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KÖZPONT SZEREP A MEGVALÓSÍTÁSBAN 

Absztrakt 

Az önkéntes alapon szervezett, „HUNOR” elnevezésű Hivatásos Katasztrófavédelmi 
Mentőszervezet (továbbiakban: HUNOR) 2012. október 15–18. között, 
Hajdúszoboszlón, minősítő gyakorlatot hajtott végre az ENSZ Nemzetközi Kutatás és 
Mentési Tanácsadó Csoport (a továbbiakban: ENSZ INSARAG) jelenlétében. A 
gyakorlat célja volt, hogy számot adjon a személyi állomány felkészültségéről, a 
szükséges anyagok, felszerelések és technikai eszközök meglétéről, azok 
alkalmazhatóságáról, továbbá a szervezet hazai és nemzetközi szinten történő 
bevethetőségéről. Ennek bizonyítására a mentőszervezet, a harminchat órás 
megmérettetésen felderítési, kutatási, mentési, egészségügyi feladatokat hajtott 
végre, és minden szempontból önellátásra rendezkedett be. A gyakorlat során a 
szervezet kiemelt feladata volt, a kárhelyszíni műveleti parancsnokság működtetése, a 
személyi állomány elhelyezését biztosító tábor felállítása, működtetése, továbbá az 
ellátás önálló megszervezése, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása, a 
feltételek biztosítása. A minősítő gyakorlat végrehajtást komoly felkészülési időszak 
előzte meg. Ennek keretében a szakmai feladatok begyakorlása mellett, felkészültek 
az önellátásra is, amely újszerű logisztikai gondolkodást igényelt és újszerű logisztikai 
megoldások bevezetését tette szükségessé. Cikkemben alapvetően a HUNOR 
logisztikai támogató rendszerével foglalkozom, bemutatom annak felépítését, 
szervezeti elemeit, feladatát, valamint vizsgálom a kapcsolódását BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi logisztikai szervezetéhez. 

Kulcsszavak: HUNOR, logisztika, BM OKF GEK, logisztikai támogatás területei 

1. A HUNOR rendeltetése, képességei, szervezeti kialakítása, 
alkalmazási követelményei 

A „HUNOR” a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
(továbbiakban: BM OKF) központi rendeltetésű mentőszervezete, mely az 
önkéntesség elve alapján a hívatásos katasztrófavédelmi szervezetek állományából 
lett létrehozva azzal a céllal, hogy rövid időn belül alkalmazható legyen a hazai 
katasztrófák elleni védekezés során és a nemzetközi segítségnyújtásban egyaránt. 

  

                                                 
1 A szerzőről: Horváth Zoltán tű. főhadnagy a BM OKF GEK Logisztikai Ellátó Osztály osztályvezető 
helyettese, alosztályvezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola PhD. 
jelöltje. 



24 
 

1.1. HUNOR alaprendeltetése, képességei 

A mentőszervezet alaprendeltetése, hogy legyen képes a hazai és külföldi 
katasztrófák, vagy más veszélyek esetén jelentkező speciális mentési feladatok 
végrehajtására, az azonnal beavatkozó erők megerősítésére, a váratlanul 
bekövetkezett, a k örnyezetet, a l akosságot, vagy az anyagi javakat súlyosan 
veszélyeztető helyzetekben az operatív beavatkozásra, továbbá nyújtson hatékony 
segítséget a hel yi, a területi és az országos védekezések vezetés-irányítási 
feladatainak ellátásához és technikai támogatásához.  

A mentőszervezet működési feltételeinek, biztosítása, a személyi állomány 
kiválasztása, valamint a t evékenységük koordinálása összetett feladat, amely több 
szervezet együttes és összehangolt munkájával valósul meg. A BM OKF Polgári 
Védelmi Főfelügyelőség felel a HUNOR alkalmazhatóságáért, de egyben ellátja 
alkalmazás esetén a szervezet feladatainak szakmai felügyeletét és koordinációját. 
Alkalmazáson kívül, normál működési helyzetben, a HUNOR állományába beosztott 
tűzoltók műszaki-mentési feladatainak szakmai felügyeletét a BM OKF Tűzoltósági 
Főfelügyelőség látja el. A műszaki-mentőeszközök kezelésével és alkalmazásával 
kapcsolatos kiképzési feladatokat a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ végzi, 
a személyi állomány kiválasztásával és beosztásával összefüggő eljárás 
lefolytatását, a BM OKF Humán Szolgálata hajtja végre. A nemzetközi 
segítségnyújtás rendszeréhez való kapcsolódás koordinációját a BM OKF 
Nemzetközi és Jogi Főosztály fogja össze. A HONUR alkalmazási feltételeinek 
megteremtéséért, valamint az ezzel kapcsolatos logisztikai feladatok végrehajtásáért 
a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

A 2012. április 6-án az „ENSZ INSARAG Irányelv és Módszertana” című 
dokumentum alapján készített és kiadásra került 47/2012. BM OKF főigazgatói 
intézkedés

 (továbbiakban: BM OKF GEK) a felelős. 

2

a) Műszaki képességek, azon belül: 

 szerint HUNOR alaprendeltetéséből adódóan az alábbi képességekkel 
kell, hogy rendelkezzen. 

• veszélyes épületszerkezetek eltávolítása, rögzítése, dúcolási és egyéb 
szakműveletek végrehajtása, 

• romosodott épületek vasbeton- és acélszerkezeteinek bontása, 

• vegyi felderítési feladatok ellátása, a megtalált és azonosított, 
veszélyes anyagok, összegyűjtése, ideiglenes tárolása. 

b) Speciális kereső-, és mentő-képességek, azon belül: 

• rom alá szorult emberek, állatok keresőkutyákkal és műszaki kereső 
berendezésekkel történő kutatása, mentése, 

• nagytömegű épületszerkezetek, műtárgyak, tereptárgyak megemelése, 
áthelyezése, 

                                                 
2 A 47/21012. BM OKF főigazgatói intézkedés 6. pontja 
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• kötéltechnikával végzett speciális mentési műveletek végrehajtása, 

• a kimentettek alapvető életben maradási és egészségügyi feladatainak 
végrehajtása. 

c) Önálló működéshez szükséges logisztikai képességek, amely képessé 
teszi a mentőszervezetet a működéshez szükséges feltételek kialakítására, 
valamint az alábbi feladatok végrehajtására: 

• a mentőszervezet ideiglenes elhelyezéséhez szükséges táborépítési és 
működtetési feladatok végrehajtása, 

• önálló gazdálkodási és beszerzési feladatok végrehajtása, valamint a 
szervezet rendelkezésére álló készletek hatékony és célirányos 
felhasználása, 

• logisztikai együttműködés kialakítása a helyi és társszervezetekkel, 
valamint a kárterületen működő más mentőszervezetekkel. 

1. 2. HUNOR szervezeti kialakítása 

A HUNOR Mentőszervezet tagjai, az önkéntesség elvének betartásával, a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományából, a társszervek hivatásos, főállású 
dolgozóiból, szakértőiből kerülnek ki. A HUNOR Mentőszervezet szervezeti 
kialakítása és felépítése az 1. ábrán látható. 

 

 

1. ábra. HUNOR szervezeti kialakítása 

A mentőszervezet, a csapatvezető kivételével, normál (béke) időszakban nem 
rendelkezik állandó állománnyal, a s zervezethez beosztott személyek 
munkahelyeiken a beosztásukkal összefüggő feladatokat hajtják végre. A szervezet 
feltöltése tehát alkalmazásba helyezés esetén kezdődik meg és az igényeknek 
megfelelően kerül végrehajtásra. 

Csapatvezető 

2 fő csapatvezető 
helyettes 

Irányító törzs: 
10 fő 

Összekötő tiszt: 
2 fő 

Egészségügyi 
állomány: 

9 fő 

Krízis Intervenciós 
csoport 5 fő  Orvos szolgálat 4 fő 

Logisztikai állomány: 
7 fő 

K9 kutyás állomány: 
3 kutyavezető + 3 

kutya 

4 kutató-mentő 
csapat: 4 x 16 fő  
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A HUNOR 7 fős logisztikai állománya a BM OKF GEK szervezetéhez tartozik és 
normál időszakban ott végzik a beosztásukhoz tartozó műszaki, híradó-informatikai 
és logisztikai feladatukat. Ezen kívül ők hajtják végre a mentőszervezet részére 
lebiztosított technikai eszközök, berendezések és más erőforrások állagmegóvási és 
karbantartási feladatait is. 

1.3. HUNOR alkalmazásával kapcsolatos követelmények 

HUNOR alaprendeltetését tekintve a lakosság élet, egészség és anyagi javainak 
védelme érdekében egyaránt alkalmazható hazai, EU-n kívüli és EU-n belüli 
beavatkozások során. Működését hazai alkalmazás esetén, Budapesten 3 ó rán, 
vidéken 8 órán belül, külföldön pedig 48 óra alatt képes megkezdeni. 

Egy ENSZ INSARAG irányelvek szerint működő és minősített mentőszervezetnek 
alapvetően az alábbi alkalmazási követelményeknek kell megfelelnie: 

a) a műszaki és speciális kereső, mentő-képességeit egyszerre két beavatkozási 
helyszínen kell tudnia alkalmazni, 

b) a mentőcsapatoknak 10 napon keresztül, képesnek kell lenni napi 24 ór ás 
váltásos rendben történő munkavégzésre, 

c) a mentőcsapatok saját logisztikai szervezeteinek 10 napon keresztül 
biztosítani kell, az alapfeladatok végrehajtásához szükséges önellátást, és a 
rendelkezésére bocsátott erőforrások hatékony felhasználást az alábbiak 
szerint: 

• Rendelkezésére bocsátott induló készletek kezelése, 

• Az étkeztetés önmelegítős ételcsomaggal történő megoldása, 

• Egyéni védőfelszerelések, tisztálkodási és ruházati anyagok 
biztosítása, beleértve a szakfeladatok végrehajtásához szükséges védő 
és váltási ruházatot is, 

• A mentőszervezet önálló táborépítése, a személyi állomány tábori 
elhelyezése saját fektető és elhelyezési anyagok felhasználásával, 
továbbá a tábor fenntartása, üzemeltetése, az őrzési feladatokkal 
együtt, 

• Szállításra jelölt eszközök, készletek cargozásra történő előkészítése, 

• Saját orvosi segélyhely működtetése a mentőszervezet állományának 
ellátása érdekében, 

• A vezetéshez és irányításhoz szükséges feltételek kialakítása, saját 
informatikai és kommunikációs eszközök biztosítása, működtetése. 

Attól függően, hogy a HUNOR mentőszervezet hazai, vagy külföldi területen kerül 
alkalmazásra, vagy milyen jellegű mentési feladatok végrehajtására kerül bevetésre, 
eltérő logisztikai feltételeket kell kialakítani. Az alkalmazás helyszínének és a 
végrehajtandó feladatoknak megfelelő, célirányos logisztikai ellátást és erőforrás 
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készleteket kell biztosítani, amelynek megvalósításában kiemelt feladata van a BM 
OKF GEK vezetésének és személyi állományának. A következő fejezetben 
bemutatom a H UNOR és BM OIKF GEK logisztikai kapcsolatát és feladatainak 
megoszlását. 

2. HUNOR és BM OKF GEK logisztikai feladatai a működési 
feltételek kialakítása, a szervezet felkészítése és alkalmazás során 

A következő alfejezetekben összegzem, és táblázatos formában bemutatom 
azokat az alapvető logisztikai feladatokat, amelyeket a BM OKF GEK személyi 
állományának, vagy a HUNOR saját logisztikai szervezetének önállóan kell 
végrehajtani, a működési feltételek kialakítása, a mentőszervezet felkészítése és 
alkalmazása során. 

2.1 BM OKF GEK logisztikai feladatai és t erületei a HUNOR 
működőképességének kialakítása és fenntartása során 

 A BM OKF GEK végzi a HUNOR Mentőszervezet alaprendeltetéséhez szükséges 
erőforrások – humánellátási anyagok, technikai és elhelyezési eszközök, készletek 
stb. beszerzését, raktározását, karbantartását, valamint a mentőszervezet önálló 
logisztikai képességének kialakításához szükséges személyi, anyagi és technikai 
feltételek biztosítását. Az ezzel kapcsolatos feladatok különböző szempontok és 
területek szerint csoportosíthatók, melynek egy változatát az 1. számú táblázat 
tartalmazza. 
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BM OKF GEK LOGISZTIKAI FELADATAI HUNOR FELKÉSZÍTÉSEKOR 
 ÉS ALKALMAZÁSAKOR 

1. sz. táblázat 
Logisztikai támogatás 

területei BM OKF GEK logisztikai feladatai  

Beszerzéssel, és tárolással 
összefüggő logisztikai 

terület 

- A mentőszervezet 10 műveleti napra történő teljes ellátásához, 
önfenntartásához, a közegészségügyi-járványügyi higiénés 
feltételek biztosításához, a mentési feladatok ellátásához szükséges 
anyagok és eszközök beszerzése, tárolása, vagy lebiztosítása, 
továbbá a gyors alkalmazhatóság, bevethetőség feltételeinek 
megteremtése. 

- Gondoskodik a gyakorlatok, valamint az alkalmazások során 
felhasznált, esetek további felhasználásra alkalmatlanná vált 
anyagok, eszközök visszapótlásáról. 

A gazdálkodással és 
nyilvántartással 

kapcsolatos adminisztratív 
terület 

- technikai eszközök számítógépes rendszeren történő nyilvántartása, 
- nyilvántartás szakszerű, naprakész vezetése, az eszközök 

meglétének, hadrafoghatóságának nyilvántartással való 
egyezőségének ellenőrzése. 

A vezetés és irányítás 
informatikai 

támogatásának területe 
 

- szervezet infokommunikációs igényeinek ellátására készenlétbe 
tartott kárhelyi híradó, illetve egyéb infokommunikációs eszközök 
biztosítása, 

- eszközök gyülekezési helyen, a riasztástól számított 3 órán belüli 
működőképes állapotban történő biztosítása. 

A technikai eszközök, 
berendezések 

működőképességének 
biztosításával kapcsolatos 

logisztikai terület 

- logisztikai készletek, speciális kutató-mentő felszerelések 
karbantartási, állagmegóvási feladatainak ellátása, 

- a szavatossági idővel rendelkező anyagok, fogyóeszközök, 
gyógyászati segédeszközök, illetve gyógyszerek rendszeres 
cseréjének biztosítása, 

- az eszközök ellenőrzéséről és karbantartásáról naprakész 
nyilvántartás vezetése. 

A személy és 
anyagszállítással 

kapcsolatos logisztikai 
terület 

- a határátlépés megkönnyítése érdekében az eszközök szabványos, 
légi szállításra is alkalmas ládákban történő csomagolása, 
cargozása, 

- a vám és egyéb ellenőrzések megkönnyítése céljából teljességi 
málha és ládákra bontott eszköz vagy cargolista készítése, 

- végzi a légi áruszállításra történő előkészítési feladatokat, 
- szárazföldi szállítás esetén, saját szállító járművek biztosítása, 

szállítási feladatok végzése, 
- szervezi és koordinálja a kárhelyről történő visszaszállítási 

feladatok végrehajtását. 

Ha a BM OKF GEK feladatait a végrehajtás időszaka szerint vizsgáljuk, akkor 
megállapítható, hogy azok alapvetően a felkészülés, és a készenlétbe helyezés 
időszakához, valamint a HUNOR alkalmazását követően, a visszatelepülés, és a 
feladatra történő ismételt felkészülés időszakában kerülnek végrehajtásra. 
Természetesen ettől eltérhet az a helyzet, amikor a HUNOR mentőszervezetet hazai 
alkalmazásra veszik igénybe, ilyen esetben logisztikai támogatása közvetlenül, 
folyamatosan is megvalósítható, nem szükséges a 10 nap os önellátó logisztikai 
képesség kialakítása és igénybevétele. A következő alfejezetben HUNOR saját 
logisztikai szervezetének feladatait vizsgálom és elemzem. 
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2.2. HUNOR logisztikai szervezetének feladatai, területei a működőképesség 
kialakítása, fenntartása, valamint az alkalmazás során 

 HUNOR saját logisztikai szervezete alapfeladatait, a felkészülés időszakában, 
közösen BM OKF GEK-kel, valamint az alkalmazásba helyezést követően a 
helyszínen, az úgynevezett mentési, alkalmazási időszakában hajtja végre. Ez utóbbi 
esetben – ha szükséges, – 10 napig önállóan, azt követően a BM OKF GEK 
logisztikai szervezeteivel közösen végzi feladatait. A mentőszervezet logisztikai 
feladatainak és területeinek egy lehetséges csoportosítását a 2. számú táblázat 
tartalmazza. 

HUNOR LOGISZTIKAI FELADATAI A FELKÉSZÜLÉS ÉS AZ ALKALMAZÁS SORÁN 

2. sz. táblázat 
Logisztikai támogatás 

területei A HUNOR saját logisztikai szervezetének feladatai  

Beszerzéssel, és tárolással 
összefüggő logisztikai 

terület 

- Közreműködés/BM OKF GEK felé, az igények 
megfogalmazásában, a felkészülési és a műveletet követő 
visszapótlási logisztikai feladatok végrehajtása érdekében. 

A gazdálkodással és 
nyilvántartással 

kapcsolatos adminisztratív 
terület 

- A mentőszervezet részére átadott anyagok, készletek 
felhasználásával és helyszíni nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatok végzése. 

- Az alkalmazás során a felhasznált anyagok pótlásával 
kapcsolatos igények felmérése, összegyűjtése, saját 
hatáskörben történő beszerzése, vagy továbbítása BM OKF 
GEK felé. 

A vezetés és irányítás 
informatikai 

támogatásának területe 

- A szervezet rendelkezésére bocsátott informatikai, híradó 
eszközök helyszíni üzemeltetéséhez szükséges feltételek 
biztosítása. 

A technikai eszközök, 
berendezések 

működőképességének 
biztosításával kapcsolatos 

logisztikai terület 

- A mentőszervezet tábori elhelyezési feltételeinek 
kialakítása, a tábor működtetése. 

- Az eszközök, felszerelések folyamatos 
működőképességének biztosításához szükséges feltételek 
kialakítása, a karbantartási és állagmegóvási logisztikai 
feladatok helyszíni végrehajtása. 

A személy és 
anyagszállítással 

kapcsolatos logisztikai 
terület 

- Külföldi alkalmazás esetén, a ki-és visszaszállítandó anyagi 
technikai eszközök, készletek, kiszállításával és 
hazajuttatásával kapcsolatos helyszíni feladatainak 
koordinálása. 

 A táblázatból látható, hogy a mentőszervezet logisztikai támogatásának formája 
alapvetően a következőktől függ: 

a) a logisztikai feladatokat végrehajtásának időszakaitól, (a felkészülés, valamint 
a készenlétbe helyezés időszaka, továbbá a visszatelepülés és a f eladatra 
történő ismételt felkészülés időszaka stb.), 

b) hol kerül a szervezet alkalmazásra, (hazai, vagy külföldi bevetés), 

c) alkalmazás során kikkel kell együttműködni, számíthatnak-e a kárhelyen lévő 
más mentőerők logisztikai segítségére, támogatására. (Ez utóbbi ismerete a 
külföldi alkalmazás során különösen fontos, mert ez alapvetően 
befolyásolhatja az ellátás formáját.) 
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2.3 A HUNOR és a BM OKF GEK együttműködésének logisztikai feladatai a 
mentőszervezet alkalmazásának helyszíne és időszakai szerint  

 Mielőtt rátérnék a HUNOR és a BM OKF GEK együttműködésével összefüggő 
logisztikai feladatok ismertetésére, szükségesnek tartom bemutatni a 
mentőszervezet alaprendeltetéséből, alkalmazási képességeiből, valamint a BM OKF 
GEK ilyen irányú feladataiból, az alkalmazás általános logisztikai elveire levont 
következtetéseket, amelyek hatással lehetnek a két szervezet logisztikai 
együttműködésére és logisztikai feladatainak végrehajtására. Ezek az alábbiak:  

a) BM OKF GEK már a felkészülés időszakában beszerzi, tárolja és kérésre a 
HUNOR rendelkezésére bocsátja az alkalmazáshoz szükséges erőforrásokat, 
valamint saját állományából a mentőszervezet logisztikai szervezetébe 
beosztott szakembereket. 

b) A mentőszervezet külföldi alkalmazása esetén, az első 10 nap alatt, a BM 
OKF GEK nem végez közvetlen logisztikai támogatást, mivel a szervezet 
önálló logisztikai ellátást hajt végre. 

c) Amennyiben BM OKF GEK 10 nap után nem tudja végrehajtani a H UNOR 
logisztikai ellátását, akkor a pénzügyi források biztosításával, a 
mentőszervezetnek továbbra is önállóan kell a helyi lehetőségek 
felhasználásával, a működési feltételeket megteremteni. A helyi beszerzések 
történhetnek a piacról, amennyiben működik a helyi gazdaság, valamint 
alkalmazható a beszerzések lebonyolítására az úgynevezett LEMA, vagyis a 
Helyi Veszélyhelyzet-kezelési Hatóság3

d) Hazai alkalmazás esetén, a BM OKF GEK felelős a HUNOR logisztikai 
támogatásáért, amelyet önállóan, vagy a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságokkal közösen hajt végre

. A LEMA, a legalsó irányító szerv a 
parancsnoki rendszerben, ő koordinálja és irányítja a közvetlen akciókat, és 
rajta keresztül beszerezhetők a szükséges anyagok és készletek, előzetes 
igények benyújtása után. Ezeket az igényeket még a k iérkezés előtt 
pontosítani kell, hogy a helyi erők tudják-e vállalni azok megfelelő minőségben 
és mennyiségben történő beszerzését. (Pl. ivóvíz, üzemanyag, mentesítő 
vegyi anyagok stb.), 

4

 BM OKF GEK, a HUNOR saját logisztikai szervezetének, valamint a „helyi erők” 
együttműködéséből adódó logisztikai feladatok csoportosítását, a végrehajtás helyszíne és 
időszaka szerinti, a 3. számú táblázat szemlélteti. 

 

                                                 
3 Erre azért is van szükség, mert a j elenlegi nemzetközi szabályozás nem minden esetben teszi 
lehetővé bizonyos anyagféleségek (üzemanyagok, vegyszerek, ivóvíz, mentesítő anyagok stb.) vagy 
technikai eszközök szállítását, bevitelét. Ilyen estben a mentőszervezetnek rendelkezni kell megfelelő 
készpénz mennyiséggel, mely lehetővé teszi a helyi beszerzések végrehajtását, vagy más 
szervezetektől az együttműködés keretben kapott logisztikai támogatások ellentételezését.  
4 Döntés született arról is, hogy hazai alkalmazás esetén, a m entőszervezet csak a legfontosabb 
elhelyezési és ellátási anyagokat, felszereléseket viszi magával a kárhelyre a saját készleteiből, a 
hiányzó felszereléseket a BM OKF főigazgató 68/2012. számú intézkedés alapján a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságnak, vagy a BM OKF GEK-nek kell biztosítani. 



31 
 

A HUNOR, A BM OKF GEK ÉS A „HELYI ERŐK” EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBŐL ADÓDÓ LOGISZTIKAI FELADATOK 
 ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA 

3. sz. táblázat 

Szervezet 
 
Időszak 

BM OKF GEK HUNOR saját logisztikai szervezet Külföldi alkalmazás esetén a helyi 
erők 

Hazai alkalmazás Külföldi 
alkalmazás Hazai alkalmazás Külföldi 

alkalmazás  

Felkészülés időszaka 
Anyagok és eszközök beszerzése, 

tárolása, lebiztosítása, nyilvántartása, 
alkalmazhatóságának fenntartása.  

Igények megfogalmazása az alkalmazási 
időszak önálló logisztikai feladatainak 

végrehajtáshoz. 

Ebben az időszakban a 
mentőszervezet nem kerül 
alkalmazásra, mentési és 

beavatkozói tevékenység nem 
történik. 

Alkalmazási időszak 
(10 nap) 

Felelős a HUNOR 
logisztikai 

támogatásáért, 
végrehajtását a 

megyei 
igazgatósággal 
közösen végzi a 
68/2012. számú 

BM OKF 
főigazgatói 

intézkedés szerint. 

Ezen időszak alatt, 
a HUNOR 

irányába közvetlen 
logisztikai 

támogatást nem 
végez, ilyen 

kötelezettség nem 
terheli. Kérésre, 

csak egyedi 
feladatokat hajt 

végre. 

A HUNOR saját logisztikai szervezete 
önállóan biztosítja mindazon ellátási és 
működési feltételeket, amelyek alapján, 

az ENSZ INSARAG irányelveknek 
megfelelően, a mentőszervezet képes a 

műszaki és speciális kereső, mentő 
feladatait, váltásos rendben, 10 napon 

keresztül, napi 24 órás munkavégzésre, 
egyszerre két beavatkozási helyszínen 

végrehajtani. 

A HUNOR saját logisztikai 
szervezete a helyi erőkkel 

együttműködve hajtja végre 
mindazon anyagok beszerzését, 

amelyek a készleteiben nem 
szerepelnek, vagy szállításukat nem 
engedélyezték. (üzemanyag, ivóvíz, 

vegyi anyag stb.)  

Visszatelepülés 
időszaka 

Visszaszállítási feladatok megszervezése, 
koordinálása 

Hazai alkalmazás esetén közreműködik, 
külföldi alkalmazás esetén végzi az 

anyagi készletek, és technikai eszközök, 
szállítási cargozási, nyilvántartási 

feladatait. 

Az igényeknek megfelelően 
közreműködik a különböző 

szolgáltatási és szállítási feladatok 
végrehajtásában. 

Szervezet alkalmazását 
követő, ismételt 

felkészülés időszaka 

Gondoskodik a gyakorlatok, vagy az 
alkalmazások során felhasznált, illetve 

elhasználódott anyagok pótlásáról, 
javításáról. 

Értékelés, valamint az új képességek 
kialakítására vonatkozó igények 

fogalmazása és felterjesztése 
jóváhagyásra. 

Ebben az időszakban a mentési és 
beavatkozói tevékenység nem 

történik. 
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Az előző fejezetekben leírtak alapján megállapítható, hogy a HUNOR logisztikai 
támogatási rendszere több szervezet egyidejű, vagy külön-külön történő 
közreműködésével valósul meg. Ahhoz, hogy megbízhatóan és hatékonyan 
működjön, meg kell felelnie a katasztrófa-elhárítás általános logisztikai 
követelményeinek, amely az alábbiakban foglalható össze: 

a) Rendelkeznie kell megfelelő integráló képességgel. 

b) Legyen minden helyzetben megbízható és működőképes; 

c) A biztosítsa a megfelelő gyorsaságot és rugalmasságot. 

d) Rendelkezzen megfelelő együttműködési képességgel. 

e) Legyen finanszírozható és költség-hatékony; 

f) Tegye lehetővé a logisztikai folyamatok tervezhetőségét, biztosítsa a 
végrehajtás kiszámíthatóságát. [1] 

Figyelembe véve a f enti általános logisztikai követelményeket, a HUNOR, a BM 
OKF GEK és a „helyi erők” együttműködéséből adódó logisztikai feladatok 
összehasonlító táblázatából az alábbi megállapítások, következtetések vonhatók le: 

a) A HUNOR logisztikai rendszerének és szervezetének rugalmasnak kell lennie. 

b) A HUNOR logisztikai rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a BM OKF GEK 
legyen képes a különböző logisztikai igények kielégítésére, továbbá külföldi 
alkalmazás esetén, minimum 10 műveleti napig biztosítsa az önellátást és 
legyen képes a hel yi, valamint a k árterületen jelenlévő más mentő erőkkel, 
szervezetekkel együttműködni. 

c) A BM OKF GEK anyagi készleteit és erőforrásait úgy kell kialakítani, hogy az 
biztosítsa a H UNOR alaprendeltetéséhez szükséges képességek logisztikai 
feltételeit, valamint különböző időszakokban, továbbá hazai és a k ülföldi 
alkalmazás esetén, tegye lehetővé a mentőszervezet logisztikai támogatását. 

d) A BM OKF GEK és HUNOR együttműködésének már a normál időszakban, a 
feltételek kialakításakor meg kell valósulnia (Pl. kiképzés, anyagbeszerzés 
stb.). 

e) A HUNOR mentőszervezetnek rendelkeznie kell olyan kompatibilitással, és 
integrálódó képességekkel, amelyek alkalmassá teszik nemzetközi 
együttműködésre. (Pl. informatikai, híradó, kommunikációs eszközök és 
képességek, kompatibilis eszközök és anyagi készletek stb.).  

Összefoglalás 

A cikkben ismertettem a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet 
alaprendeltetését, feladatát, szervezetét és alkalmazási követelményeit. Az ENSZ 
INSARAG irányelveket alapul véve, elemeztem és bemutattam a BM OKF GEK és a 
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HUNOR logisztikai feladatait és azok kapcsolatát. A szervezet logisztika 
támogatásának sajátosságait vizsgálva megállapítottam, hogy a HUNOR részére az 
erőforrásokat BM OKF GEK biztosítja, amely magába foglalja az 
alaprendeltetéséhez szükséges humánellátási anyagokat, a technikai és elhelyezési 
eszközöket, valamint a műszaki felszereléseket és készleteket Bemutattam a 
HUNOR saját logisztikai rendszerének sajátosságait, melynek feladatai alapvetően 
az alaprendeltetéshez szükséges igények megfogalmazására, az erőforrások 
készenlétben tartására, az felkészülési és alkalmazási időszak feladatainak 
végrehajtására. A HUNOR 2012. október 15.-17.- én sikeresen végrehajtotta az 
ENSZ INSARAG minősítő gyakorlatát, és teljesítette a nemzetközi alkalmazáshoz 
szükséges minősítő vizsga követelményeit. A gyakorlat sikeréhez nagyban 
hozzájárult a BM OKF GEK, amely megteremtette a szervezet működéséhez és a 
gyakorlat végrehajtásához szükséges logisztikai feltételeket, valamint minden 
esetben képes volt az igényelt erőforrásokat és logisztikai szakembereket biztosítani. 

A közeljövő feladata lesz a mentőszervezet alaprendeltetéséhez és a megszerzett 
minősítés fenntartásához szükséges logisztikai ellátási rendszer fejlesztése, valamint 
a hatékonyabb működést biztosító fejlesztések, beszerzések végrehajtása. 
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