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A XXI. században az tapasztalható, hogy a meteorológiai és hidrológiai eredetű
veszélyeztető hatások egyre intenzívebben, kiterjedtebben fejtik ki hatásaikat, nagyobb
beavatkozási, reagálási komplexitást követelve a hivatásos katasztrófavédelmi szervektől.
Magyarország földrajzi elhelyezkedése következtében a hazai természeti veszélyeztető
források közül kiemelten érvényesülnek az árvizek hatásainak domináns szerepei. Az utóbbi
tizenöt évben megfigyelhető az, hogy az árvízzel kapcsolatos kockázatok a gyakoriságot és az
intenzitást tekintve gyakoribbak és pusztítóbbak.

A szerző kísérletet tesz annak az elemzésére, hogy ezekre a paraméterekre hatással
lehet-e az éghajlat jelenlegi (rohamléptű) változásának üteme, továbbá arra, hogy a hazai
hidrológiai sajátosságokat a megfigyelt változások alapján értékelje, a lehetséges
prognózisokat figyelembe véve kijelölje a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
valószínűsíthető jövőbeni feladatait.
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A biztonság kérdéskörei, XXI. századi csoportosítása, az újfajta kihívások rendszerezése

A biztonság a túlélés és a fennmaradás lehetősége és képessége a létet fenyegető veszélyekkel
szemben”

Prof. Barry Buzan [1]

A második világháborút követően a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a
rakétarendszerek kiépítése, a biológiai, vegyi fegyverek megjelenése megteremtette annak a
lehetőségét, hogy egy ország mélységében élő lakosságát, és az alapvető ellátását biztosító
infrastruktúráit károsítani lehessen. Ahogy a haditechnikai eszközök egyre nagyobb pusztító
hatást értek el, egyre kiterjedtebb hatótávolsággal, úgy alakult át a hátországvédelem, és
alakultak ki a polgári védelmi mechanizmusok. A rakéta-atomháború veszélyeztetettség miatt
az elsőrendű polgári védelmi feladat a lakosság túlélésének megteremtése és az állam
működőképességének biztosítása volt. Az ország lakosságának túlélési esélyeit - többek közt -
az egyéni és kollektív védekezési módszerekkel kívánták garantálni. [2]

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének tudományos fokozattal rendelkező egyetemi
tanársegédje. Szakterülete: katasztrófavédelem, éghajlatváltozás, védelmi tervezés, lakosságfelkészítés
2 Terjedelmi korlátok miatt jelen írásmű nem tér ki az éghajlatváltozás, vízgazdálkodás széleskörű, kiterjedt
elemzésére, egyes hidrológiai események esettanulmányként mindenre kiterjedő, részletgazdag bemutatására



2

A biztonságra ható tényezők azonban a XXI. századhoz érve folyamatosan egészültek ki
olyan kihívásokkal, fenyegetésekkel, kockázatokkal, melyeknek jelentős társadalmi,
gazdasági, társadalmi hatásaik voltak, vannak, úgymint a terrorizmus, a migráció, a veszélyes
anyagok jelenlétével kapcsolatos veszélyek, a növekvő meteorológiai és hidrológiai eredetű
anomáliák, biztonságpolitikai jellegű válságot előidéző okok, a környezeti világproblémák,
azon belül kiemelten a globális klímaváltozás interdiszciplináris jellege.

Buzan professzor nevéhez fűződik a biztonság dimenziók felosztásának elmélete. A
neves kutató szerint a biztonság értelmezése öt különböző dimenzióra épül:

 a politikai,
 a katonai,
 a gazdasági,
 a társadalmi, és
 a környezeti dimenziókra.

A hazai biztonságpolitikusok ezt az elméletet elismerik, [3] de a megalkotása után 18
évvel az újfajta kihívások, fenyegetettségek és kockázatok megjelenésével, illetve
felerősödésével számos új elemet célszerű beilleszteni a biztonság dimenziós értelmezésébe,
úgymint:

 egészségügyit (járványügyit),
 belügyit (rendészetit, katasztrófavédelmit),
 környezetit, kiegészítve az éghajlatváltozás, az űridőjárás és a veszélyes anyagok

jelenlétének kérdéskörével,
 a gazdaságit, tekintve az energiabiztonságot,
 a társadalmit, tekintve a terrorizmus különböző megnyilvánulásait stb.

A felsorolás alapján belátható, hogy a biztonság egyre komplexebb és szélesebb körű
értelmezést nyer, multidimenzionális (többjelentésű) fogalommá vált, ahol a Buzan féle
dimenziók kiegészülnek például a közbiztonság, katasztrófavédelmi, humanitárius elemekkel.

A rendszerváltást követően Magyarország kül- és biztonságpolitikájának legfontosabb
állomásai az ország 1999-ben a NATO-hoz3, majd 2004-ben az Európai Unióhoz történő
csatlakozása voltak. [4] Az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke, a kollektív védelem
Magyarország biztonságának sarokköve. Magyarország demokratikus átalakulásának és a
sikeres euro-atlanti integrációjának köszönhetően az ország biztonsági helyzete alapvetően
stabil. A hazai Nemzeti Biztonsági Stratégia kimondja, hogy a Magyarország ellen
hagyományos fegyverekkel elkövetett támadás esélye elenyésző. Magyarország nem
rendelkezik tömegpusztító fegyverekkel, ugyanakkor a vegyi, biológiai, radiológiai és
nukleáris tömegpusztító képességek terjedése kiszámíthatatlan veszélyforrást jelent a
nemzetközi biztonságra. Amíg léteznek ilyen jellegű fegyverek, addig a lakosság nincs
biztonságban, a védelmüket meg kell oldani. [5] Hazánkat katonai támadás veszélye ma nem
fenyegeti, ugyanakkor jelentősen megnőtt a természeti, és civilizációs eredetű
veszélyhelyzetek, katasztrófák kockázata. [6]

Az ország a biztonságát három alapvető pillérre építi: nemzeti önerejére, az euroatlanti
integrációra és a nemzetközi együttműködésre. [7] A nemzeti önerő olyan képesség, melynek
fontos eleme a természeti és civilizációs katasztrófák elleni hatékony védekezés és
kárfelszámolás, a lakosság életének, alapvető anyagi javainak védelme.

3 Észak-atlanti Szerződés Szervezete: North Atlantic Treaty Organisation.
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A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet helye, szerepe a biztonság dimenzióiban

Magyarország állami feladatként gondoskodik az állampolgáraik védelméről. [8] Ennek
egyik fontos eleme a 2011. évi CXXVIII. törvénnyel létrehozott egységes, integrált hivatásos
katasztrófavédelmi szervezet, melynek feladatrendszere folyamatos bővül ki a hagyományos
veszélyforrásokkal (árvízi és belvízi események), a növekvő veszélyekkel (veszélyes anyagok
szállítása - közúti, vasúti, vízi, veszélyes üzemek jelenléte) és az új típusú kihívás körében
megjelenő kockázatokkal.

Az új jogi szabályozás és kormányzati politika követelményként szabta meg a
megelőzés és a hatósági munka erősítését, a reagáló képesség fokozását és a lakosság
életének, testi épségének és az anyagi javainak megóvását, a nemzetgazdaság és a kritikus
infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelmét. A törvényhozásban és a
rendelkezésekben is irányadó célként jelenik meg a katasztrófa- és veszélyhelyzetek
eredményes kezelése, azon belül is a polgári védelem megerősítése.

A XXI. században a biztonság, mind a társadalom, mind az állam legalapvetőbb
szükségletei közé tartozik, mely azt jelenti, hogy a jelenkor természeti és civilizációs eredetű
veszélyeztető hatásai és következményei miatt a védelmi szektort „reagáló képesebbé” kell
alakítani, fejleszteni. A védelmi szektor reagáló (reakció) képessége alatt azt a megelőzési,
beavatkozási, helyreállítási válaszadást lehet érteni, mellyel a jelenkor természeti és
civilizációs eredetű veszélyeztető forrásokból eredeztethető negatív hatások elleni
küzdelemben hatékony eredmény érhető el.4 Lényeges, hogy az állam működőképessége
biztosítva legyen, melyhez kapcsolódjon a nemzet fennmaradásához szükséges védelmi
komplex feladatrendszer, aminek fő kritériuma, hogy térben, időben hatékonyan tudjon
választ adni, reagálni a veszélyeztetettséget adó hatásokra.

A katasztrófavédelem oldaláról ez jelenti a lakosság veszélyhelyzeti felkészítését,
tájékoztatását, a biztonsági érzet társadalmi realizálását (nem egyenlő a pánik keltéssel), a
megelőző kultúra fejlesztését. A jelenkori természeti és civilizációs eredetű veszélyeztető
hatások elleni küzdelemben cél az önmentő képesség kialakítása, a helyes magtartási
szabályok bizalommal történő végrehajtása, például egy-egy kialakult meteorológiai és
hidrológiai esemény felszámolásában történő állampolgári, aktív közreműködés kiépítése.
Ezek olyan feladatok, melyek nem új keletűek, mégis a társadalmi szokások változása5 és az
újabb generációk oktatása-nevelése következtében mindig aktuális és kötelezően
végrehajtandó feladat lesz.

Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettségének meghatározása – kiemelten az
árvízkockázatra

Magyarország a mérsékelt övben helyezkedik el a szoláris felosztás szerint. [9] Az
országban a csekély magasság és szélesség különbségével (30), [10] és azzal a ténnyel,
miszerint a 400 méternél magasabb területek kevesebb, mint 2%-os arányt érnek el,6 azt
lehetne kijelenteni, hogy az éghajlat egyöntetű, - de ellenkezőleg, - változékony. Ennek oka,
hogy Magyarország az Északi-tengertől, az Urál-hegységtől, a Földközi-tengertől, az Atlanti-
óceántól szinte azonos távolságra van, és a három klímatípus közül7 hosszabb-rövidebb időre
bármelyik uralkodóvá válhat. A kontinentális légáramlatok nyáron szárazságot és forróságot,

4 Szerzői fogalom meghatározás
5 Társadalmi szokások változása úgymint: városiasodás, támogató-kiszolgáló infrastruktúrák felé kialakított
függőség, katasztrófaturizmus, túlzott ego – sérthetetlenség elve, a kapkodó, stresszes életmód
6 Ezzel a tulajdonsággal a Kárpát-medence legmélyebben fekvő területe.
7 Óceáni, kontinentális, mediterrán
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télen pedig tartós hideget okozhatnak. Az atlanti-óceáni és a földközi-tengeri párás
légáramlatok pedig mérsékelhetik a szélsőséges hőmérsékleti értékeket, ugyanakkor nagy
mennyiségű csapadékot is hozhatnak. Ezek a légáramlatok az év bármely időszakában nagy
intenzitású és kiterjedt esőzéseket okozhatnak. Ennek következtében akármelyik folyón és
vízgyűjtő területén, heves és tartós árvizekre, valamint belvízre lehet számítani.

Magyarország történetében az árvizek8 mindig jelen voltak. Ennek oka az ország
földrajzi elhelyezkedése, ugyanis a hazai domborzati viszonyok alapján a területek 73%-a
síkság, 20-a dombvidék és 7%-a csak a hegyvidék. Az ország területi helyzetét tovább
elemezve megállapítható, hogy területeinek 23 %-a, azaz 21.000 km2 alacsonyabb a folyók
árvizeinek szintjénél, mely egyfajta „teknőhatást” von maga után. Ezt bizonyítja az is, hogy a
Tisza alföldi szakaszának középső és alsó részén erősen aszimmetrikus, teknő alakú
lapályban, alacsony ártéren helyezkedik el. [11] Az árvízi veszélyeztetettséget növeli az is,
hogy az árterületeken található az ország megmunkálható területének egyharmad része (kb. 1,
8 millió hektárnyi terület). Itt helyezkedik el a vasutak 32 %-a, a közutak 15 %-a és több, mint
2000 ipari üzem. Itt él több mint 800 településen 2,5 milliónyi lakos. [12]

Lényeges az a prognózis is, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban kell
szélsőséges helyzetekre számítani. A szélsőséges időjárási helyzetek (a nagyintenzitású
esőzések) miatt a kisebb vízfolyások is gyakrabban fognak kiönteni, nagyobb árvizeket
okozva.

1. számú ábra. Magyarország településeinek árvízzel érintett veszélyeztetettsége 2013-ban
 (Készítette: BM OKF Informatikai Főosztály, Térinformatikai és Távközlési Osztály,

a képet a forrás alapján szerkesztette: szerző, 2016.)

Az 1. számú ábra színezése alapján látható, hogy Magyarország 198 járásából vannak
alacsony, közepes és magas kockázatúak.  Az országban a magas árvízi veszélyeztetettséget
mutatja a katasztrófavédelmi besorolás alapján, hogy a 3176 településből 1146 település árvíz
által veszélyeztetett, melyből 26 darab I. osztályba (piros szín), 656 II. osztályba (sárga szín)
és 464 III. osztályba (zöld szín) lett sorolva. A legveszélyesebb megyéknek tekintendő Jász-
Nagykun-Szolnok (10 településsel) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (5 településsel).9

Az 1-es számú ábra térképe a települések katasztrófavédelmi besorolása alapján készült.
A 234/2011 Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés szerint adott település vonatkozásában

8 Az árvizek általában nem katasztrófák, hanem ismétlődő természeti jelenségek. Az árvíz csapadékfüggő
természeti jelenség, ami Magyarország földrajzi helyzetét nézve mindig jelen volt. A probléma ott kezdődik, ha
a víz kilép a medréből, és katasztrofális állapotot idéz elő.
9 BM OKF adattára alapján
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lefolytatott kockázatbecslési eljárás alapján minden települést katasztrófavédelmi osztályba
kell sorolni.

A Kormányrendelet 3. fejezete tartalmazza a települések katasztrófavédelmi
besorolásának szabályait. A települések osztályba sorolásánál a kockázati mátrix nyújt
segítséget, amely az elmúlt évek kár eseményeire figyelemmel, valamint az uniós
tapasztalatokra, elvárásokra10 építve került megalkotásra. A kockázati mátrix segítségével
megállapítható, hogy egy adott veszélyeztető hatás mekkora kockázatot jelent az adott
településre. Alkalmazásával az ország minden egyes települése a valós veszélyeztetettség
alapján kerül besorolásra.

2. számú ábra. Magyarország településeinek katasztrófavédelmi besorolása 2012-ben
(Készítette: BM OKF Informatikai Főosztály, Térinformatikai és Távközlési Osztály)

A hazai katasztrófa-veszélyeztetettség megállapítását a települések besorolása nagyban
segíti. A települések osztályozását adó fő veszélyek egyértelműsítik az össz-
veszélyeztetettséget. A természetes katasztrófák közül árvízzel fenyegetett települések száma
2013-ban 1146 darab, melyből Jász-Nagykun-Szolnok megye van leginkább érintve.
Villámárvízzel érintett települések száma 516, Nógrád megye van leginkább veszélyeztetve.
Belvízzel érintett települések száma 1566, Hajdú-Bihar megye leginkább fenyegetett. A
rendkívüli időjárással érintett települések száma 2730, Pest megyét sújtva legjobban. Földtani
veszélyforrásokkal veszélyeztetett települések száma 1048 darab, Baranya megyét érintve
erőteljesebben.

Éghajlatváltozás árvizekkel kapcsolatos aspektusainak elemzése

Az éghajlatváltozás kérdéskörei, az utóbbi években számos nemzetközi és hazai
szimpóziumnak kerültek a kutatási célkitűzései, feladatai közé, sőt a hazai rendvédelmi
szervek,11 szervezetek is tudományos hálózatot építenek ki e témakör aktualitása, fontossága
miatt a feltérképezésére, elemzésére. Véleményem szerint kiemelt kutatási feladat az

10 Az Európai Tanács 15394/09 számú következtetése 2009. november 12-én
11 Hivatásos Katasztrófavédelmi szervezet oldaláról tekintve, úgymint 2003-2005-ig VAHAVA program, 2006-
2009 között Felkészülés a klímaváltozásra - környezet – kockázat – társadalom című, illetve tematikájú projekt
az NKTH Jedlik Ányos Program (JÁP), Az ADAM projekt (Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting
European Climate Policy) 2006-2010 az Európai Unió első, és eddigi legnagyobb, egyben legszélesebb integrált
klímakutatása, a Seerisk projekt 2012. szeptember-2014 december stb.
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éghajlatváltozás okozta, vagy azzal kapcsolatba hozható, a csapadékkal, hőmérséklettel,
széllel összefüggő fenyegetések, kockázatok elemzése. Fontos a hazai éghajlati, társadalmi
sajátosságokra tekintettel a megfigyelt változások mentén a lehetséges prognózisok
megalkotása, a lakosság időjárással, éghajlatváltozással kapcsolatos hatásokkal szembeni
kitettségének meghatározása.

A „Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és
annak eredményeiről”, az Európai Bizottság a 2014-2020-as pénzügyi időszakához igazodva,
az „éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és kockázatmegelőzés előmozdítása” című
tematikus célkitűzés keretein belül az európai uniós fejlesztési források lehívásának céljából
került megalkotásra. A jelentésben kidolgozták a hazai éghajlatváltozással kapcsolatos
kockázatokat, melyeket három fő kategóriába soroltak, úgymint [13; p. 10.]

 a természeti események,
 súlyos balesetek,
 szándékosan előidézett események.

A jelentés 13. táblázata alapján a 12 kockázati terület a következő: szélsőséges időjárás,
vizek kártételei, földtani kockázatok, járványok, űridőjárás, veszélyes anyagok, közlekedési
baleset, nukleárisbaleset, terrorizmus, kibertámadás, biztonságpolitikai válság, energiaellátási
válság. [13; p. 45.] A felsorolt kockázati területeket veszélyességük alapján is sorolták, ahol a
legsúlyosabb következményei a szélsőséges időjárásnak, vizek kártételeinek, az influenza-
világjárványnak, a migrációnak, a nukleárisbalesetnek, az invazív allergén vagy mérgező
növényeknek, a mágneses viharoknak, és az állat- és növényegészségnek vannak. A jelentés
14. számú táblázata mutatja be a kockázati forgatókönyvek jegyzékét, melyből a vizek
kártételei kockázati területek forgatókönyvei szerint megkülönböztetendőek a villámárvizek,
áradások, belvizek forgatókönyvei. Véleményem szerint az éghajlatváltozással kapcsolatosan
a felsorolt forgatókönyveknél valószínűsíthető a kölcsönös összefüggés.

A klíma globális szinten változik, ami regionálisan (például Kárpát-medence és azon
belül Magyarország) szinten jól követi a változásokat. A hőmérséklet emelkedik, ezáltal az
ezzel kapcsolatos események száma is növekszik, illetve a csapadék mennyiségével,
intenzitásával és eloszlásával kapcsolatosan egyre több anomália keletkezik. A Földközi-
tenger körzetében a nagy csapadékú napok száma csökkent, az északi területeken növekedett,
a Kárpát-medencében pedig a csapadékmennyiséget és a csapadékos napok számát tekintve
negatív irányba történik az elmozdulás. Az egyes évszakok csapadékösszegében jelentős
változások vannak már most is. Nyáron a hőmérséklet egyre nagyobb időintervallumban
tartósan magas, melynek következménye a szárazódás, ezáltal a csapadékeloszlás és a
mennyiség a nyári hónapokban kevesebb. A csapadékosabb évszakok a tavasz és főként a tél,
ezekben a hónapokban kell főként a nagycsapadékú (min. 20 mm) eseményekre számítani. A
téli hónapokban tapasztalható, hogy a hazai és országhatáron túli vízgyűjtő-területeken egyre
több csapadék hullik le, de a melegedés hatására a hóidény rövidül, így inkább eső, ónos eső
formában hullik le a csapadék, ami azt jelenti, hogy a téli lefolyás mértéke nagyobb (kb. 10-
20%), ezért az árvízi kockázat magasabb, a kialakulás esélye nagyobb. [14]

A Dunántúlon megfigyelhető, hogy a 20 mm-t12 meghaladó nagycsapadékú napok
(vízkárelhárítás szempontjából problémát okozó) száma növekedett. Az extrém
csapadékindex ilyen irányú változása a hazai vízgazdálkodásban (is) komoly problémákat
eredményez. A globális melegedési tendenciát követő hazai hőmérsékleti (megszokottnál
magasabb) értékek és a hóolvadások miatt az árvizek kockázata megnövekszik. Nyáron

12 1 mm csapadék az 1 liter/m2-t jelent, tehát 20 mm az 20 m2-re eső 20 l csapadék. 1 cm hó = 1 mm eső
mennyiségével, de erősen függ a hó halmazállapotától.
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hidrológiai aszállyal kell számolni, ami alacsonyabb vízállást von maga után, amit a kevesebb
lehullott csapadék, de a magasabb hőmérséklet miatti párolgás okoz. Több hazai folyón az évi
közép-vízhozam folyamatosan csökken. [14; p.70.]

Az kijelenthető, hogy az éghajlati rendszer jelenlegi instabilitása egyre nagyobb
mértékű éghajlati változást jelent, tehát a nagyobb instabilitás magasabb változékonysági
szintet von maga után.

Az elmúlt években a csapadékeloszlás tekintetében a gyors (pár óra alatt), hirtelen
történő lehullás volt megfigyelhető. Az intenzitás növekedése a megszokottnál nagyobb
mennyiséget jelent, ami több problémát okoz. Rövidtávon ezek a talajfelázást, a
villámárvizeket, a csatorna, és szennyvíz hálózatok elöntését (hidraulikai túlterhelést okoz a
rendszerben), a közlekedési balesteket, a pinceelöntéseket, középtávon sárlavinákat,
földcsuszamlásokat, házak összeomlását, hosszútávon hidrológiai aszályt jelentenek. [15]
Amikor az erős széllökésekhez rendkívüli csapadékhullás társul, akkor számolni kell
épületkárokkal, antennatornyok sérüléseivel, ipari berendezések megrongálódásával,
különleges technológiával készült épületek károsodásával. A komplex időjárási események
kiterjedtebb kárterületein számolni kell azzal, hogy a hivatásos tűzoltó parancsnokságok,
katasztrófavédelmi őrsök, önkéntes tűzoltó egyesületek erői le lesznek terhelve és a
viharkárok elhárítása, a mentés érdekében polgári védelmi szervezeteket, mentőcsoportokat
kell igénybe venni.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A legmagasabb

mért hőmérséklet
(°C)

37,8 38,4 39,4 37,2 36,9 36,9 41,9 39.1 37.2 36.8 39,2 40,4 40,6 36.5

Legalacsonyabb
mért hőmérséklet

(°C)
-

26,1
-

28,3
-

39,4
-

21,8
-

26,5
-

25,1
-

14,8
-

19.2
-

25.5 -23.7 -
18,7

-
26,4

-
18,2

-
20,1

Legnagyobb évi
csapadékösszeg

(mm)
1042 1005 710 1070 1171 887 1011 1001 1087 1555 756 844 1083 1228

A legkisebb évi
csapadékösszeg

(mm)
378 343 270 494 565 402 414 403 346 643 251 324 469 452

A legnagyobb 24
órás

csapadékösszeg
(mm)

141 141 177 128 164 107 94 97 157 114.4 114 112 94 116

1. számú táblázat. Az elmúlt évek időjárásának hőmérséklettel és csapadékkal kapcsolatos
összefoglaló táblázata

(Készítette: szerző, 2016., az OMSZ adatai alapján)

Az 1. számú táblázat a hőmérséklet és csapadékkal kapcsolatos értékeket mutatja. A
táblázat számadatainak leolvasása után szembetűnő, hogy azokban az években, melyekben
katasztrófavédelmi szempontból nagyobb hidrológiai jellegű káresemények következtek be
(2001, 2002, 2006), ott nem biztos, hogy a csapadék mennyiség kiugróan magas értéket mutat
a többi évhez viszonyítva (kivéve a 2010-es évet). Erre példa a 2006-os, mikor a legnagyobb
évi csapadékösszeg (mm) értéke nem sokkal haladta meg a 2012-es év értékét, mely rendkívül
aszályos évnek tekintendő. Ez bizonyítja a csapadékeloszlás egyenlőtlenségét.

A 2010-es árvízszint nagyobb volt, mint a 2001-es, 2006-os, és jól látható, hogy a
legnagyobb csapadékmennyisége jóval nagyobb, mint az adott éveké. Ebben az esetben a
csapadékosabb tendencia okozta a rendkívüli árvizet. Csapadék tekintetében a 2005-ös év is
kiemelkedik a táblázat szerint. A lokális nagy mennyiségű csapadék a Mátrában okozott ún.
villámárvizeket. Ebben az esetben nemcsak a mennyiséget, hanem az intenzitást is figyelembe
kell venni. A 2007-es évben a legnagyobb évi csapadékösszeg 1011 mm volt, ami jóval
nagyobb értéket képviselt, mint a 2006-os év adatai. Érdekesség, hogy a 2007-es év az erdő-
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és bozóttüzeiről, hőhullámairól volt híres, míg a 2006-os év a dunai és tiszai árvízekről és a
csapadékban gazdag augusztus 20-i viharról. Ebből megint csak az következik, hogy a
csapadékeloszlás nem egyenletes.

Összességében a XXI. század első évtizede a táblázat hőmérsékleti értékei alapján
melegnek bizonyult. Csapadék tekintetében a 2004-es és 2005 évek voltak az átlagostól kicsit
eltérőbbek, illetve csapadékrekordok sorozata jellemezte a 2010-es évet, mellyel 11%-kal (62
mm-rel) felülmúlta a 30 éves átlagot. [16] Ennek a rendkívüli, adhoc jellegű csapadékos
évnek a csapadéktevékenysége alapján nem lehet kijelenteni, hogy Magyarországon nőtt a
csapadék éves összege, mivel kiugró évnek csak a 2010-es év számított, mely az évtized
átlagát növelte.

Az rendkívüli időjárás értékelése a tűzoltói vonulási statisztikák figyelembevételével

3. számú ábra. Tűzoltói események összesített kimutatása 1990-től (balra) 2010-ig (jobbra)
(Készítette: BM OKF) [17] [18]

Az 3. számú ábra alapján az derül ki, hogy a tűzesetek száma 1999-ig mennyiségben
több volt, mint a műszaki mentéseké, de 1999-ben (valószínűsíthető az árvíz miatt) történt egy
nagyobb ugrás, majd visszaesés, de 2000-től a megszokott körülbelüli évi 10 ezer
esetszámhoz képest lineárisan növekedés tapasztalható, mely 2005-ben13 le is hagyja a
tűzesetek évi darabszámát. A forrásként felhasznált Évkönyv szerint a műszaki jellegű
mentések számának növekedése a szélsőséges időjárási körülményekre vezethető vissza
leginkább, de a közlekedés és az ipari fejlődés is számottevő. [17] A 3. számú ábrán vizsgált
időszakot tekintve a 2005-2010 között a tűzesetek számát tekintve megállapítható, hogy
azokban az években és éven belül egyes időszakokban, ahol csapadékszegényebb, forróbb
volt az éghajlat, ott a tűzesetek esetszáma magasabb, mint a műszaki mentéseké. A műszaki
mentések esetszáma a csapadékosabb időszakokban élesen eltávolodik a tűzesetekétől, mely
azt jelentheti, hogy a meteorológiai és hidrológiai eredetű káresemények száma megnő.
Bérczi László egyik cikkében írja, hogy a 2010-es év 65536 esetszáma a műszaki mentések
során, egyértelműen a szélsőséges időjárásra vezethetőek vissza. [18]

13 A rendkívüli csapadékos események következtében (lásd Mátrakeresztes) országos átlagban valamivel
hidegebb, és 20%-kal csapadékosabb, mint a sokévi átlag, de a csapadék eloszlásban volt szokatlan is, például a
június 20%-kal csapadékszegényebb, szeptember 30%-kal csapadékdúsabb volt. Augusztusban rendkívüli
mennyiségek hullottak le rövid időn belül.
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4. számú ábra. 2010-2014. évek közötti éves vonulás statisztika bemutatása beavatkozási
típusonként (Készítette: BM OKF, 2014) [19]

A 4. számú ábra alapján egyértelmű, hogy a rendkívüli csapadékos napok száma
megnöveli a műszaki mentések számát. A 4. számú ábrán a 2010 és 2014 közötti éves
statisztikák vannak bemutatva. A 2012-es év tűzesetek számát tekintve a 4. számú ábra
alapján élesen kiugrik, mely közel duplájára nőtt mennyiségét tekintve. A nevezett év
hőmérsékleti szempontból rendkívülinek mondható, mivel éves átlagban plusz 2 °C-kal volt
több a megszokottnál (nyáron ez plusz 3,1 °C). [20] A 2012-es év az egyik legmelegebb év az
1901-től kezdődő idősorban, de a februári hónapját tekintve a 12. leghidegebb a hivatalos
mérések kezdetétől nézve (1901). 2012-ben összesen 16245 felszíni tűzesetnél14 történő
beavatkozás történt, de emellett még 16 darab korona tűz15 és 73 talajfelszín alatti tüzet is
feljegyeztek.16 A megyék közül a legtöbb szabadtéri tűz Borsod-Abaúj-Zemplénben 2295
beavatkozói esetszámmal, Pest megyében 1764 db, Bács-Kiskun megyében 1404 db volt. A
2011-es évet szélsőségesen száraz időjárás jellemezte, az év eleji olvadás miatti víztöbblet az
év többi részében állandósult csapadékhiány végül súlyos aszályhoz vezetett. Ez az év is
bővelkedett a tűzesetek számát tekintve, például Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1407
darab erdő és bozóttűzzel kapcsolatos eseményt rögzítettek, mely a megyék erdőtűz-
veszélyességi besorolása szerint nagymértékben veszélyeztetett.

A fentiekben bemutatott statisztikai adatok alapján véleményem az, hogy a
katasztrófavédelem, a tűzoltóságok szer- és eszköz állományát bővíteni kell. Ez egyrészt azt
jelenti a hazai melegedési trend miatt várható erdőtüzek számának emelkedéséből adódóan,
hogy növelni szükséges az erdőtüzes tűzoltószer beszerzését, rendszerbe állítását. Másrészt a
növekvő hidrológiai események például a gyakoribb és pusztítóbb árvizek következtében több
homokzsáktöltő berendezés vásárlását a katasztrófavédelmi igazgatóságok számára.

A kárelhárításhoz szükséges új eszközök, úgymint monitoring rendszerek, mobil
szivattyúkapacitás bővítése, a nagy terjedelmű erdő- és területtüzek oltására alkalmas
kapacitás bővítése, további különleges védőfelszerelések, új műszerek, kánikula-elsősegély
felszerelések stb.) beszerzése, valamint ezek optimális területi allokációja elősegíti a
klímaváltozás negatív hatásai elleni reagáló képesség növelését.

14 Alom, avar, lehullott növényi részek, kisebb mérető cserje vegetáció égése.
15 Mikor a tűz a koronaszintben koronáról koronára halad vagy a magasabb cserjeszintben terjed.
16 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Káreseti Adatszolgáltatási Program (KAP online) lezárt
erdőtűz adatlapok alapján.
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A rendkívüli időjárás és az árvíz okozta hatások elemzése a lakosságra és az anyagi
javakra

A kárterület az a terület, ahol a bekövetkezett káresemény pusztító hatása leginkább
érvényesül. Típusai alapján megkülönböztethető nukleáris-, vagy vegyi hatás, ár- és belvíz,
tűz, robbanás, földrengés, szélsőséges időjárás, biológiai fertőzések által kialakított
kárterületeket, valamint ezek kombinációjaként létrejött károsított területeket. Közös
jellemzőjük, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek szükségesek a mentési
feladatok meghatározásához, a kárelhárítási- és kárfelszámolási tevékenységek
végrehajtásához.

Az árvíz a hidrodinamikai erejével rombolja az épített környezetet, áztató hatásával
pusztítja a talaj termőrétegét, és csökkenti az épületek állékonyságát. Akadályozza a
mezőgazdasági munkát, de épületkárokat, környezetszennyezést és talajmozgásokat is
okozhat, valamint szennyezheti az ivóvíz-bázisokat. Az épületszerkezetek átázása, teherbíró
képességének csökkenése, valamint az altalaj mozgása miatt, számítani kell az épületek
sérülésével, leomlásával, az alapok roskadásával is. A víz gyakran üregeket, mély gödröket
alakít ki, ezáltal a területen lévő közművek károsodhatnak, amely további veszélyeket
okozhat. [21] Lényeges azonosítani, az élőerők veszteségének nagyságát, illetve
veszélyeztetettségének formáját, mértékét, az anyagi javak sérülését, veszteségét, illetve
fellépő károsodás mértékét, a kárterületen található közművek állapotát és a keletkezett
pusztítást, a beavatkozó erők feladatait, a végrehajtás időbeli sorrendjét stb.

A kiterjedtebb viharok, vagy a rendkívüli esőzés miatt keletkező hidrológiai események
miatt a környezetben bekövetkezett károk az emberi lakókörnyezetet és az állati élőhelyeket
pusztíthatják el, az állati tetemek miatt járványok alakulhatnak ki.

2005. év áprilisában 18-án egy lokális zivatar következtében rendkívüli,
nagymennyiségű csapadék (110 mm) 17 hullott le pár órán belül a Mátrában. Ennek
következtében a hirtelen telítődött Csörgő- és a Kövecses patakok kiléptek a medrükből és
hatalmas víztömegként zúdultak le Mátrakeresztes településre. A rengeteg vízmennyiség a
Hasznosi-víztározó gátjára is nagy nyomást jelentett. [22] A természeti anomáliát erősítette,
hogy a Mátra erdőgazdálkodása nem megfelelő, mert nagy területeket termeltek le, ami a víz
levonulását gyorsította. A fakitermelés miatt eróziós folyamat indult el, mivel a humuszos
talajrész lemosódott, a felszínen a terméketlen alapkőzet maradt, így csökkent a talaj
vízmegtartó képessége. Az ilyen sérült területeken az erdőtelepítés (mint légszennyező
részecske megkötő, védősánc, víz megtartó) már nem egykönnyen lehetséges, egyre kevesebb
a természetes „akadály” a lezúduló víz előtt.

1. számú kép. Köves áradat Mátrakeresztesen 2005-ben (rendkívüli esőzés következtében

17 Az április havi átlagos csapadékmennyiség összege 40-45 mm körül van, ebből is látható, hogy a havi
mennyiség majdnem háromszorosa hullott ki a térségre, ami nagy terhet jelentett a környezet vízháztartásában.
Szerző megjegyzése.
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(Szerkesztette: szerző, 2016.) [23]
2005. május 18-án az időjárás újból szélsőségesen megnyilvánult rendkívüli

felhőszakadások és intenzív jégesőkkel kísért zivatarok formájában. Az érintett település Mád
volt. A meteorológiai anomália egyik károsító ereje az erős széllökéseknek (115 km/h) volt
köszönhető. A szél és a rendkívüli csapadék egyszerre jelentkezett, mely következményei
épületkárok (tetőszerkezet, nyílászárók, tűzfal, kémény leomlás stb.), fakidőlések, könnyebb
tárgyak szétszóródásai lettek. Mád több részén sár, törmelék, hordalék lerakódása volt
megfigyelhető.

Az özönvízszerű esőzések egyik kellemetlen hatása, hogy a szennyvízcsatornák tartalmát
a csapadék kimossa, az ivóvízbázist beszennyezi. A közel 170000 fős Miskolc egyik részének
az ivóvízellátását a Miskolc-tapolcai vízmű látja el. 2006. május 23. és június 6. között a
térségben 215,8 mm csapadék hullott. A Miskolc-tapolcai vízmű források (Olasz kút és az Új
kút) vízgyűjtő területeire ez 16,8 millió m3 vízmennyiséget jelentett. [24] A rendkívüli
mennyiségű csapadék fekáliával szennyezte el az ivóvízbázist. A Miskolc-tapolcai vízmű a
szennyezést felismerte és az Új kút víztermelését leállította. A szennyezett víz azonban már az
ivóvízhálózatba került, a vízfogyasztás miatt 3614 ember fordult hasmenéses panaszokkal
orvosokhoz, közülük 179-en szorultak kórházi ellátásra. A vizsgálatok során 20 esetben
mutatták ki a Calici vírus,18 további 75-ben pedig a Campylobacter jejuni19 jelenlétét. [25]

2006 áprilisában Tiszafüred–Poroszló állomásközt20 fenyegette a Tisza-tó. Az árvíz
miatt a Tó vízszintje megemelkedett, és az erős széllökések hatására az észak felöli 80-100
cm magas állandó hullámverés a vasúti töltést megbontotta. A védelmet biztosító vasbeton
aljból kirakott rézsűvédelem is kárt szenvedett (megbomlott) ezáltal megszakadt az
alépítményi padka és megcsúszott.

2. számú kép. Vasbeton gerenda építése [26]

A 2. számú képen látható, hogy a Tisza-tó közvetlenül érinti a vasúti töltést. A
magasabb vízszint és nagy széllökések miatt fellépő hullám hatásai ellen hullámtörő
védművet alakítottak ki egy méter magas fordított „T” vasbeton gerenda segítségével.
Egyébként a meggyengült töltés megtámasztására (gátszakadás ne következzen be) 9000 db
zúzottkővel töltött műanyag zsákot raktak le. [27] Az árvíz miatt a vasúti pályában károk

18 Hasmenést okozó gyakori vírusfajta
19 Fertőző baktérium, ami hasmenéssel, hasi fájdalommal és görcsökkel járó betegséget okoz
20 Debrecen–Füzesabony vasútvonal része. Kritikus pályaszakasznak tekintendő, mivel két törzshálózati vonal
összekötésében van szerepe.
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keletkeztek, úgymint fekszinthiba21 [28], zúzottkőhiány és az illesztésekben sínvéglehajlás,
elsárosodás, a síncsavarok eltörése, kiszakadása. [26; p. 54.]

2010. májustól augusztus közepéig leginkább Észak-Magyarországon és Dél-
Dunántúlon22 sérültek a közlekedési infrastruktúrák. Vasúti pályán 600 helyszínen, közúton
mintegy 800 helyszínen voltak  vízátfolyások, útalámosódások, hegyoldalcsúszások,
útbeszakadások, hídfej-leszakadások, útelmosások, felsővezeték-szakadások,
jelzőberendezés-rongálódások, jelzőtábla-sérülések, pályaakadályok stb. Jellemzőek voltak a
teljes vagy részleges vágányzárak, illetve útzárak, sáv-, illetve félpályás lezárások,
járműkitiltásokat, össztömeg-korlátozások, sebességcsökkentések és terelések. [29] Az
elárasztott közutak egy része megsüllyedt, beszakadt, számos közúti híd megrongálódott. [30]
A 2010-es rendkívüli árvíz több helyszínen okozott rekordméretű károkat, mind a közúti- és
mind a vasúti közlekedésben. A helyreállítás során, több helyen nemcsak zúzottkőpótlásra
volt szükség, hanem a földművet is helyre kellett állítani, illetve talpfákat kellett cserélni.

Az árvíz következményeként a vízzel telített alépítmény miatt meggyengült
vágányszakaszok kiemelt kockázatot jelentettek. Nemcsak a fővonalat érte károsodás, hanem
az iparvágányokon is keletkeztek árvízkárok.

Az árvíz levonultával megkezdődött a lezárt pályaszakaszok ideiglenes helyreállítása és
forgalomba helyezése, illetve a sebességkorlátozások helyein a sebesség fokozatos emelése.
Ezzel párhuzamosan folyt a károk felmérése és a végleges helyreállítások ütemezése, a
munkák megkezdése. [31]

A május-augusztus időszak kárértékei23 (a szolgáltatókat ért károk, üzemeltetői
költségek, bevételkiesések, augusztus végéig a közlekedési infrastruktúrában meghaladja a 30
milliárd forintot, amely 8 milliárd forintot jelent a vasúti, 12 milliárd forintot az országos
közúti, és 10 milliárdot az önkormányzati úthálózatnál. [29]

A hivatásos katasztrófavédelem feladatai a meteorológiai és hidrológiai események
káros hatásai elleni küzdelemben

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet alaprendeltetéséből adódóan három feladati
ciklikusságot lehet megkülönböztetni, melyek szorosan egymásra épülnek, egymás
feladatrendszerét kiegészítve. Ezek a megelőzési-felkészülési, a védekezési-mentési és a
helyreállítási-újjáépítési ciklusok.

A megelőzési területen számos kihívás és feladat jelentkezik a hivatásos
katasztrófavédelmi szervezetnek. Ilyenek lehetnek, mint a meteorológiai, hidrológiai
előrejelzéseket biztosító társszervekkel való együttműködések és a kapcsolódó-támogató
monitoring rendszerek alkalmazása. A lehetséges veszélyek, rizikó faktorok folyamatos
veszélyelemzése, hatásvizsgálatok, a települések kockázatértékelésen alapuló
veszélyeztetettségének felmérése, katasztrófavédelmi (veszélyhelyzeti)tervezés.
Lakosságfelkészítés (önmentési képesség növelése, a veszélyhelyzeti kommunikáció
fejlesztése, védekezésben alkalmazandó magatartási szabályok ismertetése, begyakoroltatása
stb.), a jogszabályok és egyéb szabályozók a természeti és civilizációs eredetű kihívásokhoz
történő igazítása. Az elegendő számú egyéni védőeszköz készletezése. Árvízi, belvízi
védekezésben történő felszerelések (csizmás védőnadrág, gumicsizma, védőruha, kézi

21 Pontszerű vagy nagyobb szakaszon tapasztalható süllyedés
22 A legtöbb csapadék ezeken a területeken esett: legtöbb pedig az Észak- és Dél-Dunántúlon (helyenként közel
240 mm), illetve a Bükkben (90 mm feletti).
23 A vasúti pályákban okozott, a vonatkésések, a vonatpótló autóbuszok kényszerű forgalomba állításával, a
célba érés menetidejét növelő többszöri átszállással megvalósuló utazások, a vasúti szerelvényeket üzemeltető
operátorok költségeit, fuvaroztatóknak okozott kereskedelmi sebesség csökkenéssel további jelentős gazdasági
és társadalmi veszteségeket idéztek elő.
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reflektor, fáklya, homokzsák, a fűthető, illetve világítással rendelkező sátrak) raktárbázison
történő elhelyezése. Extrém hőség időszakára, árvíz bekövetkeztére, rendkívüli esőzés
kapcsán kialakuló ivóbázis fertőzés idejére palackozott ásványvíz, zacskózott ivóvíz
készletezése szükségszerű, illetve ún. víztisztító konténerek, mobil egységek fenntartása.

A megelőzési feladatok egyik legfontosabb eszköze a komplex „supervisori”
(főhatósági) ellenőrzések, amik a katasztrófavédelem iparbiztonsági szakterületéből alakultak
ki, amely jogkör többek között a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, bányászati
hulladéktárolók, feldolgozó létesítmények, és az izotópgyártó- és előállító intézmények
hatósági felügyeletének biztosít hátteret. [32]  De a másik két szakterület (polgári védelmi,
tűzvédelmi) is kezdeményezhet supervisori ellenőrzést. A komplex „supervisori” (főhatósági)
ellenőrzések alapja a természeti és civilizációs ártalmak ember általi okozásának a
csökkentése. A legtöbb ipari baleset, erdő és bozóttűz főként az emberi tevékenység
következtében jelentkezik, de a kiépített csapadékok elvezetésre szolgáló rendszerek
alulteljesítése mögött is általában az emberi tényező áll. Az időjárási anomáliák pusztító
hatásait az antropogén tevékenységekkel „erősíteni lehet” a saját védekezési
mechanizmusaikat gyengítésével. Ugyanis, ha kivágásra kerülnek a hegyoldalakon a fák,
illetve a vízelvezetéseket nincsenek megoldva, illetve karbantartva, továbbá olyan helyre
történik az építkezés, ami földtanilag, hidrológiailag nem erre a célra szolgál, akkor egy
nagyobb természeti csapás több anyagi kárral fog járni, ami nemcsak a környezetett
(természetes, mesterséges) érinti, hanem magát az embert is, lefogva számos rendvédelmi és
egyéb civil szervezet logisztikai kapacitását.

A supervisori ellenőrzések ereje a hatóságok együttműködésén alapszik. Több hatóság
bevonásával komplex vizsgálatok indítására nyílik lehetőség, amely például
környezetvédelmi, vízügyi, és építésügyi szempontból is rendezhet egy adott kérdést,
problémát.

A lehetséges veszélyek, rizikó faktorok folyamatos veszélyelemzése, hatásvizsgálatok, a
települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségének felmérése. Magyarország
biztonságát támogató polgári védelem alapfeladata az életet és a létfenntartáshoz szükséges
anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges szervezési és
felkészítő munka, a hazai települések valós veszélyeztetettségén alapuló rendszeres
kockázatértékelés és katasztrófavédelmi osztályba sorolás és a lakosság sebezhetőségére
összpontosító veszély-elhárítás tervezése, az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek
létrehozása, felszerelése és gyakoroltatása. A kockázatbecslés a megfelelő védelmi szint
kialakításához és a katasztrófavédelmi besoroláshoz nélkülözhetetlen. A 234/2011 Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés szerint adott település vonatkozásában lefolytatott
kockázatbecslési eljárás alapján minden települést katasztrófavédelmi osztályba kell sorolni.

Veszélyelhárítási tervezés. A veszélyelhárítási tervekben azonban nem csak a települést
veszélyeztető tényező kerülnek felmérésre, hanem e mellett egy olyan egységes
okmányrendszer, amelyen keresztül a veszélyhelyzet felszámolási feladatai és intézkedési
rendje az együttműködők köre kerül meghatározásra.

A jogszabályok és egyéb szabályozók a kihívások, kockázatok elleni védekezéshez
történő igazítása.

A lakosságot megfelelő mértékben tájékoztatni (felkészítési időszakban,
veszélyhelyzetben) kell a klímaváltozás hatásairól. Fel kell készíteni őket többek között a
súlyos ipari balesetek elleni védelemre, a rendkívüli időjárási eseményekkor követendő helyes
magatartási formákra, a kitelepítéskor, kimenekítéskor alkalmazott helyes viselkedési
normákra. A lakossági felkészítés precízen összefoglalja és átfogja az adott veszélyek
következményeivel kapcsolatos tudnivalókat, tájékoztatást (lakosság részére a segélykérést,
az önmentést, az egyéni védelmet), felvilágosítást, védelmi intézkedéseket (hivatásos
katasztrófavédelem részéről) és azok folyamatos begyakoroltatását. [33; p.90.]
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A lakosság felkészítésének a célja a felelősségtudat erősítése, az önmentő képességek
növelése, a biztonsági kultúra kiépítése, az önkéntesség növelése a védekezési
munkálatokban.

A lakosság felkészítés egy célcsoportja a tanulóifjúság. Ez a célcsoport elérhető a
közösségi szolgálat révén is. 2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele lesz, hogy
minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet „a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról” szóló jogszabály 133. § (2) f) szerint katasztrófavédelmi
területén is folytatható ezen irányú tevékenység.

A védekezésben irányadó magatartási szabályok lényege, hogy „segítségükkel” a
bajban levő emberek életveszély nélkül kerüljenek biztonságos zónába, helyszínre, vagyis ez
a veszélyeztetett terület elhagyásának ismeretéről szól, illetve arról, hogy az érintett területen
hogyan lehet elkerülni a további veszélyeket, vagy a meglévőt hogyan lehet „kordában”
tartani.

Az önmentés a saját környezetünk biztonsági kihívásainak megismerésével kezdődik. A
meteorológiai és hidrológiai eredetű események bekövetkeztének lehetséges veszély
forgatókönyveit célszerű ismernie a lakosságnak. Tehát elsődleges, hogy a lakókörnyezetben
levő és lehetséges veszélyeket az állampolgár megismerje, és értse meg a kialakulásuk okait.
[34; p. 14.]

A lakosság riasztása, figyelmeztetése, veszélyhelyzeti tájékoztatása, kitelepítési-,
kimenekítési-befogadási teendők végrehajtása. A lakosság hiteles információval történő
ellátása a rendkívüli idősjárás okozta eseményeknél és például árvizek idején életmentő lehet
(új típusú lehetőségek: ÁrvízFM, facebook, Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás - VÉSZ
stb.) Az infokommunikációs technológiák fejlődésével a lakosság tájékoztatásának
lehetőségei kiszélesedtek. A nagyszámú magyarországi internet-felhasználók miatt
elengedhetetlen, hogy Magyarországon is vizsgálják a közösségi média adta lehetőségek,
módszerek adaptálását a hazai védekezési mechanizmusba, kiemelten a lakosság
veszélyhelyzeti tájékoztatásában.  Ahogy a 2013. év márciusi hó és júniusi árvízi helyzet is
mutatta, a lakosság részéről igény mutatkozik arra, hogy a hivatásos szervek alkalmazzák
ezeket az új infokommunikációs technológiákat.

A polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez
szükséges anyagi készletek biztosítása. Bebizonyosodott, hogy a katasztrófavédelem erői a
jelenkor kihívásainak kezelése miatt jelentős mértékben le vannak terhelve. Ennek megoldása
az önkéntes (elsősorban) és köteles jellegű polgári védelmi szervezetek. Az önkéntes erők
alapvető biztosítékai az önkéntes mentőszervezetek, mentőcsoportok. Alkalmazhatóságuk az
egész országra kiterjed. A hidrológiai eredetű káresemények felszámolására például kiválóan
alkalmas a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság égisze alatt megalakult HUNOR
hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet és a HUSZÁR közepes kutató-mentő
mentőszervezet.24

Lakossági önkéntes szerepvállalás növelése. A polgári védelem ma már össztársadalmi
feladat, ami azt jelenti, hogy az Alaptörvényben deklarált biztonság állampolgári jog, de
annak fenntartása kötelezettség is egyben. A védekezésben részt vevő összes hazai szervezet
hozzájárul a nemzeti szintű biztonsághoz, de ehhez mindenekelőtt kell a társadalom aktív
(önmentő) részvétele is.

24 A HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek 2013. évi júniusi árvízi alkalmazásakor bebizonyosodott, hogy
jelentős mértékben hozzájárulnak a védekezési munkálatokhoz. Mint ahogy a speciális, önkéntes
mentőcsoportok is. A 2013. évi júniusi árvíznél a területi Mentőcsoportok alkalmazása Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Pest, Budapest történt több mint 700 fővel. Végrehajtott feladat például a személy- és
állatmentés, védmű erősítése, egészségügyi szolgálat, élelmiszerellátás; Kisoroszi, település komplex védelme
(Somogy Mentőcsoport) stb.
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Napjaink bonyolult káreseményei és intenzív katasztrófái alapján az körvonalazódik ki,
hogy a speciálisan felszerelt, jól kiképzett hivatásos erők egymaguk nem tudják (illetve egyre
nagyobb energia ráfordítással képesek) felszámolni a veszélyforrások és az anomáliák egyre
pusztítóbb hatásait és következményeit, szükségük van az állampolgári közreműködésre, a
szakképzett civilekre.

A felsőoktatási intézmények tanulóinak önkéntessége egyrészt jelenti az aktív
állampolgársági és a közösségi részvételt, mely szolgálja a társadalom túlélési és önmentő
képességét, másrészt magában hordozza az önzetlenséget, a kölcsönös felelősségvállalást stb.,

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a 2014/2015-ös tanévben a 67
felsőoktatási intézmény nappali képzésein 217248 fő hallgató volt, megoszlást tekintve 93%
felsőfokú alap-, mester-, valamint osztatlan képzésben vettek részt, akikkel számolni lehet,
mint potenciális közreműködőkkel a katasztrófavédelemben. [35]

Felsőoktatási intézmények önkéntes mentő szervezeteinek jelentősége, helye, szerepe a
katasztrófavédelem rendszerében. Az önkéntes mentőszervezet előnye, hogy vannak tagok,
akik olyan speciális tudást biztosító felsőoktatási intézményekből jönnek, amit
kamatoztathatnak a kárhelyszínen. Magyarország biztonságának fenntartásában luxus és
értelmetlen lenne a felsőoktatási tanulóifjúság erőpotenciálját figyelmen kívül hagyni. A
gyors segítség megszervezése során nagy hangsúlyt kell fektetni az egyetemi és főiskolai
önkéntesekre, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkéntes Katasztrófavédelmi
Szolgálata, a 2013. évi júniusi árvízi védekezésnél, odaadásuk és elköteleződésük által a
veszélyhelyzetben remekül megállta a helyét, mind a konkrét helyszíni beavatkozásokban,
mind a Megyei Védelmi Bizottságok operatív csoportjainak munkájában, mind a rájuk bízott
ügyeleti szolgálat ellátásában.




3. számú kép. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálata a
2013. évi júniusi dunai árvízi védekezésnél (Készítette: szerző, 2016.)

A feltételezett veszélyhelyzetek, katasztrófák kezelésével, a beavatkozással és a
helyreállítással kapcsolatos tevékenységek modellezése, prognózis készítés, beválás vizsgálat.

Műszaki védelmi rendszerek tervezése, ipari balesetelhárító rendszerek létrehozása,
adatszolgáltatás végzése, információ feldolgozása és a felhasználókhoz történő eljuttatása.

Különböző monitoring mérő-figyelő, jelző és riasztó rendszerek létrehozása,
adatszolgáltatás végzése, információ feldolgozása és a felhasználókhoz történő eljuttatása.

Hatósági, szakhatósági, engedélyezési, szankcionálási tevékenység végzése, az ezek
alapját képező szabályzók kidolgozása.

A katasztrófavédelmi igazgatás rendszerének működtetése. A katasztrófa elleni védelem
cél, feladat- és szervezetrendszerének meghatározása.
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Hatékony beavatkozói-reagáló képesség feltételeinek megteremtése. A beavatkozó
hivatásos, önkéntes és köteles szervezetek felállítása, felszerelésük, kiképzésük,
gyakoroltatásuk megszervezése és végrehajtása és ellenőrzése, magas szintű készenlétük
mindenoldalú biztosítása.

Kutatás-oktatás. A tudományos tevékenység, a kutatás-fejlesztés irányainak
meghatározása, feltételeinek megteremtése, folyamatos végzése A kapcsolódó projektek
elkészítése, beindítása és megvalósítása

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, tájékoztatás, előrejelzés, koordináció, adatcsere,
nemzetközi segítségnyújtás és kérés jogi, szervezeti előkészítése, együttműködés
megszervezése, folyamatos fenntartása.

A felsorolt feladatok végrehajtásának anyagi-pénzügyi feltételeinek biztosítása. A
katasztrófavédelem gazdasági, logisztikai feltételeinek kialakítása, költségvetési gazdálkodás,
eszköz- és szerellátás, rendszeresítés, üzembentartás, informatikai, távközlési biztosítás,
tervszerű ingatlanfenntartás, a veszélyhelyzeti logisztikai ellátás tervezése, anyagi készletek
kialakítása 25

Összefoglalás

A biztonság a legalapvetőbb emberi és társadalmi szükségletek közé tartozik, ezért a
biztonságos létért tett erőfeszítések végigkísérik az emberiség történetét. A fenyegetéseket és
veszélyeket kezdetben a természet erői és viszontagságai, később főleg a háborúk, illetve
következményeik képviselték. Ezért hosszú évszázadokon keresztül a háború megvívására
való képesség, az ellenség távoltartása vagy legyőzése volt a biztonság fő garanciája. A
biztonságra ható tényezők azonban a XXI. századhoz érve folyamatosan egészültek ki olyan
kihívásokkal, fenyegetésekkel, kockázatokkal, úgymint a terrorizmussal, a migrációval, a
veszélyes anyagok jelenlétével kapcsolatos veszélyekkel, a környezeti világproblémákkal,
melyeknek jelentős társadalmi, gazdasági, társadalmi hatásaik voltak, vannak.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet a jelenkori kihívásokat figyelembe véve
alakította át a veszélyelhárítási tervezési rendszerét, mely célja a lakosság és az anyagi javak
védelme normálidőszak, katasztrófaveszély és különleges jogrend idején. Magyarország
valamennyi településén végrehajtották a rájuk jellemző reális veszélyeknek a felmérését és az
arra épülő katasztrófavédelmi osztályba sorolást, melyre több, egyéb intézményrendszer,
illetve cselekvési-intézkedési sor is épül, úgy, mint a közbiztonsági referens intézménye, az
elégséges védelmi szint, a kötelezett polgári védelmi szervezetek létszáma stb. Ez egy olyan
dokumentációs rendszer, cselekvési terv, mely hatékonyan támogatja a lakosság és az anyagi
javak védelmét. A veszélyelhárítási tervezés hatékonysága annál nagyobb, minél jobban
együttműködő a lakosság, ha ismerik a környezetükben levő veszélyeztető hatásokat, sőt nem
csak a közvetlen környezetükben levőket, hanem azt az országét ahol élnek. Ez aktualizálja és
realizálja a lakosság felkészítéssel kapcsolatos kutatásokat.

A mai magyar hivatásos katasztrófavédelmi szervezet új kihívásokkal küzd, feladatai,
jelentősége növekszik, hatósági jogkörei bővülnek, azokat határozottan gyakorolja. Alapvető
célja Magyarország területén biztosítani az alkotmányos alapjogok biztonságát, a közrendet,
közbiztonságot, a lakosság védelmét. A katasztrófavédelem területére kiemelten igaz, hogy
elméletének és gyakorlatának összhangban kell lennie. A katasztrófavédelem alapvető
rendeltetése a magyar lakosság élet- és vagyonbiztonságának megóvása, a nemzetgazdaság
védelme, a magyar ipar biztonságának és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos

25 Árvízi, belvízi védekezésben történő felszerelések (csizmás védőnadrág, gumicsizma, védőruha, kézi reflektor,
fáklya, homokzsák, a fűthető, illetve világítással rendelkező sátrak) raktárbázison történő elhelyezése. Extrém
hőség időszakára, árvíz bekövetkeztére, rendkívüli esőzés kapcsán kialakuló ivóbázis fertőzés idejére
palackozott ásványvíz, zacskózott ivóvíz készletezése szükségszerű, illetve ún. víztisztító konténerek, mobil
egységek fenntartása.
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működésének garantálása. Feladatai időrendi ciklikusságban: a megelőzés és felkészülés, a
beavatkozás és mentés, a helyreállítás és újjáépítés. A tevékenységi fázisai az
alaprendeltetésének megvalósítása érdekében: a veszélyeztető, fenyegető tényezők
azonosítása, kockázatelemzés-értékelés, információ szolgáltatása, tájékoztatás, felkészítés,
értesítés, riasztás, hatósági döntés kialakítása, beavatkozás, a rehabilitáció, arányosság
biztosítása a veszélyeztetés és a tett intézkedések között.

A hatályos katasztrófavédelmi törvénnyel a katasztrófavédelmi feladatok megelőzés
centrikussá váltak, megváltozott a védelmi igazgatás rendszere, átalakultak a hatáskörök,
megújult a polgári védelem, állami irányítás alá került a hivatásos tűzoltóság, létrejött az
egységes iparbiztonság, előremutató változások következtek be a gazdálkodás rendjében.
Ezek figyelembe vételével a hazai színvonalas árvízi védekezés rendszerébe a hivatásos
katasztrófavédelmi szervezet professzionális képességeket tud felmutatni.

Következtetések

Megállapítom, hogy a 2011-től alkalmazott kockázatazonosítással, az ország
hatékonyabb besorolása, reálisabb veszélyeztetettsége érhető el, melynek segítségével jól
meghatározható Magyarország-katasztrófaveszélyeztetettsége.

Kijelenthető, hogy az éghajlati rendszer jelenlegi instabilitása egyre nagyobb mértékű
éghajlati változást jelent, tehát a nagyobb instabilitás magasabb változékonysági szintet von
maga után. A hazai éghajlati módosulásnak mérhetők a hőmérséklettel, csapadékkal, széllel
kapcsolatos hatásai, mely alapján megállapítom, hogy Magyarország követi a globális
hőmérsékleti tendenciákat, csapadék ütemtervében elmozdulás mérhető, növekszik a
nagycsapadékot adó események száma, szélrekordok dőlnek meg az utóbbi években,
erőteljesebbek a viharok hatásai.

Magyarország földrajzi helyzete alapján megállapítható, hogy árvíz és belvíz
szempontjából lavórként működik, hiszen a területeinek 73%-a síkság, 20%-a dombvidék,
7%-a csak a hegyvidék, ezért Európa egyik árvizektől leginkább fenyegetett területének
számít. A domborzati adottságot súlyosbítja az ország éghajlata. Egyrészt a tengeri
légáramlatok az év bármely szakaszában, a Duna vízgyűjtőjének akármelyik területén nagy
intenzitású esőzéseket eredményezhetnek. Ezzel a hidrológiai szempontú jellemzőkkel
kijelenthető, hogy a 234/2011-es kormányrendeletben meghatározott hazai veszélyeztető
források közül az elsődleges természeti eredetű kockázat az árvíz, mely a települések
katasztrófavédelmi besorolása alapján földrajzi területileg jól behatárolható (lásd 1. számú
ábra).

Több, hazai cikkben, írásműben lehetett olvasni, hogy Magyarországon megnőtt a
meteorológiai és hidrológiai káresemények száma. A tűzoltói vonulási statisztikák alapján
megállapítható, hogy 1999-ig mennyiségben több volt a tűzesetek száma, mint a műszaki
mentéseké.26 1999-ben (valószínűsíthető az árvíz miatt) történt egy nagyobb ugrás, majd
visszaesés történt a műszaki mentéseknél, de 2000-től a megszokott körülbelüli évi 10 ezer
esetszámhoz képest lineárisan növekedés volt tapasztalható, mely 2005-ben le is hagyja a
tűzesetek évi darabszámát. A 2005-2010 között a tűzesetek számát tekintve megállapítható,
hogy azokban az években és éven belül egyes időszakokban, ahol csapadékszegényebb,
forróbb volt az éghajlat, ott a tűzesetek esetszáma magasabb, mint a műszaki mentéseké. A 4.
számú ábra alapján egyértelmű, hogy a rendkívüli csapadékos napok száma megnöveli a
műszaki mentések számát. A statisztikai adatok alapján véleményem az, hogy a

26 Műszaki mentés: Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki
meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az
emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló,
illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység. [36]
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katasztrófavédelem, a tűzoltóságok szer- és eszköz állományát bővíteni kell. Ez azt jelenti,
hogy a növekvő hidrológiai események (például a gyakoribb és pusztítóbb árvizek)
következtében több homokzsáktöltő berendezések vásárlását, a mobil szivattyúkapacitás
bővítését, az árvízi védekezés alapvető feltételeit kell biztosítani a katasztrófavédelmi
igazgatóságok számára, illetve a védekezési reagáló képesség növelését az ún. önkéntes
mentőszervezetekkel lehetne megoldani.

Az utóbbi évek meteorológiai és hidrológiai eredetű káreseményei bebizonyították,
hogy az önkéntes mentőszervezeteknek kulcsfontosságú szerep jut a kialakult helyzetek
elhárításában, felszámolásában. Jelen írásmű egyik fontos üzenete, hogy a polgári védelem
erőinek jövője és kiaknázatlan nagy lehetősége a felsőoktatási intézmények hallgatóiban
rejlik.

A már meglévő önkéntes mentőszervezetek mellett ők lehetnek a következő pillérei egy
komplex feladatokra bevethető polgári védelmi erőnek, melyek akár veszélyhelyzetben is
képesek eredményesen részt venni a védekezési munkálatokban.  Cél, szélesíteni a
katasztrófák elleni védekezés társadalmi jellegének erősítését, a hatékonyan tenni tudó
polgárok létszámát, azért, hogy minőségben és mennyiségben legyen elég állampolgár a
katasztrófák elleni védekezésben Magyarországon.

Véleményem szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Önkéntes
Katasztrófavédelmi Szolgálatának tevékenységei alapján a Felsőoktatási Intézmények
Önkéntes Mentőszervezeteinek vállalniuk kell, hogy alaprendeltetésük szerint segítenek és
közreműködnek a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni védekezésben. Egyedi
felkészültségük alapján részt vesznek a katasztrófák következményeinek felszámolásában, az
élet- és tárgymentésében, és egészségügyi, illetve humanitárius feladatok ellátásában, a
lakosságvédelmi feladatok szervezésében és koordinálásában. A felsőoktatási intézmények
tanulóinak önkéntessége jelentheti az aktív állampolgársági és a közösségi részvétel egy újabb
lehetőségét, mely a társadalom túlélési és önmentő képességét erősítheti.
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