alapvető 

ellátásának biztosításához járulnak hozzá. Szóba jöhet szállító helikopterek ilyen célú 

feladatra történő alkalmazása is. 

 

d.) Geológiai eredetű katasztrófák, földrengések 

Földrengések előfordulásával Magyarországon is számolni kell, annak ellenére, hogy 

földrajzi elhelyezkedés szempontjából nem tartozik a kiemelten kritikus területek közé. 

A rengések által leginkább érintett terület: Űudapest és környéke, Dunaharaszti térsége, 

Kecskemét, Komárom, valamint az attól délre, a Űalatonig húzódó sáv. Annak ellenére, 

hogy tömeges sérülést, kiemelkedő anyagi és természeti károkat eredményező 

földrengés nem következett be hazákban az utóbbi évtizedekben és hogy a földrengések 

előrejelzése még nem oldódott meg. A veszélyes technológiát folytató létesítmények 
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telepítésénél az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni a létesítmény 

földrengésállóságának biztonságát. Jó példa erre a paksi atomerőmű 6,8 erősségű 

magnitudóra növelt kisegítő földrengésvédelmi stabilizációja.  

Földrengés esetén az érintett terület nagysága, népsűrűsége, ipari fejlettsége 

miatt a HKR szinte valamennyi munkacsoportjának alkalmazása várható. Különösen 

nagy igény jelentkezhet a kézi romeltakarító, a műszaki, az egészségügyi és a tábori 

ellátó csoportok alkalmazására.   

 

2.2.2. Civilizációs katasztrófák 

a.) Ipari-, vegyi balesetek 

Magyarországon vegyi balesetet alapvetően a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó 

üzemben előállított, tárolt, felhasznált veszélyes anyagok nem szándékos környezetbe 

kerülése okozhat. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy az ország út- illetve 

vasúthálózatán, a hajózható vizeken és egyre inkább légi úton is jelentős mennyiségű 

veszélyes áru szállítása történik. A veszélyes anyagok előállítása, tárolása, felhasználása 

során az elmúlt években, a vegyiparban gyártott, felhasznált vagy más módon jelenlevő 

veszélyes anyagok mennyisége is jelentős mértékben nőtt hazánkban. A káros hatásukat 

fokozza, hogy a veszélyes objektumok közül több élővíz mellé van telepítve, ezért 

dominóhatással kell számolni. 

 A hívatásos katasztrófavédelem mellett az ipari balesetek és a vegyi katasztrófák 

elleni védekezésre történő felkészülés, illetve a megelőzés feladatait az MH kijelölt erői 

is végzik. A súlyos, veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén a 

katasztrófavédelem és a létesítményi védekező erők mellett az elvégzendő feladatok 

függvényében várhatóan az MH megfelelő felkészültséggel, felszereléssel és 

kiképzettséggel rendelkező erői kerülnek alkalmazásra. Vegyi baleset esetében 

mindenképp szükség van a kialakult és a várható helyzet felmérésére, ami magába 

foglalja a kiinduló adatok beszerzését és értékelését. A kiinduló adatok megszerzése 

szemrevételezéssel, méréssel (a katonai terminológia szerint: vegyi felderítéssel) és 

mintavételezéssel történik, ami a változások nyomon követése érdekében többször 

megismétlődhet. A vegyi helyzet felmérését a vegyi felderítést és ellenőrzést végző 

szakalegységek hajtják végre. Az általuk beszerzett adatok alapján tisztázható a 

kialakult helyzet, követhetőek a változások, ellenőrizhető a mentesítés hatékonysága, 

meghatározhatók a következmények felszámolásában résztvevők feladatai és a 

veszélyeztetett lakott települések köre.  
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 Az MH HAVARIA laboratórium, - melynek rendeltetése a vegyi-, vagy sugárzó 

anyagokkal bekövetkezett balesetek illetve nagy kiterjedésű tüzek esetén vegyész 

szakértői tevékenység végzése, elsősorban az MH objektumaiban és azok 

környezetében – kirendelhető más „konvencionális” vegyipari baleset esetében is. 

 A kiszabadult veszélyes anyag minősége és mennyisége határozza meg a 

vegyimentesítés mértékét és technológiáját. Az MH egyedüli képessége, hogy 

rendelkezik olyan mobil eszközökkel felszerelt alegységekkel, amelyek képesek 

személyek, technikai eszközök, tárgyak, utak nagyszámú mentesítésére. Ezek az 

eszközök egyben fertőtlenítésre is alkalmasak. A HKR-be kijelölt erők részt vehetnek a 

szennyezett terület , építmények, technikai eszközök felületeinek megtisztításában, a 

szennyező anyagok összegyűjtésében, megakadályozva annak talajba, vízhálózatba 

jutását. A mentesítő alegységek bevethetők a szennyezett helyszínre telepített, vagy a 

tiszta területre telepített mentesítő pontokon alkalmazva. A HKR Atom-, Űiológiai- és 

Vegyi felderítő és mentesítő képességekkel rendelkező munkacsoportjai lehetővé teszik 

a honvédség részvételét a veszélyes anyagokkal összefüggő súlyos ipari balesetek, 

katasztrófák felmérésében és elhárításában. A Vörösiszap katasztrófa is bizonyította, 

hogy az MH ilyen jellegű képességeire szükség van, azonban az eszközei egy része 

elavult. 

 

b.) Nukleáris balesetek 

A világ 30 országának 190 nukleáris erőművében Ő3ő reaktor működik, emellett 1ő1 

atommeghajtású úszóegység üzemel és a világ számos pontján közel ő0 000 elhasznált 

nukleáris fűtőelem van felhalmozva.16
 Az atomreaktorokat biztonságtechnikailag úgy 

alakították ki, hogy nukleáris robbanás ne következhessen be, mégis mint 

veszélyforrással számolni kell velük. Katasztrófa bekövetkezése esetén magas lehet a 

személyi sérülések és halálozások száma, az építmények nagy területen 

megrongálódhatnak, a magas sugárzás tönkreteheti a villamos berendezéseket. A 

nukleáris erőművekben esetlegesen bekövetkező katasztrófa elhárítására speciálisan 

kiképzett és felkészített szervezeteket hoztak létre, amelyek rendelkeznek a mentéshez 

és a környezet mentesítéséhez nélkülözhetetlen védőfelszereléssel. Nukleáris veszélyt 

jelent
17a hazai létesítmények közül a Paksi Atomerőmű és annak szomszédságába 

telepített Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója, a Magyar Tudományos Akadémia 

                                                           
16

 Forrás: Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) 2011. március 18. 
17

 Forrás: Országos Nukleárisbaleset- elhárítási Intézkedési Terv v. 2.1 2011. november 
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meghatározása. A veszélyeztetett csapatok és a polgári lakosság védelmi intézkedései 

érdekében méri földközeli meteorológiai paramétereket és elvégzi a veszélyes anyag 

terjedésének kiszámítását. Végrehajtja a riasztási jelzést a küszöbérték feletti ipari 

veszélyes anyag koncentrációk mérése esetében. 

 Nukleáris beleset vagy egyéb nukleáris esemény bekövetkezése esetén 

kiemelkedő szerepe van az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ 

bázisán működtetett Ágazati Információs Központnak (a továbbiakban: ÁIK). A 

nukleáris létesítmények adatai, a beérkező jelentések, az időjárási helyzet és a 

mérőállomások adatai alapján ugyanúgy képes modellezni a helyzet várható alakulását, 

mint a hívatásos katasztrófavédelmi illetve a nukleáris hatósági szervek. Ennek során az 

ÁIK információt szolgáltat a kialakult és a várható sugárhelyzetről, javaslatokat 

fogalmaz meg a bevezetendő rendszabályokra, a felderítési, a mentési feladatokra és a 

sugár-egészségügyi intézkedésekre vonatkozólag.  

 A sugárzási helyzet pontos méréséhez és az elkészített modell előrejelzések 

ellenőrzéséhez helyszíni ellenőrzéseket, úgynevezett sugárfelderítést kell végezni. A 

sugárfelderítés légi úton, vagy földi eszközökkel végezhető. A légi sugárfelderítés az 

MH egyedüli képessége, amely harci helikopterre szerelt sugárfelderítő konténer. 

Előnye a gyors bevethetőség A légi felderítő csoport, már néhány órával a 

bekövetkezett nukleáris esemény után képes a sugárhelyzet nagy területen végrehajtott 

felderítésére. Kiválóan alkalmazható az atomerőműben bekövetkezett balesetet követő 

radioaktív anyagok kihullásának megállapítására és a sugárzási helyzet nyomon 

követésére. Használható továbbá az elveszett, eltulajdonított sugárforrások keresésére. 

Az átalakított páncélozott eszközökkel rendelkező földi sugárfelderítő csoportok szintén 

órákon belül bevethetőek és páncélvédettségük révén olyan területre is biztonságosan 

behatolhatnak ahol a sugárzási szint oly magas, hogy a gépjárműves felderítés veszélyt 

jelenthetne a kezelőszemélyzet számára. 

  A telepíthető MH HAVARIA laboratórium meghatározott helyen és 

körzetekben képes mintavételi és azonosítási tevékenységet végezni. A sugárfelderítés 

mérési adatainak feldolgozását követően kerülnek bevezetésre a szükséges 

lakosságvédelmi óvintézkedések illetve a következmények enyhítésére és 

felszámolására irányuló intézkedések. Ezek során szükség lehet mentesítő erők 

igénybevételére, a sérültek kórházi kezelésére melyekhez vegyivédelmi alegységek és 

felkészített egészségügyi intézmények állnak rendelkezésre. A hosszabb távon 

jelentkező felszámolási feladatokban szerepet kapnak az egyéb képességekkel 
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egyszerű közegészségügyi- és járványügyi rendszabályokon, ezért a tervezési folyamat 

és a kidolgozott okmányok az ágazati katasztrófavédelmi rendszer részévé váltak, amely 

alapján a HKR új vezetési szervvel és újonnan létrehozott munkacsoportokkal bővült. A 

járványügyi szakmai feladatok vezetését az MH Járványügyi Űizottság, amíg a 

végrehajtást az oltó-, epidemiológiai és diagnosztikai csoportok hajtják végre. Az 

oltócsoportok feladata a személyi állomány immunizálása és az oltási adminisztráció. 

Az epidemiológiai csoportok helyszíni járványügyi és immunológiai ellenőrző 

tevékenységet végeznek, intézkedéseket foganatosítanak, illetve szükség esetén 

biológiai mintavételezést hajtanak végre. A diagnosztikai csoport a helyszíni 

mintavételezett, valamint a beküldött minták elemzését, a kórokozó kimutatását végzi. 

A HM Honvédkórház szükség esetén ágyfelszabadítással, ideiglenes átprofilizálással, 

pótágyak beállításával, a betegfelvétel leállításával és a személyi állomány 

átcsoportosításával növeli a fertőzőbeteg-ellátó kapacitását. 

  

d.) Migrációs helyzetek kezelése 

Európa konfliktusokkal terhelt gazdasági, politikai és nemzetgazdasági viszonyai miatt 

Magyarországon is számolni kell a tömeges és illegális migrációval. A migráció 

hazánkat eddig általában tranzit országként érintette, de a gazdasági fejlődés miatt a 

jövőben Magyarország is egyre inkább cél országgá válik. Veszélyforrást jelenthet az 

észak-afrikai régióban kialakult válság elhúzódása, emiatt Magyarország déli, dél-keleti 

térségében erősödhet az illegális bevándorlás. Alacsony valószínűséggel, de 

előfordulhat, hogy nyugati irányból, a schengeni zónán belülről érkezik migrációs 

hullám. Veszélyfaktort jelent a migráció mellett és miatt az illegális kereskedelem, a 

fegyver-, a kábítószer- és az embercsempészet, amelyek közvetlen fenyegetést 

jelentenek hazánk biztonságára. A honvédelmi tárca részvételének konkrét feladatai és 

annak beépítése a HKR tervrendszerébe folyamatban lévő feladat. 

 A honvédelmi tárca, amennyiben feladatot kap erre, a migrációs 

katasztrófahelyzet kezelésében több módon is részt vehet. A honvédség 

igénybevételéről megfontolt politikai döntés várható el, mivel a határ menti térségben 

megjelenő katonák véletlenül sem okozhatnak félreértést és meg kell felelni a 

fegyverzet-ellenőrzési és bizalomerősítő egyezményeknek is. A migrációs helyzetek 

kezelésében elsősorban területzárási, ellátási, szállítási, mentési és járványügyi 

feladatokban, valamint az együttműködők támogatásában vesz részt. Szükség lehet 

továbbá a honvédség külföldi misszióiban szerzett tapasztalataira így a „űIMIű” 
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képességre, vagy a szakemberek humanitárius tevékenységben szerzett tapasztalatainak 

alkalmazására.  

 Az MH anyagi készleteiben mindig találhatók olyan inkurrens ruházati, 

elhelyezési anyagok, melyek felhasználása a menekültek ellátásában segítséget 

nyújtanak. Ugyanilyen mérvű segítséget adhat az üres katonai objektumok szállás-

elhelyezés céljára történő rendelkezésre bocsátása. 

 

e.) Részvétel tűz oltásában 

Vitatható, hogy a különböző tüzek oltása a civilizációs eredetű katasztrófák 

elhárításához tartozik-e, azonban kétségtelen, hogy a legtöbb tűzeset emberi 

gondatlanság illetve hanyagság miatt következik be. Az MH bevonása a tüzek oltásába 

alapvetően nagy kiterjedésű és viszonylag hosszabb időtartamú területtüzek esetében 

várható. 

 Hazánkban az erdőtüzek gyakorisága az utóbbi években növekedett. Ennek 

okai az éghajlati szélsőségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves 

átlaghőmérsékletben, valamint a hótakaró nélküli telek sorozatában keresendők. 

Jellemző, hogy a klímaváltozás következtében a korábbinál forróbb nyarakon nem 

csupán az erdőtüzek darabszáma növekedett meg, hanem esetenként a tűz terjedési 

sebessége és intenzitása is. A hazai erdőkben az úgynevezett felszíni tüzek a 

jellemzőek, amikor az erdő talaján levő avar, egyéb elhalt növényi részek, illetve kisebb 

méretű cserjék kapnak lángra. Ezek nagy intenzitású égés esetén koronatűzzé 

fejlődhetnek.  

A „hagyományos” gazdálkodásnak továbbra is része a kora tavaszi időszakban a 

rét- és tarlóégetés. A gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz könnyen 

átterjed a környező erdőkre is.  

A nyári időszakban a hosszabb csapadékmentes, száraz-meleg időjárási 

viszonyok következtében az erdei avar és tűlevélréteg, illetve az itt felhalmozódott 

elhalt gallyak teljesen kiszáradnak, és könnyen lángra kapnak. Előfordulásuk a július-

szeptemberi hónapokban jellemző. Ebben az időszakban főként a fenyőerdők 

veszélyeztetettek.  

A nagy területen jelentkező tüzek oltására és az utómunkálatokra alapvetően a 

helyszínhez közel eső alakulatok személyi állománya kerülhet bevonásra, meglévő kézi 

tűzoltó eszközeikkel. A leghasznosabb segítséget azonban a szállító helikopterekre 

függeszthető gumi ciszternák, az úgynevezett „Űambi Űucket”-ek jelentik. Ezek a 2,5 
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3
-es tartályok lehetővé teszik a levegőből végrehajtható tűz elleni védekezést, ahogy 

legutóbb a Kiskunsági Nemzeti Park ősborókásának oltásakor tették ez év júliusában. 

 

f.) Veszélyhelyzeti szintet elérő közlekedési balesetek 

Rendkívüli, tömeges méretű közlekedési balesetet sokféle tényező eredményezhet, 

többek között rendkívüli időjárás (nagy kiterjedésű köd, hatalmas erejű szélvihar, 

hóvihar stb.), emberi figyelmetlenség, vagy műszaki meghibásodás. Veszélyes anyagot 

szállító jármű közlekedési balesete szintén előidézhet súlyos katasztrófahelyzetet. A 

közúti közlekedés a benne résztvevők akcióinak sokasága, reakcióinak különbözősége 

még a kellően szabályozott közlekedési rend és a megfelelő közlekedési morál mellett is 

állandó veszélyt rejt magában. Alacsony valószínűséggel, de számolni kell 

Magyarország légterében tartózkodó légi jármű valamilyenfajta balesetével is, az ilyen 

esetek magas hatású kockázatot jelenthetnek. A közlekedési rendszer üzemének zavarai 

a lokális tereken túlmutatnak, hatásaik érezhetők a regionális térben, országos, vagy 

akár nemzetközi szinten is.  

A HKR történetében nem volt még példa az ilyen besorolású katasztrófavédelmi 

alkalmazásra, de ez nem jelenti azt, hogy teljességgel kizárható az efféle feladatokban 

történő részvétel. Azonban pl. a honvédségi erők közreműködtek a szajoli vasúti 

balesetnél és a hejcei légi baleset kárhelyszínén. Tömeges balesetek bekövetkezése 

esetén a HKR kijelölt munkacsoportjai képesek közreműködni a mentésben, sebesült- és 

betegszállításban, elsősegélynyújtásban, szakorvosi ellátásban. Amennyiben a baleset 

során sugárzó, vagy mérgező anyag szabadul fel a HKR erre felkészített 

munkacsoportjai is bevonhatóak a veszélyhelyzet kezelésébe. 

 Az ilyen típusú katasztrófahelyzetekben elengedhetetlen az azonnali 

beavatkozás.  

 

g.) A katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai 

célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal 

foglalkozó létesítmények.  

A veszélyes katonai objektumok, hasonlóan a veszélyes ipari üzemekhez a kihatással 

lehetnek a közvetlen és tágabb környezetükre.  A veszélyes katonai objektumok 

hatósági engedélyezési rendszere a veszélyes ipari üzemek mintájára jött létre 2006 

áprilisában. A vonatkozó kormányrendelet megalkotása egységes 

követelményrendszerré alakította az előírásokat és valamennyi, a meghatározott 
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anyagmennyiséggel veszélyes tevékenységet végző gazdálkodó szervekre, így a katonai 

üzemekre és létesítményekre is vonatkoznak. A SEVESO II. Irányelv a Ő. cikkében 

kimondta, hogy az irányelv nem alkalmazható katonai létesítmények, berendezések 

vagy tárolók esetében, ezért a hazai jogszabályok is kivették a szabályozás hatálya alól a 

katonai célból üzemeltetett veszélyes ipari üzemek, veszélyes létesítmények körét. A 

honvédelmi tárca ezért a veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos szabályrendszerhez 

hasonlóan – a katonai jelleg sajátosságainak megfelelő eltérésekkel – megalkotta a 

katonai létesítmények vonatkozásában is mind a hatósági engedélyezési és felügyeleti 

rendszer, mind az üzemeltetők felé, a fokozott biztonsági követelményeket tartalmazó 

előírást, amely a megelőzést, illetve a bekövetkezett balesetek következményeinek 

csökkentését szolgálja. Megalkotásra került – a mai napig érvényben lévő – „a 

veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 9ő/2006. 

(IV. 18.) Kormányrendelet”. A szabályozás behatárolja a „katonai létesítmények” körét. 

Amennyiben a veszélyes ipari üzem katonai célból végzi tevékenységét, az üzem 

veszélyes katonai objektumnak minősül, az engedélyezési eljárás a rendelet szerinti 

hatóság hatáskörébe tartozik, a jogokat és a kötelezettségeket, valamint az eljárási 

szabályokat a Rendelet tartalmazza. Amennyiben a katonai célból történő üzemeltetés 

feltétele nem valósul meg, az objektum veszélyes ipari üzemnek minősül, az eljáró 

hatóság a Kat. szerinti hatóság, a további feltételeket a Kat. és „a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet” 

részletezi. A veszélyes katonai objektumok felügyeleti hatósági jogkörét első fokon a 

HM illetékes hivatala (jelenleg: HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum 

Felügyeleti és Tűzvédelmi Hatósági Osztály) gyakorolja, míg a veszélyes ipari üzemek 

esetében a ŰM OKF.  

 Vagyis a hatósági engedélyezési és felügyeleti feladatokat Veszélyes Katonai 

Objektum Felügyeleti és Tűzvédelmi Hatósági Osztály látja el, míg a „kerítésen kívüli” 

tevékenységért, így a veszélyességi övezet kijelöléséért, a külső védelmi tervezésért és a 

lakosság tájékoztatásáért a ŰM OKF felel. A dominóhatás vizsgálatát, illetőleg a 

dominóhatással érintett veszélyes katonai objektumok és veszélyes ipari üzemek 

körének kijelölését a két szervezet együttesen végzi.  

 A honvédségi erők várható igénybevétele ez alkalommal lényegében nem 

különbözik a nukleáris balesetek során tervezhető tevékenységek rendjétől. 
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gördülékenyebben történjen. Fontos, hogy közvetlenül az adott eseményt megelőzően 

sor kerüljön olyan intézkedésekre és döntésekre, amelyek segítségével könnyebben és 

gyorsabban kezelhetők a veszélyhelyzetek. Ez a megelőző időszak lehetőséget biztosít 

arra, hogy egy előre kidolgozott terv alapján azonnal intézkedés szülessen az emberi 

élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a 

lakosság alapvető ellátásának biztosítása érdekében. 

Hogy a felkészülésre kellő idő álljon rendelkezésre, a Kat. bevezeti a 

katasztrófaveszély időszakát. Ilyen esetben olyan intézkedések, döntések meghozatalára 

van lehetőség, amelyek révén a kialakuló helyzetek gyorsabban és eredményesebben 

kezelhetők. Katasztrófaveszély időszakában nem érvényesülnek az Alaptörvény szerinti 

különleges jogrendre vonatkozó szabályok, de a ŰM OKF főigazgatójának – a központi 

veszély-elhárítási terv szerint – lehetősége van az élet- és vagyonbiztonság, a lakosság 

ellátása, a kritikus infrastruktúrák védelme és a várható helyzet következményeinek 

csökkentése érdekében intézkedéseket tenni, amelyekről folyamatosan tájékoztatja a 

katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert. 

  A katasztrófák károsító hatása által érintett terület alatt azt a kijelölt és lehatárolt 

területet értjük, ahol a katasztrófa (természeti, ipari, civilizációs) következményeinek 

elhárítása, vagyis a hatékony és eredményes helyreállítás érdekében kormányzati 

intézkedésekre van szükség.  A védekezés és a helyreállítás időszakában a katasztrófák 

károsító hatása által érintett területen a mentés és a következmények elhárítása 

érdekében a megyei védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelmi elnök-helyettes 

javaslatára az adott katasztrófatípus első helyi felelősségi körébe tartozó szerv 

állományából helyszíni műveletirányítót jelöl ki. Amennyiben az intézkedés késedelme 

elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, a katasztrófavédelmi elnök-helyettes a 

megyei védelmi bizottság elnökének utólagos jóváhagyásával is kijelölheti a helyszíni 

műveletirányítót. A helyszíni műveletirányító a tevékenységét a védelmi bizottság 

katasztrófavédelmi elnök-helyettese utasításának megfelelően végzi. A helyszíni 

műveletirányító a kárhelyszínen irányítja és összehangolja a végrehajtási feladatokat.  

 

2.4.  A katasztrófák következményeinek felszámolására hivatott szervek 

A katasztrófák káros hatásai elleni védekezés nemzeti ügy, a védekezés egységes 

irányítása állami feladat. Minden állampolgárnak, illetve személynek joga és 

kötelessége is egyben, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, 

elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy 
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ŰM OKF főigazgatója vezeti és irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és 

helyi szervei működését és szakmai tevékenységét. 

b) A területi szervek 

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

területi szervei. Az igazgatóságok is önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek, amelyek jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként járnak el, ellátják 

a jogszabályokban részükre meghatározott feladatokat, irányítják a hivatásos 

tűzoltóságokat és felügyelik a katasztrófavédelmi kirendeltségeket. A továbbiakban 

ellátják az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzik a létesítményi 

tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét. 

c) A helyi szerv 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek helyi szerve az a 6ő katasztrófavédelmi 

kirendeltség, amelyek illetékességi területén ellátják a helyi szintű katasztrófavédelmi 

tevékenységgel kapcsolatos feladatok szakirányítását. Hatásköre a fővárosi, megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság alárendeltségében kiterjed az illetékességi területén 

működő tűzoltó-parancsnokságokra, katasztrófavédelmi irodákra. 

 A kirendeltség-vezető, vezetői beosztásában tervezési, szervezési, 

információgyűjtési, koordinálási, irányítási, értékelési, kapcsolattartási, együttműködési 

és tájékoztatási feladatokat lát el, szolgálati elöljárója felé jelentési kötelezettséggel 

tartozik. Munkáját egy-egy polgári védelmi, tűzoltósági és iparbiztonsági felügyelő 

segíti.  

A tűzoltó-parancsnokság a tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, polgári 

védelmi feladatok ellátására létrehozott, önálló működési és illetékességi területtel 

rendelkezik. Hatásköre a katasztrófavédelmi kirendeltség alárendeltségében kiterjed az 

illetékességi területén működő tűzoltó őrsöre, katasztrófavédelmi irodákra. A 

tűzoltóparancsnok az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség közvetlen 

alárendeltségében, önálló felelősségi körben irányítja a tűzoltó-parancsnokságok polgári 

védelmi szakterületéért felelős állomány, tűzoltó őrsök és katasztrófavédelmi irodák 

tevékenységét.  

A katasztrófavédelmi iroda a tűzoltó-parancsnokság belső szervezeti egysége, 

amely elkülönült illetékességi területtel nem rendelkezik. Illetékességi területén szakmai 

támogatást nyújt a polgármester (a fővárosban a főpolgármester) és közbiztonsági 

referens részére a katasztrófavédelmi feladatok szervezésében, a megelőzés, felkészítés, 

a védekezés, helyreállítás és újjáépítési helyi szintű feladatainak ellátásában. 
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2.4.2. A nem hivatásos polgári védelmi szervezetek 

A megújult köteles polgári védelmi szervezetek adják a katasztrófák elleni védekezésbe 

bevonható, nem hivatásosokból álló legnagyobb létszámot. Mindennek alapja a polgári 

védelmi kötelezettségnek21az Alaptörvényben történő rögzítése és a Kat-ban történő 

szabályozása, amelyek meghatározzák, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező, 

nagykorú magyar állampolgárok részére honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 

ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A törvény bizonyos 

esetekben felmenti a polgári védelmi kötelezettség alól az állampolgárt, illetve lehetővé 

teszi, hogy a polgári védelmi kötelezettséget a munkakör ellátásával, a közmegbízatás 

gyakorlásával teljesítse. A polgári-védelmi kötelezettségek teljesítése megtagadható, ha 

a kötelezettség teljesítésével a kötelezett önmaga vagy mások életét, testi épségét, vagy 

egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki. 

 

a.) Köteles polgári védelmi szervezetek 

A békeidőszaki (nem fegyveres konfliktus) katasztrófák kezelése érdekében a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervezeten kívül, a polgári védelmi szervezetek látnak el feladatot. 

A köteles polgári védelmi szervezetek állománya a polgári védelmi kötelezettség alatt 

álló és az önkéntesen jelentkező személyekből áll, lakóhely szerinti beosztásuk az 

illetékes polgármester feladata. A polgári védelmi szervezetek egymásnak 

mellérendeltek, tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja.  

 

b.) Önkéntes polgári védelmi szervezetek 

A katasztrófavédelmi tevékenységben közreműködő önkéntes polgári védelmi 

szervezetek három összetevőjének első pillérét az önkéntesen jelentkező személyek 

adják, akik a polgármester által meghatározott polgári védelmi szervezetben, függelmi 

rendben teljesítik felajánlott szolgálatukat. A tagokat ugyanolyan jogok és 

kötelezettségek illetik meg, mint a polgári-védelmi kötelezettség alatt álló személyeket. 

A polgári védelmi szervezetbe beosztott begyakorolja és alkalmazása idején az elöljáró 

utasításai szerint végrehajtja a számára meghatározott feladatokat. A velük kapcsolatos 

elöljárói utasítás nem irányulhat a beosztottak indokolatlan foglalkoztatására, az emberi 

méltóságának megsértésére, az életének és testi épségének közvetlen veszélyeztetésére. 

                                                           
21

 Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (ő) bekezdés 
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Az önkéntesen segítséget nyújtó személyek az adott feladat végrehajtásáért felelős 

személy irányításával látják el a számukra meghatározott feladatot.  

A második pillért az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek 

alkotják, amelyek a katasztrófák elleni védekezésben humanitárius jellegű feladatok 

végrehajtása útján működnek közre. Annak érdekében, hogy a védekezésbe történő 

bevonásuk szervezetten és hatékonyan történjen, jellemzően a veszély-elhárítási 

tervekben meghatározott, az adott szervezet profiljához illő feladatokat látják el.  

A katasztrófavédelmi tevékenységben közreműködő önkéntes polgári védelmi 

szervezetek harmadik pillérét az önkéntes mentőszervezetek biztosítják, akik 

kifejezetten katasztrófavédelmi feladatok ellátása céljából jönnek létre. Az országban 

működő önkéntes mentőszervezetek akkor vehetnek részt a védekezésben, ha a Nemzeti 

Minősítési Rendszerben meghatározott alapkövetelményeknek megfelelnek. Ezt 

követően együttműködési megállapodást írnak alá a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

központi szervével, elismerve ezzel annak koordinációs-irányítási jogát és 

nyilvántartásba kerülnek. Az önkéntes mentőszervezetek a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervek szakmai irányítása mellett vesznek részt a katasztrófák hatásai elleni 

védekezésben és a kárelhárításban. Az önkéntes mentőszervezetek területi szintű 

védekezésbe történő bevonását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 

vezetője rendeli el, amennyiben különleges szakképzettség és speciális 

szakfelszerelések igénybevétele szükséges. Az önkéntes mentőszervezetek számára 

felkészülés időszakában felmerült költségek fedezetének biztosítására a 

katasztrófavédelmi hozzájárulás bevétele terhére pályázat útján támogatás nyújtható. 

 

2.5. A védelmi igazgatás rendszere 

2.5.1. A kormányzati szint tevékenysége 

A kormány végzi, a katasztrófák elleni védekezés legfelsőbb szervezését és irányítását, 

a tervezés kormányszintű végrehajtását, a katasztrófavédelmi tevékenységgel 

összefüggő feladatok tárcák közötti koordinációját. A katasztrófavédelemmel 

összefüggő döntéseinek előkészítése és a védekezéssel kapcsolatos feladatok ágazati 

összehangolása érdekében kormányzati koordinációs szervet, a KKŰ-t működteti. A 

törvény részletezi a kormány tagjainak, a katasztrófák elleni védekezésért felelős 

miniszternek, valamint a központi államigazgatási szerv vezetőinek feladat- és 

hatásköreit. A kormányzati koordinációs szerv részletes feladatairól a KKŰ 

létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 
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11ő0/2012. (V.1ő.) kormányhatározat rendelkezik. A KKŰ elnöke a belügyminiszter, 

elnök-helyettese az elnök által kijelölt tag, tagjai a honvédelmi miniszter, a 

közigazgatási és igazságügyi miniszter, a külügyminiszter, a nemzetgazdasági 

miniszter, a nemzeti erőforrás miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a 

vidékfejlesztési miniszter által kijelölt állami vezető. A KKŰ ülésén állandó 

tanácskozási joggal részt vesz többek között a ŰM OKF főigazgatója és a Honvéd 

Vezérkar főnöke. A KKŰ elnökének lehetősége van a KKŰ meghívás alapján történő 

kibővítésére is. A KKŰ tagjai díjazásban nem részesülnek.  

A KKŰ tevékenységének tudományos támogatása, a szakmailag megalapozott 

döntés-előkészítés érdekében Tudományos Tanácsot, operatív tevékenységének 

támogatása érdekében operatív munkaszerveként Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési 

Központot működtet, a katasztrófák típusainak megfelelő védekezési munkabizottságot 

hoz létre, melyek vezetői egyben a NVHM vezető szakmai helyettesei is. A KKŰ 

évente tart rendes ülést, illetve szükségszerűen rendkívüli ülést. A működésével 

kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáért a ŰM OKF felelős. 

 

2.5.2. A területi szint tevékenysége 

a.) A megyei védelmi bizottság 

A megyei védelmi bizottság a Kormány alatt működő közigazgatási szerv, amely az 

illetékességi területén ellátja a törvényben és kormányrendeletben számára 

megállapított honvédelmi felkészítéssel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos 

feladatokat. Rendeltetése, hogy illetékességi területén – a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv területi szerve közreműködésével – összehangolja és irányítsa a megelőzés, 

felkészülés, valamint a védekezés megyei és helyi szintű feladatait. A megyei védelmi 

bizottság testületi szerv. Elnöke a kormánymegbízott, elnökhelyettesei a katasztrófák 

elleni védekezés tekintetében a megyei katasztrófavédelmi igazgató, valamint a 

honvédelmi feladatok tekintetében a MH állományába tartozó tényleges állományú 

katona. Tagjai: a megyei közgyűlés elnöke (a fővárosban a főpolgármester), a megyei 

jogú város polgármestere, a katonai igazgatás területi szervének vezetője (képviselője), 

a megyei, (fővárosi) rendőrfőkapitány, az egészségügyi államigazgatási szerv 

képviselője, a vízügyi igazgatási szerv képviselője és a megyei védelmi bizottság 

titkára. Állandó meghívott tanácskozási joggal az Országos Mentőszolgálat képviselője, 

és a helyi védelmi bizottság feladatkörét érintő döntésben részt vesz a helyi védelmi 

bizottság elnöke is. Kiemelkedő a feladatok közül a települések, más megyék és a 
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főváros közötti kölcsönös segítségnyújtással, értesítéssel, riasztással és tájékoztatással 

kapcsolatos feladatai, a közigazgatási szervek, az MH, a rendvédelmi szervek és a 

társadalmi szervezetek területi szintű együttműködésének szervezésére irányuló 

tevékenysége. 

Ha a területi, illetve a helyi szintű védekezésben egyidejűleg több szerv 

együttműködése szükséges, a védekezés közvetlen irányításáért felelős vezetőt 

illetékességi területén a megyei, fővárosi vagy helyi védelmi bizottság elnöke, illetve a 

polgármester jelöli ki. Több megye területét illetően a védekezés közvetlen irányításáért 

felelős vezetőt a Kormány vagy bizottsága jelöli ki. A vezető kijelöléséig az események 

következményeinek felszámolásában elsődlegesen érintett szerv vezetője végzi a 

védekezés irányítását. A megyei és fővárosi védelmi bizottság elnöke és a polgármester 

e feladatok irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el. Feladatait 

a megyei kormányhivatal, a főpolgármesteri hivatal, a polgármesteri hivatal, a védelmi 

bizottság munkacsoportjai és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével 

látja el. 

 

2.5.3. Helyi védelmi bizottság 

A főváros kerületeiben, a megyei jogú városokban és a megyei védelmi bizottság által 

kijelölt városokban helyi védelmi bizottság működik. Illetékességi területét (honvédelmi 

körzet), a közigazgatás rendszerének, valamint az érintett polgármesterek véleményének 

figyelembevételével a megyei védelmi bizottság állapítja meg. A helyi védelmi 

bizottság testületi szerv. Elnöke a megyei jogú város, a város, a fővárosi kerület 

polgármestere, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a megyei 

katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy, valamint a honvédelmi feladatok 

tekintetében a MH állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona. 

Tagjai: megyei jogú városban, a városban, a fővárosi kerületben a jegyző, a honvédelmi 

körzethez tartozó polgármesterek által megválasztott polgármester,a rendvédelmi 

szervek és a központi államigazgatási szervek területi szerveinek a honvédelmi körzet 

szerint illetékes vezetője és a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási 

szervének képviselője. 
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2.5.4. A polgármester 

A polgármester a helyi katasztrófavédelmi feladatok letéteményese. Illetékességi 

területén irányítja és szervezi a felkészülés és védekezés feladatait. E feladatok 

végrehajtására – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egyetértésével – 

közfoglalkoztatási támogatást igényelhet az erre a célra létrehozott költségvetési 

előirányzat terhére. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett 

irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, gyakorolja az első fokú  

polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. 

Veszélyhelyzetben az irányítást a településen a katasztrófavédelmi szervezet veszi át. A 

helyi szintű igazgatás a polgármester útján valósul meg. Feladatait fővárosi kerületben, 

városban, községben a jegyző vagy a körjegyző, valamint a polgármesteri hivatal 

közreműködésével látja el. 

  A katasztrófák elleni védekezéssel, valamint a megelőzés és felkészülés 

időszakának feladataival kapcsolatban munkáját a közbiztonsági referens támogatja.  

 

2.5.5. További közreműködők tevékenysége 

a.) Gazdálkodó szervezetek 

A védekezési feladatok ellátására hatósági határozat alapján gazdálkodó szervezetek is 

bevonásra kerülhetnek. A szervezet védekezési feladatainak ellátása a gazdálkodó 

szervezet vezetője felelőssége, aki a tevékenység érdekében a hatósági határozatban 

megjelölt, polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári 

védelmi szervezetet hoz létre, egyben kijelöli a munkahelyi polgári védelmi szervezet 

tagjait és jóváhagyja a gazdálkodó szervezet veszélyelhárítási tervét (a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervnek a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye szerint 

illetékes helyi szervének előzetes egyetértésével). 

Felelőssége a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak megelőző védelme 

(műszaki-technikai, Radiológiai-, Űiológiai- és Vegyi megelőző védelem), továbbá 

gondoskodik az alkalmazottak védelmét szolgáló védőlétesítmények létrehozásáról, 

fenntartásáról, az egyéni védőeszközök biztosításáról.  A vezető felelőssége továbbá a 

tagok felkészítése és a szervezet működtetése, ezért szervezi és irányítja az 

alkalmazottak katasztrófavédelmi felkészítését. A működési területén kívül 

közreműködik a károk csökkentésében és a mentéshez szükséges halaszthatatlan 

munkák végzésében. 
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2.6. Következtetések 

1. Az MH szervezettsége, felszereltsége és egyedülálló képességei 

nélkülözhetetlenné teszi a honvédséget, hogy sikeresen közreműködjön a 

különböző típusú katasztrófák elleni védekezés valamennyi időszakában 

végrehajtandó tevékenységben. 

2. Az MH katasztrófavédelmi tevékenységbe történő bevonása valamennyi 

katasztrófatípus esetében lehetőséges. A HKR-ben létrehozott munkacsoportok 

felkészültsége, felszerelése lehetővé teszi az önálló alkalmazást is elsősorban a 

honvédelmi ágazatban bekövetkezett események következményeinek 

elhárítására. 

3. A nemzeti védekezés időszakai közül a „veszélyhelyzet” és a 

„katasztrófaveszély” kiemelt jelentőségű, azonban a katasztrófavédelmi rendszer 

és annak szervezeti elemei a többi tényállás esetében is alkalmazhatók és 

komoly szereppel bírnak. 

4. Kiemelkedőnek ítélem meg az MH szervek katasztrófavédelmi alkalmazását az 

árvizeknél, a vegyivédelmi képességet igénylő eseményeknél és a kiterjedt 

tűzeseteknél. 
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A hatékonyság fogalmának értelmezése és mérésének megfogalmazása a 

katasztrófavédelmi tevékenység során is jelentős érvényű, de egyben sajátos jellegű is. 

Kutatásaim alapján megállapítottam, hogy a védelmi ágazatban a hatékonyság fogalma 

alatt a rendelkezésre álló erőforrások változatlan mértékű felhasználása mellett a 

produktumok minőségének, színvonalának bővülését kell érteni.  A tétel igaz lehet a 

nem kívánt szűkülő erőforrás felhasználás mellett a megőrzött minőségű célproduktum 

fenntartásának összefüggésében is.   
 

3.3. A tapasztalat feldolgozás, mint az MH hatékonyság elemzés eszköze 

A tapasztalat-feldolgozás nem más, mint az adott témában összegyűjtött információk 

elemzését követően, az azonosított és egyben elfogadott tapasztalatok biztosítása az 

összes érintett katonai (esetenként együttműködő) szervezet számára. A korszerű 

hadseregekben a múlt század végére egyértelművé vált, hogy a hatékonyság 

növelésének vannak bizonyos korlátai, míg az ember, a katona, valamint a technika 

megóvásának vannak még további lehetőségei. Ezt egyszerűen úgy fogalmazhatjuk 

meg, hogy a nyissunk teret a tapasztalatból való tanulásnak és annak eredményeit 

integráljuk be a mindennapi életbe, a feladatok megoldásába. Frederick 

Forsyth
24

szerint: „Minden háborúnak megvannak a maga tanulságai. Azt a háborút, 

melyből nem tudunk okulni hiába vívták meg és a katonák, akik elestek a harcban, 

semmiért adták életüket.”  

Ez a gondolat valójában nem új keletű.  Ami ezt a jogos szándékot, elhatározást 

mégis újszerűvé tette az, hogy a tapasztalat-feldolgozás az MH-ban intézményesített 

tevékenység lett, amiben felkészített tapasztalat-feldolgozó szakállomány vezeti a 

haderő mindenoldalú tevékenységét érintő elemző folyamatot. Talán az sem véletlen, 

hogy ebben az amerikai hadsereg jár az élen, majd ezt követően szinte valamennyi 

szövetséges NATO-tagország megtervezte, kidolgozta és beindította a saját tapasztalat-

feldolgozó rendszerét.  Ebben a nemzetközi környezetben és hazai sajátos körülmények 

között 2010. január 01-én megalakult az MH Műveleti Tapasztalat-feldolgozó 

Rendszere. Ez a tapasztalat-feldolgozó rendszer átível a katonai vezetés teljes 

spektrumán, kezdve a legfelső vezetéstől, a hadműveleti szinten át egészen a csapatok 

szintjére, a harcászati szintre. A tapasztalatok feldolgozásának egyik kiemelt célja maga 

a hatékonyságra való törekvés. A gyakorlatban ez nem jelent mást, mint, hogy nem csak 

az adott katonai szervezet, de a haderő egésze tanul a hibákból, megállapítja gyenge 
                                                           
24

 1938. augusztus 25-én született brit író, újságíró 
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pontjait és a javító folyamatok által emeli képességeit.  A tapasztalat-feldolgozás 

azonban nem csupán a negatívumokra koncentrál. A pozitív visszajelzések összegzése, 

megerősíti az adott katonai szervezet helyes végrehajtási mechanizmusát és az 

eredmények mások számára biztosított elérése kiinduló példát mutat. Így lényegében 

nem a nulláról kell kezdeni, hanem a bevált „jó” átvételével lehet a feladatot kezelni, 

végrehajtani. A tapasztalat-feldolgozás egyik lehetséges válasza a hatékonyság 

növelésének úgy, hogy szinte minimális többlet anyagi ráfordítást igényel, vagy 

legalábbis az elérhető eredménnyel összevetve nem számottevő.  

 Az MH-ban a tapasztalatok feldolgozásának szigorú kritériumai vannak. Az 

adatok, információk, illetve megfigyelések összegyűjtése még nem jelenti a tapasztalat-

feldolgozást. Legfőképpen azt kell megemlíteni, hogy a tapasztalat (szaknyelven: 

megfigyelés) általánosítható legyen, ne egyszeri esetre vonatkozzon, és műveleti 

tevékenységgel függjön össze. Amennyiben a bedolgozott megfigyelések az előzőekben 

felsorolt kritériumoknak megfelelnek, akkor érdemileg elkezdődhet a tapasztalat-

feldolgozás folyamata. Ebben nem csupán a tapasztalat-feldolgozó szakállomány, de 

egyenrangú fontossággal a témához kapcsolódó szakterületek is részt vesznek. A 

tapasztalat-feldolgozás megállapításait az értekezésemben a 2010. évi árvizek és a 

vörösiszap katasztrófa elhárító feladattal kapcsolatban felhasználtam a hatékonyság 

elemzése céljából.  

 A tapasztalat-feldolgozás az MH katasztrófavédelmi tevékenysége hatékonyság 

növelésének egyik alapeleme. A tapasztalat-feldolgozás eredményeinek hasznosítása az 

MH minden tagjának érdeke, az eredmények gyarapítása és megosztása viszont 

kötelessége. Az MH számára feldolgozott tapasztalatok konferenciákon kerültek 

megosztásra. Az Amerikai Egyesült Államok Hadserege részéről igény volt az MH 

vörösiszap katasztrófa kapcsán végzett speciális feladataiban szerzett tapasztalatainak 

megosztására. 

 

3.4. A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi tevékenységének vizsgálata  

Az MH katasztrófavédelmi tevékenysége hatékonyságának megállapításához szükséges 

definiálni a hatékony működés fogalmát. A hatékony működés fogalmának 

definiálásához azonban szükség van a hatékony működés indikátoraira. Az MH 

katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos elvárásokat és feladatokat törvények és 

rendeletek szabályozzák. A katasztrófavédelemben közreműködő más szervek mellett 

az MH katasztrófavédelmi tevékenységének vizsgálatát legutóbb tavaly májusban az 
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Állami Számvevőszék25
 és ugyanazon év novemberében az Állampolgári Jogok 

Országgyűlési Űiztosa26
 is végrehajtotta. Mindemellett az MH ágazati 

katasztrófavédelmi tevékenysége, a vezetés hatékonyságának és a tevékenységre kijelölt 

erőinek felsőszintű ellenőrzése minden évben úgynevezett „témavizsgálat” keretében 

végrehajtásra kerül, ahogy az legutóbb 2011. októbertől decemberig terjedő időszakban 

megtörtént.  

A számvevőszéki és ombudsmani ellenőrzések végrehajtásáról készült 

dokumentumok tartalmazzák a tevékenysége egyes területeivel kapcsolatos 

megállapításokat, illetve belső útmutatóként szolgálnak a katasztrófavédelemben részt 

vevő szervezetek számára önmaguk minősítésére. Az ellenőrzések célja az volt, hogy 

nagy, országos szintű és átfogó megállapításokat hozzanak létre, mely egyrészt képet ad 

a katasztrófavédelemben közreműködő szervek állapotáról, másrészt a későbbi 

ellenőrzésekhez adatokat biztosít. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek sok adattal 

rendelkeznek, amelyek segíthetnek minősíteni a szervezeteket. Sajnos azonban mélyebb 

összefüggések vizsgálatát nem végezték el, és nem is végezhették el, mivel azok 

túlmutatnak az egyszerű ellenőrzés keretein.  

 Megállapítható, hogy a hatékonyságvizsgálat tehát nem egyenlő a közreműködő 

szervezetek ellenőrzésével, bár megalapozhatja a hatékonyságvizsgálatot, de azt nem 

helyettesítheti. Ezért szükség van egy ellenőrzésre épülő, de attól különböző, más 

területekre is koncentráló, mélyebb összefüggéseket vizsgáló kutatásra. Az MH 

rendelkezik belső értékelő rendszerrel, amely minősíti a szervezetet, egyben ezek mérik 

a hatékonyságot is. A minősítés azon alapul, hogy a szervezet megfelel-e bizonyos 

kritériumoknak, vagy nem. A hatékonyság mérése azonban nem egyenlő a belső 

minősítéssel. A hatás és hatékonyság fogalmak összefüggenek egymással. A 

hatékonyságvizsgálat mindig a hatásvizsgálatra épül. A hatásvizsgálat feladata az 

elvárások igazságtartamának ellenőrzése. A hatékonyság vizsgálatánál a gazdasági és 

társadalmi szempontokat együttesen kell figyelembe venni, egyik szemlélet sem lehet 

egyeduralkodó. 

 A honvédségi katasztrófavédelmi tevékenység során elvárt hatásokat elsősorban 

a kidolgozott katasztrófavédelmi és a honvédelmi jogi és ágazati szabályzók és azok 

végrehajtási utasításai tartalmazzák. Kutatásaim tapasztalatai alapján a leírt elvárt 

                                                           
25

 A természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására és a következmények felszámolására kialakított 
rendszerek ellenőrzéséről szóló ÁSZ 1107. sz. jelentés 
26

 Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Űiztosának jelentése az AJŰ-376Ő/2011 ügyben 
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nem kizárólag katonai szaktevékenységek irányítását hivatott ellátni, hanem 

közigazgatási típusú feladatokat is.  

Az első pillérben kifejezetten az országos rendszer felépítéséből és a HM 

központi közigazgatási feladataiból eredő tevékenységekre kell gondolni. Idetartozik 

kiemelten a kapcsolódó jogalkotás, a teljes honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi 

költségvetésének kidolgozása és a HKR egészének szakirányítása. Ezt a feladatot a HM 

közigazgatási államtitkára látja el, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 

kidolgozói felelőssége mellett.   

A második pillér az ágazat „kifelé”, a közigazgatás más ágazatai és szervei – 

különösen a honvédelmi igazgatás és a KKŰ – kapcsán végzett katasztrófavédelmi 

tevékenységét öleli fel, amely szintén a HM közigazgatási államtitkár felelőssége, 

amelyben elsődlegesen a HM Védelmi Hivatal biztosítja a szakmai hátteret.  

A rendszer harmadik pillére a tényleges katonai erő katasztrófavédelmi 

igénybevételét biztosító elem, melynek fő felelőse a Honvéd Vezérkar főnök. Ebben a 

pillérben készül el az ÁKT, az itt született döntések alapján kerül sor az MH katonai 

szervezeteinek katasztrófavédelmi felkészítésére és igénybevételére is, itt valósul meg a 

védekezésbe kijelölt erők tényleges vezetése. A három pillér együttes munkáját 

biztosítja a HKR Szervezeti és Működési Szabályzata, amely már miniszteri szinten 

jóváhagyott dokumentum. 

 Az MH katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi tevékenységét részleteiben a 

„Honvéd Vezérkar és az MH katonai szervezetek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 

1őő/2012 HVKF intézkedés” alapozza meg. A honvédségi erők igénybevétele a 

szükséges létszámnak megfelelően a Kormány, a honvédelemért felelős miniszter, 

illetve a Honvéd Vezérkar főnöke döntése alapján történik. 

 Az MH alkalmazásának sajátossága, hogy a katasztrófavédelmi tevékenységet 

végző katonai erők sem polgári, sem más szerv alárendeltségébe nem kerülnek, 

irányításuk a HKR vezetési rendje szerint történik. A katasztrófavédelmi munkák 

helyszínén a kirendelt MH szervek részére a szakmai feladatokat az MH kijelölt 

parancsnokon keresztül a helyszíni védelemvezető határozza meg. A feladatok 

végrehajtásában csak a kijelölt és felkészített, munkavédelmi vizsgával rendelkező, a 

szükséges egyéni védőeszközökkel, egészségvédelmi felszereléssel, valamint 

védőoltásokkal ellátott erők vehetnek részt. 

 A honvédelmi ágazaton belül kialakuló, súlyos veszély- illetve 

katasztrófahelyzet kezelése alapvetően az objektum, és a belső védelmi tervek alapján 
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végzett katasztrófavédelmi tevékenység végrehajtásával, valamint az országos 

katasztrófavédelmi rendszer igénybevételével valósul meg. A HKR, ezen túlmenően a 

teljes MH feladata a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel való fokozott 

együttműködés a katasztrófák elleni védekezés valamennyi időszakában.  

 Megállapítottam, hogy az MH katasztrófavédelmi feladatait ellátó HKR 

létrehozása nélkül az MH bár részt vehetne a katasztrófák elleni védekezésben, azonban 

ez nem elégítené ki a szakmaiság, a parancsnoki vezetés és a szakszerű végrehajtás 

követelményeit. Véleményem szerint a HKR az a rendszer, amely egyedülállóan 

biztosítja a hatékony, főleg a vezetési- irányítási hatékonyság mutatókon alapuló 

katasztrófavédelmi közreműködést. 

 

3.6. A Magyar Honvédség költségvetése. Az ágazati katasztrófavédelmi 

tevékenység finanszírozása, fejlesztése  

A katasztrófák elleni védekezés feladatainak biztosítása komplex feladat. Az 

érdekeltségi és függőségi viszonyok nem teszik lehetővé, hogy az MH katasztrófák 

elleni védekezésének bármely részeleme önmagában változtatásra kerüljön. Azonban a 

körülményeket mindenképpen figyelemmel kell kísérni, hiszen az MH a munkája 

közben nem hagyhatja figyelmen kívül az őt körülvevő gazdasági környezetet, vagyis 

olyan feladatot kell meghatározni, amire biztosítható a megfelelő forrás. Mindez 

azonban nem jelentheti azt, hogy az MH-n belül csak a gazdálkodás határozza meg a 

szakmai munkát, de rámutat a vezetők, parancsnokok felelősségére, a 

költséghatékonyság legmesszebbmenőkig való figyelembevételére. A hatékonyság 

növelése érdekében ezért a működés rendszerét kell vizsgálni és meg kell határozni 

azokat az elemeket, amelyek akadályozzák, vagy megnehezítik a működést.  

 A továbbiakban napjaink talán egyik legmeghatározóbb területét, a 

finanszírozást vizsgálom, ami a hatékonyság mérőszáma lehet a források felhasználása 

alapján végzett eredményes katasztrófavédelmi tevékenység során. Az MH valamennyi 

tevékenységére, így benne a katasztrófavédelmi tevékenységre is jelentős hatással van 

az adott évre biztosított költségvetés összege. Értekezésemben a 2011. évet, mint „teljes 

költségvetési időszakot” veszem figyelembe, az MH költségvetésének elemzésével. A 

fejezet mindenképpen megköveteli az MH finanszírozásának, annak nehézségeinek 

megjelenítését, mivel annak a hatékony működésre vetített hatása elvitathatatlan. 
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költségvetés belső struktúrája még mindig korszerűtlen szerkezetet mutat, hiszen a 

kiadások közel felét a személyi juttatások teszik ki, miközben a valódi fejlesztésekre 

fordítható források nagysága jó esetben is csak a büdzsé jehárom-négy százalékára 

tehető. Ugyanakkor a fentebb említett országgyűlési határozat szerint a haditechnikai 

fejlesztésekre fordított források arányának el kell érnie a védelmi kiadások 20 

százalékát.  

 A HM által vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok 

értékesítéséből származó – „Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

fejezetben elszámolandó bevételek a 2012. évben” – a Kormány határozatában adott 

jóváhagyásával az MH technikai modernizációjára, technikai eszközeinek fenntartására 

és javítására finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a 

pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási előirányzatot 

hozhat létre a HM fejezetben vagy engedélyezheti a fejezet meglévő kiadási 

előirányzatának megemelését. Ez kihat a honvédség hatékonyságára és a katasztrófák 

elleni védekezésben való közreműködésre. 

 

3.6.3. A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer finanszírozása, működtetése, 

fenntartása és fejlesztése 

A HKR működtetése, fenntartása és fejlesztése az országos katasztrófavédelmi 

rendszerhez történő illeszkedés követelményeinek betartásával, a Kat-ban és a 

honvédelmi tárca védelmi tervező rendszerében meghatározott feladatok 

figyelembevételével történik. A rendszer működtetését, fenntartását és fejlesztését 

biztosító költségek előirányzata a HM fejezetnél „katasztrófavédelem” cím alatt, a 

végleges felhasználás helyének megfelelő alcímen kerül tervezésre.  

 A rendszer működtetését, fenntartását és fejlesztését biztosító költségvetési 

előirányzatok tervezése és felhasználása jóváhagyott irányelv szerint történik, mely 

alapján az elemi költségvetési tervet terjesztik fel jóváhagyásra. A felhasználó 

szervezetek katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok időarányos, illetve éves 

felhasználásáról szóló számszaki és szöveges beszámolóiból összesített beszámoló 

készül a HM közigazgatási államtitkár részére a költségvetési előirányzatok 

felhasználásáról. 

A HKR működtetése az aktuális évre megfogalmazott, a HM közigazgatási 

államtitkár által jóváhagyott „Irányelvek” szerint történik, amely az MH részletes 

költségvetési terv elkészítésének alapját képezi. A HKR 2012. évi működtetésének fő 
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A hatékony tevékenység alapfeltétele a vezetés minden szintű elemeinek 

összekapcsolása. Ennek érdekében a HKR vezető szervek munkahelyeinek 

korszerűsítése, az operatív irányításáért felelős szerv munkafeltételeinek magas 

színvonalú biztosítása és az országos katasztrófavédelem irányítási rendszeréhez 

kapcsolása elengedhetetlen feladat. A stacioner, a mobil és légi sugárfelderítő 

berendezések mérőállomások korszerűsítése az országos rendszerben betöltött szerepe 

miatt elvárt fejlesztés. További feladatként javaslom az MH egyedüli képességét 

jelentő légi tűzoltó képesség, légi szállítóképesség fejlesztését, ezen túlmenően 

minden olyan légi képességet, ami a katasztrófavédelemhez közvetlenül, vagy 

közvetve kapcsolható. Ennek ésszerűségét abban jelölöm meg, miszerint az ország 

légtérének zárása kizárólag a katonai repülést teszi lehetővé.  

A szükséges fejlesztésekhez sorolom még a HM Honvédkórház egyedülálló 

képességei körébe tartozó, a dekontaminálásra szolgáló helység alkalmassá tételét 

sugársérültek fogadására, azok biztonságos mentesítésére , valamint a mentesítést 

végrehajtó személyzet mérethelyes védőruházattal való ellátását, az egészségügyi 

személyzet váltó-ruházatának biztosítása, a szennyezett ruházat tárolásának 

megoldását és a „fél-steril” ellátó kórtermek kialakítását az esetleges baleseti reagálás 

szakaszában a sugárbetegek ellátására 

 A lehetséges fejlesztési területeket a honvédelmi tárca gazdasági helyzete 

függvényében rendelkezésre álló erőforrások határozzák meg, de a finanszírozási 

feltételeken belül is szükséges a HKR költségvetését áttekinteni.  A fejlesztendő körbe 

tartozik az Atom - Űiológiai és Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer HKR-be kijelölt 

közreműködőinek technikai modernizációja is. Nem azonnali beszerzést, hanem a 

fenyegetettség realizálását követheti a honvédség pandémia elleni védekezés 

epidemológiai csoportjai képességeit fejlesztő szakanyagok beszerzése.  

 A katasztrófavédelemben közreműködők tevékenységének 

hatékonyságnövelése megköveteli a katasztrófavédelem témakörében bekövetkező, a 

tárcát és a HKR-t érintő változások, fejlődési-, fejlesztési irányok tudományos 

konferencián történő megtárgyalása és azok megosztása más együttműködő 

szervekkel. 

 

3.6.4. Az ágazati katasztrófavédelmi célelőirányzat kezelése 

A katonai szervezetek a katasztrófavédelmi tevékenységüket az alaprendeltetésre kapott 

költségvetési támogatásból végzik. A HKR fenntartására és esetleges fejlesztésére külön 
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forrás áll rendelkezésre, amelyek a 30ő (csapat) és Ő0ő (központi beszerzésekre 

tervezhető) címrendkódok alatt szerepelnek. A keretösszeg az MH katasztrófavédelmi 

tevékenységében résztvevő alakulatok elhasználódott anyagainak visszapótlására, 

javítására, a katasztrófavédelembe résztvevő technikai rendszerek (köztük az AMAR) 

fenntartására, fejlesztésére lehet felhasználni. A keretösszeg felhasználás szakmai 

felügyeletét a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály végzi.  

 A 8. sz. melléklet a HKR költségvetési támogatásának 2009 és 2022 közötti éves 

nagyságát szemlélteti. A múltbeli adatok alapja a valós felhasználás, a jövőbeni adatok 

alapja pedig a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály által kiadott 10 éves 

tervben szereplő keretszámok. Ez nagyságrendben kifejezve azt jelenti, hogy a HKR 

2010 óta évi 80 millió forintból gazdálkodik. Az idén ez a támogatás egyszeri 6ő millió 

Ft-os kerettel emelkedik (ezt a diagramon a szaggatott barna vonal szemlélteti) mely 

keret célirányosan, az árvízvédelemben résztvevő állomány egyéni védőfelszereléseinek 

pótlására kerül felhasználásra. Optimizmusra ad okot, hogy a kiadott keretszámok 

alapján a HKR költségvetése 2013-tól 1ŐŐ millió forintra nő, majd ez 2018-tól 

emelkedik tovább. Ezek a keretszámok alapjául szolgálhatnak a HKR középtávú 

technikai fejlesztési tervezéséhez, hozzátéve, hogy a résztvevők a saját 

alapképességeikkel vesznek részt a védekezésben, melyeknek fenntartása nem ebből a 

költségvetési tételből kell, hogy meg valósuljon.   

 Itt kell kiemelnem azt, hogy a HKR költségvetés a rendszer fenntartását, 

működtetését, fejlesztését, a felkészülést hivatott finanszírozni és nem a konkrét 

védekezési feladat végrehajtását. Ez utóbbiakra szükség esetén a Kormány egyedi 

döntéseivel rendszerint forrást biztosít. 

 Az elmúlt évek ágazati katasztrófavédelmi tevékenységét vizsgálva 

megállapítottam, hogy az igénybevétel kezdetétől valamennyi honvédségi szervezet 

elkülönített nyilvántartást vezet a védekezés költségráfordításairól, legyen az személyi, 

vagy dologi kiadás. A honvédelmi tárca összesített többletköltségeinek visszapótlása a 

vonatkozó kormánydöntés alapján, az állami költségvetés általános tartaléka terhére 

történik. 
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3.7. A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer hatékonyságvizsgálata a 2010. év 

katasztrófa eseményei alapján28
 

A továbbiakban az MH katasztrófavédelmi tevékenységének hatékonyságvizsgálatát a 

honvédségben alkalmazott tapasztalat feldolgozás módszerével, az MH 

katasztrófavédelmi tevékenységét meghatározó indikátorok elemzésével mutatom be a 

2010. év két meghatározó katasztrófaeseménye kapcsán. 

 

3.7.1.  A 2010. évi május- júniusi árvíz elleni védekezés  

A meteorológus és vízügyi szakemberek által rendkívülinek minősített a „Zsófia” és az 

„Angéla” ciklonok következményeként 2010. május-június hónapban az országosan 

lehullott csapadék mennyisége meghaladta a sokéves átlagot. Hatására a kisebb 

folyókon, vízfolyásokon hirtelen nagy erejű áradások indultak meg, amelyek Űorsod-

Abaúj-Zemplén Megye területén meghaladták az eddig mért legnagyobb vízállásokat, a 

Tisza középső és alsó szakaszán pedig elhúzódó, legnagyobb vízállást megközelítő 

árhullám vonult le.  A védekezés időszakában rendkívüli készültségi fokozat volt 

elrendelve a Sajó, a Hernád és a Űódva folyókon. A kialakult helyzet kezelésére 2010. 

május 17-én a Kormány döntése alapján veszélyhelyzet került kihirdetésre, Űorsod-

Abaúj-Zemplén megyére, valamint a Hernádra, a Sajóra, valamint az állami 

védvonalakkal nem védett Űódván is rendkívüli árvízvédelmi fokozatot rendeltek el. A 

veszélyhelyzet megszűnését követően a Kormány 2010. május 2ő-én szüntette meg a 

rendkívüli készültséget. 2010. június 02-án 19.00 órától a Kormány a 186/2010 (VI. 2.) 

kormányrendelettel Űorsod-Abaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területére árvízi 

és belvízi- továbbá a 187/2010 (VI. 2.) kormányrendelettel Nógrád megye Hasznos és 

Pásztó települések közigazgatási területére árvízi veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

veszélyhelyzeteket a Kormány 2010. június 17-én 18.00 órai hatállyal szűntette meg.  

Az árvízi védekezésben az önkormányzati szervek, a vízügy és a 

katasztrófavédelem országos és területi vezető, illetve végrehajtó szervei mellett a HKR 

erői és eszközei – a jogszabályokban előírtaknak megfelelően a védekezést irányító 

állami szervek felkérése alapján – vettek részt aktívan az árvízvédelmi feladatokban. A 

HKR biztosította az MH gyors, szervezett, tervszerű reagálását, a folyamatos vezetést, a 

szükséges logisztikai biztosítást, a védekezésben jelentkező feladatok eredményes 

kezelését, az állomány munkafeltételeinek, munkavédelmi és egészségügyi 

                                                           
28

 Ebben az alpontban a katasztrófavédelemnek a káresemények bekövetkezése idején érvényben lévő 
megnevezéseket használom, amelyek azóta már részben  megváltoztak. 
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szükségleteinek biztosítását. A védekezési feladatban mindösszesen az MH harminc 

katonai szervezete vett részt.  

Az árvízi védekezés súlypontjai 

2010. május 17-23. között, valamint 2010. június 01-11. között Űorsod-Abaúj-Zemplén 

megyében a Hernád, a Sajó és a Űódva teljes szakaszán, Somogy megyében 

Kaposváron, Űaranya megyében Sásd településen, Nógrád megyében a Pásztó-Hasznosi 

víztározó térségében, Győr – Moson – Sopron megyében Űőny térségében, Komárom – 

Esztergom megyében Szőny - Almásfüzitő térségében folyt intenzív védekezés. 2010. 

június11-től, a védekezés súlypontja a Tisza folyón Kiskörétől – Szolnok – Mindszent 

szakaszára tevődött át. A 2010. május 17-23 közötti időszakban a kirendelt erők 

létszáma a védekezési helyszíneken az igénybevételi maximumot jelentő május 22-én 

1ŐŐ fő volt és további 30ő fő volt I. fokú katasztrófavédelmi készenlétben. A 2010. 

június 01-11. közti időszakban a kirendelt erők létszáma a védekezési helyszíneken az 

igénybevételi maximumot jelentő június 06-án 3071 fő volt és további 2136 fő volt I. 

fokú katasztrófavédelmi készenlétben. Az erők kivonása Űorsod-Abaúj-Zemplén megye 

területéről 2010. június 11-én befejeződött, azonban a Tiszán mért kiemelkedően magas 

vízállás miatt 2010. június 11. és június 18. között 8 db PTSZ-M kétéltű szállító jármű 

és Ő db MI-8/17 helikopter, valamint egy védelmi és romeltakarító kézi munkacsoport 

(Ő7 fő) maradt készenlétben. 2010. június 18. és június 2Ő. között a készenlétbe 

helyezett technikai eszközök száma 2 db helikopterre és Ő db PTSZ-M-re csökkent, a 

készenléteket június 2Ő-én 16.00. órai hatállyal szüntettük meg. A készenlétbe helyezett 

erők és eszközök igénybevételére a tiszai védekezés során nem került sor. 

 A korábbi 2001. és 2006. évi jelentős katonai erők igénybevételével járó 

katasztrófavédelmi feladatoktól eltérően a védekezés nem vonalas szakaszokon (pl. 

Tisza, Duna mentén), hanem nagy kiterjedésű területen, védekezést és mentést 

egyidejűleg igénylő helyzetben történt. A HKR elemei, a kijelölt munkacsoportok 

típusa, képessége, összetétele alapvetően biztosították az eredményes beavatkozást, a 

bevont erők gyors, szervezett, tervszerű reagálását, a folyamatos irányítást és vezetést, a 

szükséges logisztikai hátteret, az állomány munkafeltételeinek, munkavédelmi és 

egészségügyi szükségleteinek kielégítését. Az árvízi védekezés méretére jellemző, hogy 

volt olyan nap, amikor majdnem 20 ezren védekeztek a gátakon: tűzoltók, 

katasztrófavédelmi, polgári védelmi dolgozók, vízügyi szakemberek, rendőrök, katonák, 

pénzügyőrök, önkéntesek, az árvízzel fenyegetett települések lakói.  
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Az árvízi költségek 

AZ MH árvízvédelmi tevékenységét terhelő költsége a honvédelmi tárcát összesen 754. 

831 eFt. kiadással terhelte. Az egyes honvédelmi szervezetek által jelentett üzemanyag 

költség ráfordítások a „010Ő alcím HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség dologi 

kiemelt előirányzatai” között került szerepeltetésre. A „0103 alcím HM Infrastrukturális 

Ügynökség beruházások kiemelt előirányzat”-on megjelenített 100 MFt-os költség 

Hajmáskér település elárasztása elkerülésének érdekében az MH Központi Gyakorló és 

Lőtéren átvágott többcélú (többek között a tüzivíz tározó és a záportározó) víztározó 

gátjának helyreállítási, az elöntött harckocsi-ringató ismételt üzembe helyezési, 

valamint a vízügyi hatóságok által javasolt vízelvezető zsiliprendszer kiépítésének 

költségeit tartalmazta. A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek 

időszakában felmerült védekezési költségekről és a károk enyhítéséről szóló 11Ő8/2010. 

(VII. 8.) Kormány határozat ő. pontja alapján az HM Közgazdasági és Pénzügyi 

Ügynökség (azóta hivatal) tájékoztatta a Vidékfejlesztési Minisztériumot a HM 

vagyonkezelésében lévő ingatlanokban bekövetkezett valamennyi kárról. A tárcaközi 

egyeztetések során a Vidékfejlesztési Minisztérium gondozásában a 2010. május-június 

hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában, az agráriumban és a 

védművekben keletkezett károk felméréséről, a károk enyhítésének módjáról és 

mértékéről, valamint a vízügyi szervek fennmaradó finanszírozási igényéről készült 

kormány előterjesztés tervezetbe felvételre került az MH Központi Gyakorlótéren lévő 

víztározó helyreállítási, valamint a kialakítandó zsiliprendszer költsége is. 

A Honvédelmi tárca részére visszabiztosított források: 

 A Kormányzat az árvízi védekezés költségeinek fedezetére, a felhasználásokkal 

összhangban a HM részére 372.5 MFt pótelőirányzatot biztosított29
 a 2010. évi központi 

költségvetés általános tartaléka terhére az alábbiak szerint: 

 

Fejezet/jogcím Kormány által 

elfogadott összeg 

Kormányhatározat száma 

Veszélyhelyzetek időszakában 

felmerült védekezési és a 

kárenyhítés költségei 

217,5 
1153/2010. (VII. 16.) 

 

                                                           
29Forrás: 11ő3/2010. (VII. 16.) Kormányhatározat, a 2010. évi központi költségvetés általános 
tartalékának előirányzatából történő felhasználásról 
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Hajmáskér Kőrishegy 

gyakorlótéren a hadiút töltésének 

helyreállítására (Árvízvédekezési és 

kárenyhítési költségek II.) 

10,0 
1258/2010. (XI. 25.) 

 

Árvízvédekezési és kárenyhítési 

költségek - HM Fejlesztési és 

Logisztikai Ügynökség 

55,1 
1258/2010. (XI. 25.) 

 

Árvízvédekezési és kárenyhítési 

költségek - MH ÖHP és alárendelt 

szervezetei 

89,9 1258/2010. (XI. 25.) 

 

Az MH árvízvédelmi tevékenységét terhelő költsége és a visszabiztosított 

pótelőirányzat közötti közel Ő00 millió Forint költséget a honvédelmi tárca fedezte, 

leegyszerűsítve az MH-nak ennyibe került az árvízi védekezés.  

 

3.7.2. A feladatok végrehajtásának a hatékonyságot befolyásoló tapasztalatai: 

a) A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer vezetése 

Stratégiai szint: Az operatív döntéshozatal érdekében a védelmi igazgatási, a 

közigazgatási és a katonai feladatok összehangolásáért felelős HÁKOT az MH KOB-ra 

települt, ami intenzív védekezési feladatoknál a vezetés hatékonysága érdekében a 

jövőben is javasolt. Az MH KOŰ folyamatosan biztosította az ágazatok, országos 

szervek közötti szakmai együttműködést, a miniszteri és a Honvéd Vezérkar főnöki 

szintű döntések előkészítését, a tervezést, az erők-eszközök kirendelésének feltételeit, 

valamint a rendszeres és eseti jelentéseket. A honvédelmi miniszter és a Honvéd 

Vezérkar főnök által adott keret-felhatalmazások (3000 főt meg nem haladó, majd azt 

meghaladó kirendelésekről) biztosították az MH KOŰ részére a gyors intézkedések 

feltételeit.  A tapasztalatok kiértékelését követően a hiányosságok kiküszöbölésére, 

ezáltal a hatékonyság növelésére vonatkozó kisebb módosításokra a HM Védelmi 

Hivatal és az MH Műveleti Központ együttes javaslatot készített. A HKR-be kijelölt és 

felkészített erőkön túli szervezetek bevonásának jogszabályi hátterének módosítása (pl. 

akkor ZMNE), illetve a szervezési, anyagi-technikai feltételek biztosítása (pl. HM és 

háttérintézmények) vonatkozásában elöljárói döntés született. 

 Pozitív tapasztalatként jelentkezett, hogy a HM Védelmi Hivatal KOŰ 

ügyeletese (a továbbiakban: HM VH KOB), a KKŰ Operatív Törzs és az árvízi 
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Tapasztalat, hogy a Mobil Operatív űsoportot (modul rendszerben) már kis létszámú 

erő kirendelésénél is célszerű megalakítani.   

A bekövetkezett események utáni központi és ágazati értékelések, elemzések 

egybehangzóan megállapították, hogy a HKR valamennyi szintű vezetési eleme 

hatékonyan és eredményesen biztosította a kirendelt honvédségi erők igénybevételét, 

azok tevékenységét.  Mindezek ellenére néhány esetben a honvédségi erők kiérkezése a 

kért időpontra nem valósult meg, mivel az Országos Műszaki Irányító Törzs és a KKŰ 

Operatív Törzs eltérő véleményen volt a honvédség igénybevételéről. A vízügyi 

szervek, a megyei védelmi bizottságok titkárainak javaslatára sokszor a saját erős 

védekezés helyett a számukra „ingyenes és gyors” honvédségi erőket akarták kérni. A 

KKŰ elnökének utasítására az igényeket a KKŰ Operatív Törzsnek a megyei 

katasztrófavédelmi igazgatónak is felül kellett vizsgálni. Kijelenthető, hogy a védekezés 

során felmerült anomáliák és késések nem a honvédségi erők szervezettségének és 

képességeinek hiányosságain múltak.  

 

b) Erők, eszközök kijelölése az árvízi védekezésben történő részvételre 

Az MH erői és eszközei megfelelő felkészültséggel álltak rendelkezésre a védekezési 

feladatok végzéséhez, melyeket valamennyi katonai szervezet a működtetéshez 

feltétlenül szükséges feladatok végrehajtása mellett, kiemelt feladatként látott el. 

Alapvetően a HKR-be kijelölt, felkészített munkacsoportok vettek részt az 

árvízvédekezésben, azonban szükség volt további erők kijelölésére, felkészítésére és a 

rendszerbe történő bevonására is. Felmerült a szükség az igénybevétel rendjére 

vonatkozó jogszabályi háttér esetleges módosítására is (pl. a ZMNE, tartalékos erők 

esetében). 

 A katasztrófavédelmi tevékenység kezdetén az MH arra kijelölt erői a űLEVER 

FERRET nemzetközi gyakorlaton vettek részt, illetve átcsoportosításokat hajtottak 

végre béke helyőrségeikbe. Az árvízi veszélyhelyzet egy héttel korábbi kialakulása 

esetén az MH csak a nemzetközi gyakorlat felfüggesztésével tudta volna teljesíteni 

feladatait az elvárt szinten és minőségben. Az árvíz védekezési tevékenység során az 

általános kiképzési tevékenység felfüggesztésre került. Már akkor megfogalmazódott, 

hogy a hatékonyság növelése eszközeként a katasztrófavédelmi feladatok ellátására is 

alkalmas, működő tartalékos rendszer, hasonló helyzetben kiegészíthetné, 

tehermentesíthetné az aktív állományt, a védekezésbe bevonható erők száma 

növekedhetne, az alkalmazás lépcsőzhetővé és tervezhetőbbé válhatna. 
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c) Kapcsolattartás és együttműködés a polgári szervezetekkel 

Tekintettel arra, hogy az MH vezetés-irányítása megfelelően szervezett volt, nem 

okozott gondot az ágazatközi együttműködés megszervezése a védekezésben résztvevő 

egyéb szervezetekkel (Országos Műszaki Irányító Törzs, Védekezési Munkabizottság, 

KKŰ Operatív Törzs, megyei védelmi bizottságok, polgármesterek, regionális szervek 

stb). Az együttműködés az aktuálisan létező országos vezetési struktúrákkal az ágazaton 

kívüli vezetésben megjelenő problémák mellett is szervezett és hatékony volt.  

 Kiemelkedően jó volt az együttműködés az Országos Műszaki Irányító Törzzsel, 

az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatósággal, a Miskolci 

Szakaszmérnökséggel, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a tűzoltóságokkal, 

polgári védelmi vezetéssel, valamint az érintett megyék védelmi bizottságaival. Említést 

kell még tenni a helyi önkormányzatokról, polgármesterekről, jegyzőkről is, akik 

mindent megtettek azért, hogy a katonák számára könnyebbé tegyék a beavatkozást az 

állampolgáraik élet- és vagyonbiztonsága érdekében. 

  A védekezési feladatok időszakában kirendelt munkacsoportok a vízügyi 

szakemberek utasításának megfelelően, de egyszemélyi parancsnoki vezetés mellett 

végezték az árvíz-védekezési munkájukat.  Sajnos több alkalommal a vízügyi 

szakemberek helyismeret hiánya (más régióból kerültek átvezénylésre), illetve 

munkaszervező készsége nem biztosította a gyors, hatékony munkavégzést. Számos 

település nem rendelkezett az előírt veszélyhelyzeti tervekkel, ami lehetetlenné tette 

esetenként már-már veszélyeztette a gyors és szakszerű beavatkozást. Több alkalommal 

anyaghiány (homok, homokzsák) miatt a katonák álltak, nem tudtak hatékony 

kárelhárítási tevékenységet végezni, ami időveszteséggel és a humán erőforrás 

pazarlásával járt együtt.  

Ezek a tapasztalatok is valószínűleg közrejátszottak abban, hogy át kellett 

átalakítani a megyei védelmi bizottságok vezetését, elnökhelyettesnek tenni a megyei 

katasztrófavédelmi igazgatót, annak érdekében, hogy a megyei védelmi bizottságok 

titkárainak a honvédségi erőt igénylő ötleteit a szakmaiság alapján ki lehessen 

küszöbölni. 
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d) Híradás, térinformatika és informatikai támogatás tapasztalatai 

A védekezés időszakában a legfőbb információtovábbítási eszköz a mobil telefon volt. 

A feladatokra kirendelt állomány parancsnokai alapvetően erre hagyatkoztak, az 

összeköttetés hatékonyan és egyszerűen működött. A védekezésben résztvevő 

valamennyi szervezet rendelkezett EDR készülékekkel, amelyeket tartalék híradó 

eszközként alkalmaztak. Törekedni kellett volna a mobil telefonok kiváltására és az 

EDR készülékek elsődleges eszközként történő alkalmazására. Ez azonban szükségessé 

tette volna az akkumulátorok működési idejének növelését és a használhatósági 

jogkörök kiterjesztését (pl. mobil hálózat elérhetősége). 

 A helyszínre települt Mobil Operatív űsoport számára a Kelet-magyarországi I. 

Toborzó és Érdekvédelmi Iroda megfelelő elhelyezési és informatikai hátteret 

biztosított. Pontosítani és tervezni szükséges, hogy hasonló helyzetekben a védelmi 

igazgatás rendszerében milyen objektumok és szolgáltatások érhetőek el, illetve 

biztosíthatók le.  

 Az MH KOŰ vezetési termében működő informatikai és térinformatikai 

rendszerek korábbi beszerzések, ezért csak korlátozottan voltak alkalmasak a hatékony 

munkavégzésre. Igény merült fel az eszközök napjaink technikai színvonalára történő 

fejlesztésére.  

e) Logisztikai ellátás rendje és tapasztalatai 

A kirendelt állomány (maximális létszámnál 62 munkacsoport, 3071 fő) kiszolgálása 

érdekében Űorsod-Abaúj-Zemplén megyében két ellátási körzet került létrehozásra 

(északon Forró településen, délen Gesztely településen). Más helyszíneken az ellátás 

bázislaktanyákból történt. A társszervek és a civil lakosság ellátása érdekében 

telepítésre került továbbá két ő00-ő00 fős kapacitással rendelkező ellátó csoport, illetve 

főzőpont is. 

 A kirendelt munkacsoportok tevékenységi körzetüknek megfelelően kerültek 

utalásra a fent említett két ellátási központhoz. A munkacsoportok ellátása magas 

színvonalon szervezett és biztosított volt. A HKR rendszerébe akkor még be nem vont 

szervezetek felszerelése, a nem készletezhető anyagok biztosítása érdekében azonnali 

beszerzésekre is szükség volt (pl. gumicsizma, sáncszerszámok, szúnyogriasztó, 

napvédő krém). 

f) Egészségügyi biztosítás tapasztalatai 

Az MH egészségügyi szervezetei részére a legnehezebb feladat az egészségügyi 

beszerzés és anyagellátás rendjébe tartozó soron kívüli gyors és hatékony 
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anyagigénylések teljesítése volt. Az anyagok előkészítését és helyszínre történő 

kijuttatását az MH Honvéd Egészségügyi Központ végezte. A járványveszély 

kialakulása ellen és a védekezésben résztvevő honvédségi erők védelmére megalakított 

epidemiológiai, oltó és pszichológiai csoportok megfelelő ütemben hajtották végre 

feladatukat. A közegészségügyi és hygienés helyzetről és az állomány oltottsági 

helyzetről a jelentések folyamatosak voltak. A katasztrófa-elhárítási tevékenység során 

végrehajtott egészségügyi és közegészségügyi tevékenységek, ellenőrzések során 

célszerű a kirendelt egészségügyi csoportok, részlegek át-alárendelése a helyszíni 

vezetésre kijelölt parancsnoknak.  

g) Egyéb tapasztalatok 

A honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi célú költségvetésében, valamint az erőforrások 

hosszú- és rövid távú tervezésekor az árvízi védekezés a rendszeresen visszatérő árvízi 

védekezések ellenére sem szerepelt kellő súllyal. Az árvízi védekezésben fontos 

szerephez jutó, kizárólag az MH-nál meglévő technikai eszközök, így különösen a 

közepes szállító helikopterek (MI-8/17) és a kétéltű lánctalpas szállítójárművek (PTSZ-

M) rendszerben tartása egyre nagyobb kihívás, mely nem csak honvédelmi ágazati, 

hanem elsősorban országos érdek. Fentiek figyelembevételével az erőforrás-tervek, 

valamint a HKR költségvetésének áttekintése és a prioritások pontosítása 

elengedhetetlenné vált. 

Összegzett tapasztalatok 

Az MH személyi állománya a Kormány döntései, a KKŰ koordinálása alapján 2010. 

május 17. és június 11. között bonyolult helyzetben (űLEVER FERRET gyakorlatot 

követő időszak) eredményesen, fegyelmezetten hajtotta végre árvíz védekezési 

feladatait. Fegyelemsértés nem történt, Ő fő esetében hányás-hasmenéses eset és egy 

baleset (ínszalagsérülés) kórházi ellátására volt szükség. A HKR vezetési rendszerében 

kiadott utasítások és intézkedések megfeleltek az előírásoknak, a tervező, irányító 

feladatokat a vezetési elemek jól látták el.  

 A tárca felé közvetlenül a megyei védelmi bizottságoktól érkező felkérések 

esetében néhányszor a megyei védelmi bizottságokat saját felelősségű védekezési 

munka szervezésére kellet rávenni. A kéréseket legtöbbször a KKŰ Operatív Törzsnek 

felül kellett vizsgálnia.  

 A mobil vezetési elem alkalmazásával az át-alárendeltségébe kerülő állomány 

vezetése példaértékűen működött. A híradás a meglévő EDR készülékek ellenére sajnos 

a mobil telefonokra épült. Az MH KOŰ-nál rendszeresített informatikai eszközök 
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közigazgatási területére, a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. tv. alapján 

2010. október 06-án 1ő.00 órai hatállyal veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyet 2010. 

december 31-ig meghosszabbított. A kialakult katasztrófahelyzet kezelésében való 

részvétel kihívás elé állította a feladatban érintett szervezeteket.  Az esemény egyedi 

jellegénél fogva a világ számos sajtóorgánuma a helyszínről közvetített. A média 

természetes jelenléte mellett a „katasztrófaturisták” is megjelentek A rendkívül összetett 

kárfelmérés, kármentesítés szervezése és irányítása érdekében a magasabb döntéshozó 

szervek képviselői, illetve a kormány tagjai is látogatást tettek a helyszínen. Felállításra 

került a védekezési tevékenység egységes irányítását végző KKŰ Helyszíni Operatív 

Törzs, később a helyreállítást irányító Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ. 

 

A védekezés súlypontjai a Magyar Honvédség szempontjából 

2010. október 0Ő-én 13.ő2-kor a HM közigazgatási államtitkár utasítására a HKR 

aktivizálásra került. A HKR egyes elemei alaprendeltetésük szerint azonnal (MH 

HAVARIA laboratórium, kézi romeltakarító munkacsoportok), amíg mások kijelölés 

alapján (légi szállító és műszaki hídépítő csoportok) kerültek alkalmazásra. A 

HAVÁRIA laboratórium vegyi- és sugárelemzéseket hajtott végre, mely alapján 

megállapításra került, hogy nincs sugárveszély, illetve a mérgező anyag levegőben mért 

koncentrációja sem haladja meg a megengedett mértéket. Az esemény bekövetkezését 

követő néhány perc múlva, az MH készenléti helikopterei már alkalmazásra kerültek a 

sérültek gyors orvosi ellátása biztosítása érdekében. A megyei védelmi bizottság 

megszervezte Ő0 fő kolontári és ő00 fő devecseri lakos elhelyezését, éjszakai szállását. 

A beérkező HKR kézi romeltakarító munkacsoportok, a helyszínen együttműködő 

katasztrófavédelmi, tűzoltó, polgári védelmi, rendőri, környezetvédelmi és a Magyar 

Alumínium Zrt-től kiküldött kézi munkaerővel együtt azonnal megkezdték az elöntött 

területek takarítását, amely tevékenységet még hetekig végezték. A 

környezetvédelemért felelős államtitkár irányítása alatt 2010. október ő-én kora 

hajnalban a környezetvédelmi, a vízügyi és a tűzoltóságok, valamint honvédségi erők 

megkezdték a Marcal folyó vízvédelmét, melynek érdekében kalcium-nitrátot és 

magnézium-nitrátot, gipszet szórtak a folyóba. 

A lakosság egészségvédelme érdekében tiltásra került a szennyeződött 

élelmiszer fogyasztása és az állati takarmány további felhasználása és megkezdődött az 

elsődleges kárfelmerés is. A kárelhárító tevékenység segítésére a Magyar Alumínium 
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Zrt által finanszírozott közhasznú munkások és települési erők igénybevételére is sor 

került.  

Október ő-én, 11.00. órakor a KKŰ Helyi Operatív Törzse vette át a teljes 

katasztrófa-elhárítási tevékenység irányítását.  2010. október 1Ő-én az érintett tárcák 

közigazgatási államtitkári értekezletén döntés született a kormányzati koordinációs 

feladatokat végző munkacsoport létrehozásáról melybe a honvédelmi tárca képviseletére 

1 fő került kijelölésre. 

Október 6-án a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet. A megsemmisült 

kolontári híd pótlására, a honvédség lefektetett egy ideiglenes hidat és folyamatosan 

biztosította fenntartását. Teljes kapacitással megkezdte működését a honvédség által 

telepített és üzemeltetett mentesítő állomás a személyi mentesítésre és a technikai 

eszközök megtisztítására. 

 A szennyezett területen az erős lúgos kémhatás mérséklésére az érintett 

településeken megkezdődött a gipszszórás, amely során a korábban megkezdett 

tevékenységet a Marcal folyón immár légi szórással is kiegészítették. A védekezés 

eredményeként a Dunában vízminőségi problémákkal, valamint egészségkárosító 

hatásokkal már nem kellett számolni.  

A belterületek után október 8-án, megkezdték külterületeinek mentesítését is. 

Mivel nagy esélye volt a gát további repedésének és egy újabb iszapömlésnek, ezért a 

Kormány elrendelte a tározóhoz legközelebb fekvő falu, Kolontár lakosságának 

kitelepítését és egy védőgát azonnali megépítését.  Másnap reggel 06.00. órakor 71ő fő 

szervezett kitelepítésére került sor, akik részére Ajkán három befogadó állomáson lett 

kialakítva. A kitelepítés az Ajka Volán autóbuszaival történt meg. A lehető 

„legrosszabb forgatókönyvre” készülve Devecser település részére is kitelepülési 

készenlét került elrendelésre. Ehhez a Magyar Honvédség 319 katonát, 127 szállító 

járművet, míg a Kormány ő vasúti szerelvényt rendelt a helyszínre. Végül is Devecser 

kitelepítése nem vált szükségessé. A készültségi erőket október 23-án vonta vissza a 

honvédség. Devecser esetleges kitelepítése érdekében Győr-Moson-Sopron megyében 

18 befogadóhely előkészítése, berendezése is feladat volt. Az erre a célra igényelt tábori 

ágyak (1100 db) menetkész állapotban felhalmozva a HM Soroksári úti telephelyén 

várakoztak, onnan lettek Győrbe leszállítva.  A kitelepítendők fogadására, 

információkkal történő ellátására, a befogadó helyekre történő kísérésére ő0 katona állt 

készenlétben a győri laktanyában. 
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Október 10-étől a kivezényelt katonák ötvenfős csoportokban a vörösiszap 

semlegesítésében, valamint a szennyezett anyagok elszállításában segítettek a 

helyszínen. A házaknál az udvarokban megülepedett iszapot lapátolták, illetve gipsszel 

itatták fel a lúgos zagyot, hogy az a mélyebb rétegekbe ne húzódhasson le. Ezt a 

feladatot a katonák teljes védőfelszerelésben végezték. Az MH négy helyőrségéből 

vezényelt állomány kétnaponta váltotta egymást. 

A rendőrséggel együttműködésben katonák segítették a polgári gépjárművek 

szennyezett területről történő kilépését, amelyhez járműveknek mentesítésen és alapos 

alvázmosáson kellett átesniük. Ezt a tevékenységet az MH 93. Petőfi Sándor 

Vegyivédelmi Zászlóalj katonái végezték. Kolontáron a műszaki ezred továbbra is 

működtette a falu két részét összekötő ideiglenes pontonhidat. Az MH őŐ. Veszprém 

Radarezred – mint a legközelebbi katonai alakulat a katasztrófa helyszínéhez –, végzett 

minden logisztikai feladatot. Az alakulatra hárult a napi ellátás, az élelmezés, az 

egészségügyi ellátás, az üzemanyag-kiszállítás, az idevezényelt állomány elhelyezése és 

mind-mind olyan probléma, ami külön tervezést és anyagi biztosítási hátteret igényelt. 

A honvédelmi miniszter döntése alapján, a kolontári ideiglenes hidat egy állandó 

hadihíd váltotta fel, amelyet a műszaki ezred katonái tíz nap alatt építettek fel.  

A kármentő, mentesítő erők részeként a katasztrófát követő három hétben 2300 

katona, 3ŐŐ technikai eszköz és hat helikopter tevékenykedett az ajkai térségben, és 

mindent megtettek, hogy mentsék az emberi életet, a javakat, valamint a 

kárfelszámolásban is jelentős részt vállaltak. A honvédelmi miniszter a katonák 

teljesítménye elismeréseként új kitüntetést („Katasztrófavédelemért szolgálati jel”) 

alapított. 

A katonák 1ő kilométernyi utat mentesítettek és 300 tonna iszapot és törmeléket 

mozgattak meg kézi erővel. A bevetett erőkön túl Őő0 katona állt készültségben, hogy 

Kolontár után Devecser lakosságát is kitelepítsék. Ehhez négyezer tábori ágyat állítottak 

fel egy Győrben kialakított átmeneti szálláson. Katonai helikopterekkel szállítottak több 

mint húsz sérültet a fővárosi kórházakba az iszapömlés után ebből tíz személyt a 

Honvédkórház- Állami Egészségügyi Központban kezeltek a teljes felépülésükig. Négy 

esetben kellett a honvédség vadászgépeinek kisrepülőgépet, motoros sárkányrepülőt 

kivezetniük az ajkai térségből a légtérzár alatt. A feladatok befejezéséig két mentesítő 

csoport, üzemanyag-szállító és a hűtőgépjármű, valamint a Kolontáron épülő hidat 

szerelő alegység a térségben maradt. A teljes katonai tevékenység és jelenlét a térségben 

december 10-én fejeződött be. 
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A vörösiszap elleni védekezés költségei 

A vörösiszap kárelhárítási feladatra vonatkozóan nemzetgazdasági szinten is megtörtént 

a jogszabályi háttér kialakítása, ezért kiadásra került „a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

ennek során teendő intézkedésekről szóló 2Őő/2010. (X.6.) Kormányrendelet” és „a 

katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII.3.) 

Űelügyminiszteri rendelet.”  

 A felsorolt szabályozók alapján a többletköltségek fedezetére a 

Űelügyminisztérium katasztrófa elhárítási célelőirányzatából (XIV. fejezet 20. cím 1. 

alcím 3Ő.) lehetett igényelni támogatást. A felhasználás jogszerűségét az Állami 

Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálta. 

 A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség jelentést készítetett a HM fejezet 

többlet felhasználásáról, amely jelentés tartalmazta a vészhelyzet kihirdetéséről és ennek 

során teendő intézkedésekről szóló 2Őő/2010. (X.6.) kormányrendelet 2. § (3) bekezdése 

alapján a védekezéssel összefüggő, a védekezés időszakában felmerült, indokolt 

költségeket. A költségtérítést a Kormány a költségvetés általános tartalékának terhére 

biztosította a védekezésben részt vevők részére. 

 A dologi kiadások tekintetében a raktárkészletek csökkenésének nyilvántartása a 

védekezés teljes időszakában folyamatos volt, ezért a tényleges felhasználások 

összesítését követően a honvédség védekezési költségeit azzal kiegészítette. Ugyancsak 

kiegészült azokkal az infrastrukturális kiadásokkal, melyek annak kapcsán merültek fel, 

hogy a HM ingatlanokat bocsátott rendelkezésre a rászorulóknak a katasztrófa sújtotta 

térségben. 

 

A Honvédelmi tárca részére visszabiztosított források: 

 A Kormányzat a vörösiszap elleni védekezés költségeinek fedezetére, a 

felhasználásokkal összhangban a HM részére 196.869 MFt pótelőirányzatot biztosított31
 

a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

 

 

                                                           
31

Forrás: HM KPÜ KSZI 
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Az MH összesített költségfelhasználása az alábbiak szerint került összesítésre: 

 

Az MH „Vörösiszap-2010” feladat összesített költségfelhasználása 

Költségtípus Költség (M Ft) 

Személyi juttatások 101,108 

Munkaadókat terhelő járulékok 27,299 

Dologi kiadások 68,462 

Összesen: 196.869 

 

A védekezés tapasztalatai a hatékonyság szempontjából 

Az MH a tavaszi árvízi védekezés után a HKR-be kijelölt, valamint további katonai 

erők bevonásával vett részt a soha nem látott ipari katasztrófa következményeinek 

felszámolásában. A HKR korábbi működése során alapvetően a védekezési feladat 

végrehajtásáig vett részt a katasztrófavédelmi munkálatokban. A kormányzati döntés 

szerint a katonák az ipari katasztrófa következményeinek felszámolásakor, most a 

helyreállítás időszakában is jelen voltak a térségben.  

A helyszíni katonai erők egyszemélyi parancsnok alárendeltségében tevékenykedtek. 

Hatékony volt a vezetés, amikor az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnöke a 

helyszínen tartózkodott. Később a parancsnokok az MH Összhaderőnemi 

Parancsnokság alárendeltségében lévő ezredes rendfokozattal rendelkező állományából 

kerültek vezénylésre. A napi munkavégzés ideje a teljes helyszínre vezényelt állomány 

részére 07.30 és 22.00 óra közötti időtartamban került meghatározásra, biztosítva a 

beavatkozó erők maximális kihasználását.   

 A katasztrófa napján elsőként a helyszínre érkező munkacsoport feladata a 

tűzoltókkal, rendőrökkel együtt a polgári lakosság mentése volt iszappal nem 

szennyezett területen. A vörös iszap összetételéről, egészségkárosító hatásáról ekkor 

még nem állt rendelkezésre információ. A katonák rendelkeztek a rendszeresített 

védőfelszereléssel, ami később kiegészítésre került a katasztrófavédelem által biztosított 

egyszer használatos védőruhával és gumikesztyűvel. A csoport feladata előbb 

mentesítésre, majd kármentesítési feladatra módosult.  
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 Az igényelt eszközök a feladatok változása és a katonai alá-fölérendeltségi 

szabályok miatt, viszonylag hosszú utat bejárva kerültek jóváhagyásra annak ellenére, 

hogy a döntést az MH KOŰ szinte azonnal meghozta. A tapasztalatok azt mutatták, 

hogy bizonyos igényeket a helyszíni parancsnok megfelelő felhatalmazással meg tudott 

volna oldani.  

 Az ő0 fős munkacsoportokat az érintett térséghez közeli alakulatok adták napi 

váltással. A 100-130 kilométerről beérkező csoportok eltérő időben érkeztek meg a 

helyszínre. A reggeli majd a védőfelszerelések felvételét követően munkakezdésre csak 

reggel 9 óra után került sor. A reggeli hidegcsomaggal való kiváltásával, illetve annak 

útközbeni elfogyasztásával a munkával töltött idő megnövelhető lett volna.  

 Az ő0 fős munkacsoportok részére a megyei védelmi bizottság határozatainak 

lebontása alapján a katasztrófavédelemi vezető határozta meg a napi tevékenységeket, 

amire általában a reggeli órákban került sor. Néhány esetben elég kevés konkrétum 

hangzott el az elvárt munkák végrehajtásával kapcsolatban, melyek ok lehetett az 

ingóságok és ingatlanok teljes vagy nagymérvű pusztulása, a kezdetben felmérhetetlen 

károk nagyságrendje és a kitelepítendő lakók ismeretlen helyen való tartózkodása volt. 

 A védekezés első percétől kezdve komoly kihívás volt a személyi állomány 

részére a megfelelő védőfelszerelés biztosítása. Az első csoportot a katasztrófavédelem 

látta el megfelelő védőruházattal. A mentesítés során felmerülő esetleges kóroki 

tényezők csökkentése érdekében gumicsizma, védőruházat, gumikesztyű, 

védőszemüveg és maszk viselése lett elrendelve. A tapasztalatok napi feldolgozásával 

megbízott munkavédelmi tiszt ajánlásai alapján – a meglévő beszállítói szerződés 

keretében – történt az igényeknek leginkább megfelelő védőeszköz beszerzésre. Az 

elsőként felhasznált szemüvegek bepárásodtak, előrehajoláskor akár le is eshettek. Az 

első maszkok nem biztosították a megfelelő szűrést a finom szálló porszemcsék ellen. A 

gumicsizmák ellenálltak a kémiai hatásoknak, de nem biztosítottak megfelelő fizikai 

védelmet szúró és hasonló behatások ellen. Két esetben a gumicsizmát átszúró hegyes 

tárgyak okoztak sérülést a mentesítésben részt vevő katona állománynak. 

Az állomány logisztikai biztosítását – elsősorban élelmezését – rövid idő alatt 

szabályozta az elöljárói intézkedés. A felszámítható keret lehetővé tette a katonai 

logisztika számára az állomány ellátásának biztosítását. November végéig több mint 

7000 adag (egésznapi) étel került a helyszínen kiosztásra. űsak néhány esetben volt 

panasz az étel mennyiségére vagy minőségére vonatkozóan. A Devecserben kialakított 

ellátó pont egy, az MH HEK Preventív Igazgatóság Közegészségügyi Intézet által 
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végzett ellenőrzésen is átesett. Külön feladatot jelentett a kis létszámú, de más-más 

helyen igénybevett állomány ellátása, valamint részükre folyamatosan meleg védőital 

biztosítása. Az őszi idő beköszöntével egyre sürgetőbbé vált az ellátó pont fedett helyre 

való áttelepítése. Több alkalmasnak tűnő helyiséget azonban már kiutaltak más igénylők 

részére. Kézenfekvő tanulsága az esetnek, amennyiben helyiségre van szükség, azt már 

célszerű rögtön a feladat megkezdése elején megigényelni. Az ellátó pont fedett helyre 

történő áttelepítésre már a katonák kivonása miatt nem került sor. 

A vegyivédelmi zászlóalj alkalmazása során szerzett tapasztalat, hogy a ténylegesen 

bekövetkező, váratlan katasztrófahelyzetben rendkívül kevés idő van a feladatra 

kirendelt erők és eszközök felkészítésére, valamint útba indítására. A vegyi felderítő 

képesség fejlesztése feltétlenül szükséges, mivel a jelenleg rendelkezésre álló eszközök 

közül a űAM–2 (vagy IűAM) és a GID–3 csak vegyi kijelző készülék, tehát idegbénító 

és hólyaghúzó hatású mérgező harcanyagok detektálására szolgáló, alapvetően harctéri 

eszköz. A rendelkezésre álló vegyi „Kimutató cső-készlet” kizárólag a 20 

rendszeresített kimutató csővel azonosítható vegyi anyag (részben ipari anyagok) 

mutathatók ki. Annak ellenére, hogy további anyagok kimutatására is beszerezhető 

hozzá kimutató cső, sajnos azonban egy időben csak egy kimutató cső alkalmazása 

lehetséges, ezért ismeretlen összetételű anyag összetevőinek meghatározására 

alkalmatlan. Kizárólag csak gázokból vagy gőzökből képes kimutatást végezni, szilárd 

anyagokból nem. A felsorolt hiányosságok kiküszöbölésével a vegyi-, sugárfelderítő 

rajok és a mintavevő laboratóriumok feladatrendszere kibővíthető lenne vegyipari 

katasztrófák, balesetek okozta következmények felszámolásában való részvétellel. 

 A jelenleg rendszeresített mentesítő eszközök közül csak a Zászlóalj Mentesítő 

Űerendezések (továbbiakban: ZMB) felelnek meg a kor követelményeinek. Az 1968-

ban rendszeresített FMG–68 folyadékos mentesítő gépjárművek technikailag elavultak, 

korukból adódóan megbízhatatlan a működésük. Űár elhangzott olyan vélemény, 

miszerint az FMG–68 vált be a legjobban a katasztrófa következményeinek 

felszámolásában, ennek azonban semmi reális alapja nem volt. Hatékonysága meg sem 

közelítette az akkor csapatpróbán lévő DEűOűONTAIN 3000 és a ZMŰ 

magasnyomású vizes lemosásának eredményességét. A mentesítő konténer és ZMŰ-k 

korszerű háromfázisú mentesítése (1. fázis: lemosás magasnyomású vízzel, 2. fázis: a 

szennyeződés típusának megfelelő mentesítő anyag felvitele, 3. fázis: a mentesítést 

követően a felületen maradt anyag eltávolítása magasnyomású vízzel) 

összehasonlíthatatlanul hatékonyabb, mint a korábbi eljárás.  
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 A katasztrófa következményeinek felszámolása során a mentesítő technikai 

eszközök igénybevétele rendkívül intenzív volt.  A kirendelt 1 klt. mentesítő konténer 

és 2 klt. ZMŰ (amelyek együttes teljesítőképessége nagyjából megfelel kettő mentesítő 

konténernek) napi átlagban több mint ő00 gépjármű mentesítését hajtotta végre. Űár 

kétségtelen tény, hogy a Devecserben végzett mentesítés távolról sem tekinthető „teljes 

mentesítésnek”, ugyanakkor a rendszeresített kapacitás mintegy négyszeresét jelentő 

eredmény mindenképpen tiszteletet parancsoló volt. A katasztrófavédelmi feladatok 

végrehajtása során szükség lehet egyéb, nem rendszeresített mentesítő anyagok 

alkalmazására. A jelenlegi vegyi mentesítő anyagok elsősorban az ismert mérgező 

harcanyagok közömbösítésére szolgálnak. Más kémiai tulajdonságokkal bíró ipari vegyi 

anyagok hatástalanítására adott esetben másfajta anyagot kell használni. 

A műszaki-hídépítő tevékenység során az első TMM–3M híd esetében az 

elrendeléstől számított felkészülésre (7-8 óra), illetve a hídépítésre (1 napon belül) 

rendkívül rövid idő állt rendelkezésre. A TMM–3M hidak megépítése során szükséges 

volt a rombolt híd – illetve a 2. híd –, előkészítő munkálatainak elvégzése 

(besüllyesztés, töltés elkészítése, útépítés stb.). A nyompályás hidakat egyaránt 

alkalmassá kellett tenni személy- és gépjárműforgalom áthaladására, így szükséges volt 

lejárók készítése, illetve hídkorlát és közbetét megépítése is. A hidak üzemeltetése és 

őrzése napi 2Ő órás feladat volt, melynek során figyelemmel kellett lenni a váltott 

irányú forgalom, illetve a gyalogos és gépjárműves áthaladás szabályozására. Ez 

hídőrség és kommendáns szolgálat felállítását is igényelte. A vegyes szerkezetű 

alacsonyvízi híd megépítése kapcsán az eredeti tervektől eltérően (tisztán fa szerkezetű 

híd) fém cölöpök, hossz- és kereszttartók beépítésére került sor, amelyhez a fém elemek 

egy részének beszerzésére volt szükség. Az elrendelt feladatok végrehajtása során 

személyi sérülés nem történt. A technikai eszközök között a meghibásodás minimális 

volt, ami az eszközök alapos és szakszerű felkészítésének volt köszönhető. 

A HAVARIA laboratórium a kialakult katasztrófa helyzet ismeretében felkészült a 

vegyi baleset következményeinek a felmérésére, mégis késő éjszaka ugyanahhoz a 

balesethez radiológiai mérések elvégzésére rendelték ki mindannak ellenére, hogy a 

timföld gyártása során nem keletkezik radioaktív anyag azon felül, amit maga a bauxit 

tartalmaz. Ezt azonban akkor még senki nem tudta, így a közvélemény 

megnyugtatásához a szakemberek állásfoglalását mérésekkel is igazolni kellett. Annak 

ellenére, hogy a vonuló állomány számára kizárólag a helyszíni sugárzás mérése volt 

meghatározva, az ügyeletes vegyészmérnök helyesen döntött a mintavételről is, annak 
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érdekében, hogy a vett mintákat az MH Vegyi Laboratórium és az MH Radiológiai 

Laboratórium megvizsgálhassa. A SIŰűRA32Űiológiai, Vegyi és Radiológiai Anyagok 

Mintavétele és Azonosítása Kézikönyv (STANAG Ő701) mintavételre irányuló előírásai 

ilyen nagymértékben szennyezett területen nehezen alkalmazhatók. A készenléti 

szolgálat a lehető legrövidebb időn belül, az azonnali beavatkozók érdekében 

foganatosítandó védelmi rendszabályok bevezetéséhez szükséges információkat 

szolgáltatott. Mivel a veszélyforrásokat a súlyosságuk sorrendjében kell kezelni, tehát 

először az azonnali veszélyt jelentő behatásokkal kellett foglalkozni (lúgos kémhatás), 

csak ezután lehetett a közép és hosszú távú egészségügyi kockázatot jelentő 

veszélyforrásokkal (nehézfémtartalom) foglalkozni.  

 Az MH HAVÁRIA Laboratórium nagyműszeres analitikai laboratóriumának 

fenntartása folyamatos ráfordítást igényel, ezért a szükséges sztenderdek, reagensek és 

egyéb fogyóanyagok beszerzését, valamint a kötelező karbantartások tervezését és 

finanszírozását az alakulat hatáskörébe kell utalni. Máskülönben minden más esetben az 

azonnali beszerzések kizárólag egy vegyi, radiológiai vagy nukleáris esemény 

bekövetkezését követő hetekben realizálódhatnak, és így a laboratórium csak az 

eseményt követő két-három héten belül lenne képes a vett minták analízisére. 

 A laboratórium mérési eredményeit nem lehetett összehasonlítani más laborok 

mérési eredményeivel, mivel azok nem álltak rendelkezésre, így az általa mért értékeket 

csak tájékoztató jelleggel jelenthette az MH KOŰ részére. Az időközben nyilvánosságra 

hozott akkreditált mérőhelyek (Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont 

Anyag- és Környezetkémia Intézet, Űálint Analitika, Magyar Állami Földtani Intézet 

stb) mérési eredményeit megvizsgálva megerősítést nyert, hogy az MH Vegyi 

Laboratórium által mért eredmények nem térnek el jelentősen azoktól, minőségileg 

azonos értéket képviseltek. 

A helyszínen tevékenykedő egészségügyi szakszemélyzet által végzett helyi és a 

beküldött minták alapján végrehajtott laboratóriumi vizsgálatok eredményei azt 

mutatták, hogy a vörösiszap-szennyeződés elsősorban erősen lúgos kémhatása miatt 

jelentett kockázatot a kármentésben részt vevők egészségére. A vörös iszapban lévő 

nehézfémek veszélyessé tették ezt az anyagot, de mivel nem érték el az egészségügyi 

határértékeket, a vörös iszap nem volt tekinthető toxikusnak. A levegőben szálló por 

kevés kivételtől eltekintve nem haladta meg az egészségügyi határértéket, de tekintettel 
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a lúgos kémhatására és a változó, de jellemzően bőven határérték alatti mennyiségére, 

mindenképpen egészségügyi kockázatot jelentett. A rendelkezésre bocsátott 

védőeszközök viselésével valamint a kármentési feladatok körültekintő végrehajtásával 

a kockázatok minimálisra csökkenthetők voltak.  

 Tekintettel arra, hogy hasonló katasztrófahelyzet Magyarországon még nem 

alakult ki és nem álltak rendelkezésre tapasztalatok az esetleges következmények 

előfordulásának valószínűségéről, feltétlenül szükséges volt a védekezésben helyszínen 

résztvevő állomány részére elrendelt egészségügyi szűrővizsgálatok soron kívüli 

elvégzése. Ezt a feladatot a csapatok egészségügyi szolgálatai hajtották végre. A 

szűrővizsgálatok eredményei reális képet adtak arról, hogy a katasztrófa kármentési 

feladatainak ellátása során, azzal összefüggésben nem alakultak ki akut vagy krónikus 

megbetegedések.  

 

A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszert irányító MH Katasztrófavédelmi 

Operatív Bizottság vezetési tapasztalatai 

Az MH KOŰ aktivizálására 2010. október Ő-én 13.ő2 órakor került sor. A Honvéd 

Vezérkar főnöke azonnal elrendelte az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és az MH 

Támogató Dandár Katasztrófavédelmi Operatív űsoportja készenlétét. A riasztás után 

egy órával megkezdődött az erők riasztása és kirendelése. A speciális helyzetből 

adódóan 2010. október Ő-én 1ő.1ő-kor a légi kutató-mentő képesség bevonása is 

megtörtént, valamint a helyzet tisztázása érdekében a HÁKOT utasítása alapján az MH 

KOŰ riasztotta az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ – MH 

HAVÁRIA Laboratóriumot. Az elővigyázatossági intézkedés feltétlenül szükséges volt, 

a beazonosítás eredményeként a katonák nem szenvedtek lúgtól származó égési 

sérüléseket, és a mért eredmények a lakosság tájékoztatására is felhasználhatók lettek.  

Az MH KOŰ a teljes időszaki tevékenysége során mintegy 700 okmányt 

regisztrált és rögzített, több mint 100 kirendelésről és visszavonásról szóló intézkedést 

adott ki. Az elöljárói elvárásoknak megfelelően a szakértők, illetve az érintettek – HM 

Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, HM Infrastrukturális Ügynökség , MH Dr. Radó 

György Honvéd Egészségügyi Központ – bevonásával naponta pontosította a védekezés 

költségeit, illetve hetente kérte be a résztvevőkről szóló pontosításokat. Az erők, 

eszközök kirendeléséről az MH KOŰ a KKŰ összekötőn keresztül kapott tájékoztatást. 

 A vegyi katasztrófa során a helyreállítás időszakában is jelen voltak katonai erők 

a térségben, ezért a HKR vezető szervei 2010. december 8-án 08.00 óráig folyamatosan 
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tevékenykedtek. A kezdeti időszakban 9 fő teljesített szolgálatot. A kezdetektől 

bevonásra került a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség.  Az ügynökség kijelölt 

szakembere pontos adatokkal látta el az MH KOŰ-ot a személyi költségekkel 

kapcsolatban. 

 Az MH KOŰ kezdetben 2Ő/2Ő órás, majd 2Ő/Ő8 órás szolgálatban teljesítették 

feladatukat. A sikeres helyszíni védekezési tevékenység és a feladatok csökkenése 

lehetővé tette, hogy a HM közigazgatási államtitkára engedélyezze az MH KOŰ 

részleges működtetését. Az alárendelt Operatív űsoportok ugyanezt a lehetőséget 

megkapták, azzal az előírással, hogy a szükséges mértékű csökkentést hajtsák végre.  

 Az együttműködést a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály és a HM 

Védelmi Hivatal által felváltva vezényelt KKŰ Operatív Törzsbe delegált ágazati 

összekötők 2010. október 19-én 20.00 óráig biztosították. Ezt követően otthonukban 

láttak el készenléti szolgálatot. 

 A vezetésbiztosítás egyik alapelemét a híradás területét vizsgálva 

megállapítható, hogy a feladat végrehajtásába bevont, szinte valamennyi katonai erő 

helyszíni vezetője a saját mobiltelefonját használta. Tekintve a honvédségi díjcsomagok 

kedvező tarifáit ez nem növelte jelentősen az állomány költségeit, de akkor sem tűnt 

professzionális megoldásnak. A 2010. október ő-i hamis riasztás időszakában – amely 

szerint a második gát is átszakadt –, a hálózat túlterheltsége miatt Kolontáron az egyes 

katonai elemek között az összeköttetés megszűnt. Ezt követően vették komolyan és 

alkalmazták a kiutalt EDR készülékeket, amely egyrészről lehetővé tette az úton 

lévőkkel történő kapcsolattartást, másrészt a honvédségi hálózaton belüli 

telefonkapcsolatot is. Sajnos hiba volt, hogy a készülékek nem lettek a helyzet kívánta 

körülményekhez újrahangolva, így korlátozott volt az átjárhatóság, és az 

áthallgathatóság a helyszínen lévő szervezetek EDR készülékei között. 

 

Összességében megállapítható, hogy a kialakult katasztrófahelyzetben az MH 

szervezetten, a Kormány által kirendelt KKŰ Helyszíni Operatív Törzs vezetője, illetve 

az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ parancsnoka alárendeltségében saját 

szervezetszerű parancsnokai által vezetve, a feladatokat a lehető legrövidebb időn belül 

megoldva, az elvárható legmagasabb szinten tett eleget kötelezettségeinek. A 

katasztrófa következményei felszámolására végrehajtott tevékenységek azt bizonyítják, 

hogy az MH erői együttes alkalmazásban, a feladatban más résztvevőkkel (elsősorban a 

katasztrófavédelem, tűzvédelem, polgári védelem, vízügy, rendőrség, önkormányzatok, 
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polgármesterek, önkéntesek, civil szervezetek és a lakosság) hatékonyan működtek 

közre a vörösiszap-katasztrófa kezelésében, amivel ismételten sikerült kivívni a 

társadalom elismerését. A parancsnoki és a végrehajtó állomány operatívan, 

áldozatkészen teljesítette feladatait. A tárcához érkező kéréseket és felkéréseket az MH 

minden esetben teljesítette.  

 Az MH jelentős erőkkel vett részt a különböző speciális feladatokban és az 

iszapszennyeződés utáni mentesítésben. A katonák elhelyezése alapvetően tábori 

körülmények között lett biztosítva. Feladataik ellátása során közreműködtek egyebek 

mellet a sérültek szállításában33és ellátásában, az utak és gépjárművek mentesítésében 

és a károsultak elhelyezésére honvédségi ingatlanokat ajánlottak fel.  

 A védekezés során a HKR által biztosított képességeken túl, az MH 

katasztrófavédelmi tevékenysége során eddig nem alkalmazott képességei lettek 

igénybe véve, úgymint: felszállási és feltöltési lehetőség biztosítása a vízminőség 

javítást végző anyagszóró repülőgépek számára, tárolókapacitás biztosítása, mentesítő 

képesség biztosítása, lakhatás biztosítása, üzemanyag ellátó pont üzemeltetése. 

 A műszaki ezred katonái építették újjá a Kolontár két részét összekötő hidat. Az 

északi gátfal repedését a honvédség helikopterei észlelték először az éjjellátó eszközök 

segítségével.  

 A honvédség mintegy háromezer ember kitelepítéséhez elegendő katonát és 

technikai eszközt csoportosított át a térségbe. A résztvevő állomány helytállása 

bizonyította, hogy az MH – együttműködve más szervekkel – egy ilyen jellegű váratlan 

és egyedülálló ipari katasztrófa következményeivel is képes megbirkózni.  

 Az MH és a mentésben illetve kárelhárításban részt vevő katasztrófavédelmi, 

rendvédelmi és más állami szervek a vörösiszap katasztrófa következményeinek 

enyhítése, majd felszámolása során az operativitás magas fokán álló, korábban nem 

alkalmazott hatékony vezetési struktúrát, kommunikációs csatornákat és láncokat 

alakítottak ki. Más kérdés volt a mobiltelefonok használata, mely helyett az EDR-ek 

használata indokoltabb. A kialakított vezetési struktúra még az egységes bevetés-

irányítási informatikai rendszer hiányában is alkalmas volt a helyzet hatékony 

kezelésére.  

 A tevékenység során kézzelfoghatóan bizonyított volt a tudományos élet – az 

MH részéről ez a HAVARIA laboratórium és a vegyivédelmi zászlóalj részéről valósult 
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3.9. Következtetések 

1. A nemzetgazdaság szektoraiban az elmúlt 20 évben fogalmazódott meg a 

hatékonyság iránti igény. Ha a fogalmat a nemzetgazdaság védelemgazdasági 

elemén belül keressük, divatos szóhasználatként vagy jogos felvetésként 

találkozunk vele. A hatékonyság és annak vizsgálata a költségvetési szerveknél 

eltérhet a gazdaság egyéb szereplőitől. A hatékonyság gazdasági összetevői a 

költségvetési szervezet működtetése során ugyanúgy kötelező érvényűek, amire 

a gazdasági szektorban alkalmazott vizsgálati módszerek alkalmazhatók. A 

hatékonyság társadalmi összetevőjének azonban meg kell felelni a közvélemény 

elvárásaival.  

2. A honvédelmi ágazat a szervezeti átalakítás, a szinten tartó költségvetés és a 

tárcát kötelező megtakarítások mellett változatlan képességekkel készen áll a 

katasztrófavédelmi tevékenység végrehajtására. A hatékonyság növelését 

szolgálja a 2010. év katasztrófa eseményei kárelhárítási feladataiban szerzett 

tapasztalatok feldolgozása és az azok alapján kidolgozott javító folyamatoknak 

az ágazati katasztrófavédelmi tevékenység jobbítására történő felhasználása. 

3. Az MH katasztrófavédelmi tevékenysége ezen belül a HKR megfelel a 

kormányzat és a honvédelmi tárca elvárásainak. Az együttműködés illetve 

közreműködés hatékonysága mindenekelőtt az eredményes, a szakmai és 

társadalmi elismerést kiváltó katasztrófaesemények során mérhető. 

4. Az MH katasztrófavédelmi tevékenysége hatékonyságát annak gazdasági 

összetevőit tekintve – a tárca más gazdasági tevékenységét is felügyelő – 

kontrolling tevékenység, míg a társadalmi összetevőjét az MH tapasztalat 

feldolgozó rendszere elemzi, vizsgálja, értékeli a legjobban. 

5. Megállapítottam, hogy a honvédség katasztrófavédelmi tevékenysége hatékony, 

de javításra szorul, melyekre javaslatokat fogalmaztam meg. 
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építette programjába a tartalékos rendszer szisztematikus reformját. A Kormány a 

rendszer működőképessé tétele érdekében 2010. év végén a Hvt. módosításával 

lehetővé tette, hogy a honvédség új tartalékos rendszerének egyes elemei már 2011. 

januárban megkezdjék működésüket.  

 A honvéd tartalékos rendszer összetevőit a 9. sz. melléklet mutatja be. Az MH 

tartalékos rendszere önkéntes tartalékosokból, illetve törvényi kötelezettség alapján – 

kizárólag különleges jogrend esetén behívható kiképzett tartalékosokból és potenciális 

hadkötelesekből álló szervezett komponensekből jött létre. Az önkéntes tartalékos 

rendszer két részre tagolódik, az önkéntes műveleti tartalékosokra és az önkéntes 

védelmi tartalékosokra. Az önkéntes és törvényi tartalék biztosítja, hogy a 

hadkiegészítés béke- és különleges jogrend esetében is egyaránt zavartalan legyen. Az 

MH professzionális haderejének békében meglévő tartalékát kizárólag önkéntes 

tartalékos haderő jelenti.  

 A Kormány a 2011. év elejétől kétezer önkéntes védelmi tartalékossal töltötte fel 

a tartalékos keretet, ezek a volt biztonsági őrök és ők látják el a laktanyák őrzését. 

Ezzel, új képességekkel bővült az MH, miközben felszámolhatóvá vált a katonai 

költségvetést jelentősen megterhelő őrzés-védelmi kiadás is. Ezek a tartalékos erők 

átestek a szükséges felkészítésen, a 2-3 hónapos kiképzés alatt általános katonai, alaki, 

híradó és egészségügyi, valamint lövészkiképzést kaptak, és megismertették őket a 

szolgálati szabályokkal is. Az önkéntes védelmi tartalékos vállalja, hogy közreműködik 

a honvédség feladatainak ellátásában (például katonai objektumok őrzés-védelme, 

befogadó nemzeti támogatásban, valamint katasztrófavédelmi feladatok ellátásában 

történő közreműködés). Míg 2010-ben nyolc objektumot védtek fegyveres biztonsági 

őrök, 2011-től viszont minden úgynevezett élő katonai szervezetet, összesen ő7-et 

védenek. Emellett több mint 100 olyan objektum van, ahol a fegyveres védelem nem 

indokolt, itt vagyonőrök védik továbbra is a területet.  

 A Kormány szándéka, hogy az önkéntes védelmi tartalékosok mellett a 

kormányzati ciklus végére feltöltse az önkéntes műveleti tartalékos keretet is, s ezzel 

összességében egy mintegy nyolcezer fős tartalékos rendszer alapjait rakja le. Az 

önkéntes műveleti tartalékos díj ellenében rendelkezésre áll, behívását követően 

tényleges katonai szolgálatot teljesít.  

Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésére a Kormány 1.2 Mrd Ft-ot 

biztosított és a jövő évre 2.1 Mrd Ft-ot irányzott elő.  Ennek érdekében módosításra 
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Feladatai: 

 Tényleges katonai szolgálatra történő behívásuk normál (béke) időszakban a 

kiképzésre és a felkészítésre, valamint tényleges szolgálatra, a beosztásukból adódó alap 

feladatra, természeti és civilizációs katasztrófa helyzetek elhárításában való részvételre, 

illetve személyes vállalásuk alapján külszolgálat teljesítése esetében történik. 

Űehívásukra különleges jogrendben, veszélyhelyzet, szükségállapot, megelőző védelmi 

helyzet, rendkívüli állapot és váratlan külső fegyveres támadás esetén, az MH HKNYP 

által kiadott behívóparanccsal kerülhet sor.  

Tényleges szolgálatra – az őrzött objektumoknál katonai őrzés-védelemre 

történő áttérés esetén – behívható a szerződésben foglalt őr beosztás és feladatok 

végrehajtására. Amennyiben azt szerződéskötéskor nem zárta ki, az önkéntes védelmi 

tartalékos – az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság megállapítását, valamint a 

speciális felkészítés végrehajtását követően – részt vehet külföldi műveletekben, 

missziós feladatokban. A védelmi tartalékosok igénybe vehetők a természeti és ipari 

katasztrófa helyzetek megelőzésére, elhárítására illetve következményeik 

felszámolására történő feladatellátásra. Ebben az esetben a - rövid készenléti idejű- 

védelmi dandár alárendeltségébe kerülnek. Azon védelmi tartalékosok esetében, akik 

korábban nem szereztek katonai szakképzettséget, tapasztalatot, a tényleges szolgálatra 

történő behívást minden esetben meg kell, hogy előzze az általános katonai kiképzés és 

a szakfeladatokra való felkészítés. 

 

4.2.2. Önkéntes műveleti tartalékos  

 Az önkéntes műveleti tartalékos az MH hadrendjébe tartozó, békében meglévő katonai 

szervezetek, vagy a MH Összhaderőnemi Parancsnokság közvetlen alárendeltségébe 

tartozó MH honvédelmi dandár hadi állománytáblájában rendszeresített hadi 

beosztásokban látja el feladatát. Az önkéntes műveleti tartalékos beosztások a haza 

fegyveres védelme feltételeinek biztosítása érdekében kiemelt jelentőséggel bírnak. 

Elsősorban olyan beosztásokról van szó, amelynek békeidőszaki folyamatos, vagy 

tényleges állománnyal történő feltöltése nem elsődleges fontosságú, illetve nem 

biztosított, azonban a betöltésükhöz szükséges felkészülésre már a békeidőszakban 

szükség van. 

Feladatai: 

Az önkéntes műveleti tartalékos a békeidőszaki tényleges szolgálatuk során 

pótolják az MH-ban meglévő humán erőforráshiányokat. Űeoszthatóak huzamosabb 
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ideje feltöltetlen beosztásokba, vagy misszióban résztvevők hazai pótlására, elláthatnak 

időszakosan jelentkező speciális feladatokat, vagy katonai szaktudásuk és civil 

képzettségük, illetve alkalmasságuk figyelembevételével külszolgálati feladatokban 

vehetnek részt. Az önkéntes műveleti tartalékos beosztások feltöltése kizárólag a 

toborzó rendszeren keresztül történhet. Szerződésük határozott időre kerül megkötésre 6 

hónap próbaidővel, amely szerződést az állományilletékes parancsnok köti meg. 

Önkéntes műveleti tartalékosnak jelentkezhet minden nagykorú magyarországi 

lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár a mindenkori (jelentkezőre vonatkozó) 

szolgálati nyugdíjkorhatár betöltéséig. A szerződést a személyre vonatkozó szolgálati 

nyugdíjkorhatár betöltésének napjával az állományilletékes parancsnok megszünteti. 

Tényleges szolgálatra történő behívásukra normál (béke) időszakban kiképzésre és 

felkészítésre, valamint tényleges szolgálatra (beosztásukból adódó alap feladatra, 

természeti és ipari katasztrófa helyzetek elhárításában való részvételre) illetve 

személyes vállalásuk alapján külszolgálat teljesítésére, továbbá különleges jogrendben 

(veszélyhelyzet, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot és 

váratlan külső fegyveres támadás esetén) az MH HKNYP által kiadott behívóparanccsal 

kerülhet sor. A behívás eljárási rendje jelenleg kidolgozás alatt áll. A korszerű és 

elmélyült katonai szaktudás biztosítása érdekében lehetőség nyílik a jelentős katonai 

előképzettséggel és tapasztalattal rendelkező szolgálati járandóságra jogosultak 

önkéntes tartalékos állományba vételére is. Az önkéntes műveleti tartalékosok között 

megkülönböztetünk foglalkoztatott, vagy munkavállalóként szerződött önkéntes 

tartalékost, valamint szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékost. 

A Hjt. Ő7/A. § (Ő) bekezdése az önkéntes tartalékosok esetében háromévente hat 

hónap igénybevételt tesz lehetővé a kiképzésen túl (mely időtartam az érintett 

beleegyezésével meghosszabbítható). A behívások ütemezése során figyelembevételre 

kerülnek a Hjt. Ő7/Ű. § rendelkezései, mely szerint a tervezett feladatok esetében a 

behívás időpontját, a tényleges szolgálatot megelőzően az érintettel közölni kell. A 

tényleges szolgálat időtartama a fenti kereteken belül az MH igényeinek megfelelően, a 

tényleges feladat alapján kerül meghatározásra. A tényleges szolgálatot töltő önkéntes 

tartalékos a hivatásos és szerződéses állományra vonatkozó szabályok szerint 

vezényelhető. Az önkéntes műveleti tartalékos tényleges szolgálatra, az igénybevétel 

általános szabályai alapján, béke időszakban behívható a szerződésben foglalt beosztás 

és feladatok végrehajtására. Amennyiben azt szerződéskötéskor nem zárta ki, az 

önkéntes műveleti tartalékos – az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság 
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katonai felkészítése és ennek keretében az állomány ünnepélyes eskütétel. Szintén a 

gyakorlat végrehajtása előtt levezetésre kerül az erre kijelölt önkéntes tartalékos 

állomány katonai-igazgatás, valamint művelet-tervező szakfelkészítése, valamint 

befejeződik a kettő darab honvédelmi dandár megalakításának tervezési, szervezési 

feladatai. Megteremtődött a szolgálati járandóságban részesülő önkéntes műveleti 

tartalékos állomány 60 napos alkalmazási behívásának feltételei, valamint azok az MH 

katonai szervezeteinél történő szolgálatellátásának megtervezése. Folyamatban van az 

önkéntes szerződéses és hadköteles katonák behívásával, bevonulásával, leszerelésével, 

valamint megjelenési kötelezettségének teljesítésével összefüggő egyes költségek 

megtérítésével és a díjazások folyósításával kapcsolatos intézkedés kidolgozása. Az 

önkéntes tartalékosokkal kapcsolatos tevékenység társadalom felé történő tájékoztatása 

a megtervezett önkéntes tartalékosokkal kapcsolatos kommunikáció keretében kerül 

megvalósításra. 

 Az önkéntes tartalékos rendszer teljes felépítéséig hátralévő jó két esztendő nem 

lesz kihívásoktól mentes. Sajnos a társadalom szélesebb körének önkéntességre történő 

toborzása még nem valósult meg. Ugyan az önkéntes védelmi tartalékosok helyzete, 

fenntartása, utánpótlása rendezettnek és egyben megnyugtatónak tekinthető. Azonban a 

jelenleg szerződött önkéntes műveleti tartalékos létszám nagy része „volt 

egyenruhások” köréből tevődik össze. A szerződött állomány jelentős része közel áll a 

tényleges öregségi nyugdíjkorhatárhoz. A jelenlegi helyzet alapján, az önkéntes 

műveleti tartalékosok esetében kétséges a toborzás – még további közel Őő00 fő – 

sikeres végrehajtása. Ehhez hozzá kell tenni azt, hogy az adótörvények nem kedvező 

változása esetén az „adókedvezmény” fejében tartalékos szolgálatot vállalók vajon 

fenntartják-e szerződésüket. Ha nem, akkor ez további létszámhiányokat eredményez. A 

honvédelmi tárca feladatai nyilvánvalóak. Meg kell találni azt a társadalmi réteget, 

amely legjobban megfelel a honvédelem jelenlegi és jövőbeli elvárásainak. Ez a réteg 

kétségtelenül a fiatal korosztály, elsősorban a felsőfokú tanulmányait folytató hallgatók 

köre. A célközönség toborzására épülve azonban meg kell teremteni az általános és 

középiskolások tudatos, a tartalékos szolgálatra felkészítő és motiváló honvédelmi 

irányú nevelését. Az önkéntes tartalékos állomány bevonásával a hivatásos állomány 

leterheltsége csökken, de a HKR hatékonyságának szintjét fenn kell tartani. 
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4.6. Következtetések 

1. A 2010-es kormányváltás időszakában mindössze 17 fö önkéntes tartalékosa volt 

az MH-nak, ami hiányként jelentkezett a katasztrófavédelmi tevékenység során 

is. A béke és háborús hadrendi létszám azonos volt, amin változtatni kellett. 

2. Az önkéntes tartalékosok alkalmazási feltételeinek megteremtése régen 

elhatározott kormányzati feladat volt, ami a múlt év január 1-jét követően 

látványosan felgyorsult. Az eddig elvégzett feladatok alapján megállapítható, 

hogy az önkéntes toborzás törvényi háttere megalapozott, az önkéntes műveleti 

tartalékos személyi feltöltés folyamatban van, míg a védelmi tartalékosok 

feltöltése gyakorlatilag befejeződött. A tartalékos rendszer feladata 

koncepcionált és a finanszírozása a Kormány és a honvédelmi tárca részéről 

biztosított.  

3. A tartalékos rendszer gazdasági és társadalmi hatékonysága előrevetített, 

azonban ebben a fázisában még nem kutatható illetve bizonyítható. A társadalmi 

hatékonysága az Alaptörvényben rögzített, az MH alaptevékenységének 

biztosítására irányul. Mindemellett célja, hogy mind több munkaképes egyént 

visszatérítsen a munkaerőpiacra. A gazdasági hatékonysága elsősorban a 

nyugdíjkassza költségmegtakarításában, másodsorban pedig az MH 

alaptevékenysége, valamint a katasztrófavédelmi feladatok költségmegtakarítása 

során lesz mérhető. 

4. Az önkéntes tartalékosok általam megfogalmazott lehetséges katasztrófavédelmi 

feladatokra történő bevonása konkrét feladatait a rendszer teljes 

működőképességének elérését követően lehet véglegesíteni, illetve azt 

továbbfejleszteni. Az ehhez kapcsolódó megállapításokat a rendszer tesztelését 

követően lehet végrehajtani. A teljes tartalékos rendszer 201Ő-ig lesz kiépítve és 

a két honvédelmi dandár feltöltése, valamint működőképességének elérése 

jelenti a tartalékos rendszer működőképességét és műveleti alkalmazhatóságát. 

A katasztrófák elleni védekezésben való részvétele a HKR hatékonyságát 

hivatott szolgálni.  
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 A gazdasági élet klasszikus értelemben vett hatékonyságvizsgálata analóg 

módon nem alkalmazható a költségvetési szerveknél, főleg a vizsgálat tárgyát képező 

honvédelmi katasztrófavédelmi rendszernél. A fogalom habár sűrűn használt kifejezés, 

de azt általában nem a valódi értelmében, hanem gyakran valamilyen szinonimaként 

használják. A gazdasági értelemben használatos hatékonyság és hatékonyságvizsgálat 

fogalmak természetesen ráültethetők, összetevői értelmezhetők a honvédség 

katasztrófavédelmi tevékenységére. Értekezésemben az MH katasztrófavédelmi 

tevékenysége hatékonyságvizsgálatát a nemzetgazdaságban meghonosodott vizsgálatok 

alapjain elindulva a költségvetési szervezetekre érvényesíthető vizsgálatokon át 

eljutottam az MH tevékenységének vizsgálatához. Az MH katasztrófavédelmi 

tevékenységének hatékonyságvizsgálatát a kontrollig tevékenység és a 

katasztrófavédelemi tevékenységre biztosított költségvetés alapján, valamint az MH 

tapasztalat feldolgozó tevékenysége alapján végeztem el. 

 A 2010. év katasztrófaeseményeit vizsgálva megállapítottam, hogy a honvédség 

katasztrófavédelmi tevékenysége, ha nem is volt hibátlan, de mindenképp hatékony 

volt. Az MH gyorsan reagált a katasztrófahelyzetekre, azokban jelentős erőkkel vett 

részt. Űizonyította az együttműködési képességét a beavatkozó szervekkel. A 

honvédség a két katasztrófahelyzet valamennyi vezetési szintű feldolgozását követően, 

a jogszabályi módosításokat lebontva, a hiányosságokra adott válaszként, végrehajtotta 

a HKR szükséges korrekcióját. A kiigazítás egybe esett a teljes hazai 

katasztrófavédelem átalakításával, így az abban bekövetkezett, a honvédséget érintő 

változások is lekövetésre és a szabályzók szükségszerű módosítására is sor került.  

  Az MH-nak, az értekezés tárgyában történő vizsgálata során nem volt figyelmen 

kívül hagyható az önkéntes tartalékos rendszer vizsgálata, mint az a honvédség és benne 

a katasztrófavédelmi tevékenység egyik új képesség eleme. Az önkéntes tartalékos 

rendszer kialakítása eredményeként a béke és hadilétszám az elvárt mértékben került 

kialakításra. Az önkéntes tartalékos rendszer kialakításának a további célja, hogy mind 

több munkaképes egyén visszakerüljön a munkaerőpiacra és ennek gazdasági 

hatékonyságát minden bizonnyal a nyugdíjkassza megtakarításban kívánják lemérni. 

Mára azonban a hatékony katonai (műveleti) és katasztrófavédelmi alkalmazása került 

előtérbe.  Mostanra az önkéntes tartalékos rendszer megalkotásának törvényi feltételei 

megteremtődtek. Az önkéntes tartalékos rendszer tevékenysége jogszabályi keretekbe 

foglalt. A tevékenységi kereteken belül általános általam megfogalmazott lehetséges 

katasztrófavédelmi tevékenységek ismertetése olyan javaslat, amit a rendszer teljes 
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működőképességének elérése után – a Kormány szándéka szerint 201Ő. évben – lehet 

műveleti szinten véglegesíteni.   

 

Javasolt új tudományos eredmények 

1.) Elsőként dolgoztam fel az új jogszabályi környezet változásainak hatásait az MH 

katasztrófavédelmi tevékenységére vonatkozóan, melynek alapján megállapítottam, 

hogy az MH a megváltozott jogszabályi környezethez igazodva úgy szervezte át a 

saját katasztrófavédelmi rendszerét, hogy megtartva szervezeti elemei képességét, 

nagyobb hatékonysággal képes ez irányú feladatai végrehajtására.  

2.) Elemeztem az ország katasztrófa veszélyeztetettségét a honvédség Ágazat 

Katasztrófavédelmi Tervében megnevezett veszélyforrások alapján. Kimutattam 

a HKR vezetési elemeinek háromlépcsős átalakításának jelentőségét és a 

végrehajtó erők összetételében bekövetkezett változásokat. 

3.) Kimutattam, hogy a költségvetési szervek esetén a hatékonyság és annak vizsgálata 

sem térhet el a gazdaság egyéb szereplőitől. A hatékonyságvizsgálat gazdasági és 

társadalmi összetevőinek tükrében értékeltem az MH katasztrófavédelmi 

tevékenységét. A 2010. év árvízi és a vörösiszap katasztrófák hatékonyság 

szempontú feldolgozásával rámutattam a részben már megkezdett 

hatékonyságnövelő javaslatok szükségességére.   

4.) Kidolgoztam az önkéntes tartalékosok lehetséges katasztrófavédelmi feladatait. 

Űizonyítottam, hogy az önkéntes tartalékosok alkalmazása a honvédelmi- és a 

katasztrófavédelmi feladatokba hatékony. Igazoltam, hogy az önkéntes tartalékos 

rendszer működtetése az MH létszámnövelésének és további katasztrófavédelmi 

alkalmazásának egyetlen lehetősége és egyben költséghatékony módja. 

5.) Az MH létszámnövelésének egyetlen lehetősége az önkéntes tartalékos haderő 

feltöltése, melynek hatékonysága az ágazat katasztrófavédelmi tevékenységében 

is mérhető. 

 

 

Ajánlások 

A PhD értekezésemben megfogalmazott tények alapján javaslom elfogadni: 

1. A kutatott hatékonyságvizsgálati eredmények felhasználását az MH 

katasztrófavédelmi tevékenységi rendszerének fejlesztésére.  
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2. A hatékonyságnak a gazdasági- és a költségvetési-, ezen belül a 

katasztrófavédelmi szervezetek kimutatott eltérő sajátosságait. 

3. Az MH katasztrófavédelmi tevékenységének hatékonyság növelése érdekében a 

tapasztalat-feldolgozás módszerével megfogalmazott javító folyamatok 

feldolgozását. 

Az értekezésben megfogalmazottak véleményem szerint felhasználhatók: 

 kiinduló vagy gondolatébresztő elemzésként az MH és más, a 

katasztrófavédelemben közreműködő szervek és a katasztrófák káros 

hatásai felszámolási tevékenységének hatékonyságvizsgálatához;  

 a cél- és feladatrendszeren belül a katasztrófavédelemben résztvevők 

egymás feladatainak megismerésére és a hatékony együttműködés helyes 

irányainak meghatározásához;   

 a katasztrófavédelmi ismeretek oktatásához; 

 a kapcsolódó jogszabályok és belső szabályzók véleményezésének 

alátámasztására. 

 

Az értekezés témája mindenképp érdemes további kutatások folytatására. 

Megállapításaim segíthetik a katasztrófavédelemmel foglalkozó szakemberek munkáját. 

Elősegíthetik a katasztrófavédelmi tevékenység általános fejlődését. Űízom abban, hogy 

eddigi szakmai ismereteimet, tapasztalataimat és kutatási eredményeimet sikerült 

beépíteni értekezésembe. 

Az értekezésem végén kívánok köszönetet mondani mindenekelőtt Dr. habil 

Grósz Zoltán nyá. ezredes (PhD) témavezetőmnek, továbbá a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola 

jelenlegi és volt vezetői, oktatói, tanári és adminisztratív állományának a 

tanulmányaimhoz nyújtott segítségért. Köszönetemet fejezem ki jelenlegi és volt 

elöljáróimnak, hogy lehetővé tették beiskolázásomat és támogatták az értekezés 

elkészítését, munkatársaimnak és a téma avatott művelőinek, akik önzetlenül, időt és 

fáradságot nem sajnálva segítséget nyújtottak az információk, adatok felkutatásában és 

tudásukkal, szakmai kompetenciájukkal, személyes élményeik, valamint tapasztalataik 

átadásával jelentősen hozzájárultak munkámhoz. 

 

Űudapest, 2012. október 20. 

       Tamási Béla mk. ezredes 
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HÁKOT Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Operatív Törzs 

NATO Észak Atlanti Katonai Szövetség 

ONER Országos Nukleáris-baleset Elhárítási Rendszer 

régi kat. 

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 

szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV.törvény 

SEVESO-II 
Az Európai Unió ipari katasztrófákra kidolgozott 

szabályozása illetve ezzel a szabályozással érintett üzem. 

USAR Urban Search And Rescue 

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

ZMB Zászlóalj Mentesítő Űerendezés 
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4. számú melléklet 

A HKR jelenlegi felépítése
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5. számú melléklet 

A HKR kapcsolódása az országos

katasztrófavédelmi rendszerbe
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6. számú melléklet 
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9. számú melléklet 
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