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Definíciók

Aktiválás, riasztás (activation, alert): 
A	 mentésben	 részt	 vevő,	 a	 katasztrófa-
tervben	 meghatározott	 felelős	 vezető(k)	
és	szakember	csapat	riasztása,	behívása	a	
mentés	megkezdésére	(akár	gyakorlat	so-
rán,	akár	éles	vészhelyzetben).	A	riasztás	
a	 káresemény	 mértékétől	 függően	 lehet	
részleges	vagy	teljes.

Belövő papír (interleaf paper): Jó 
nedvszívó	képességű	nyomatlan	papír,	ami	
a	nedves	lapok	közé	helyezve	elősegíti	az	
elázott	könyv	száradását.	Átnedvesedése-
kor	cserélni	szükséges.	Nem	kell	savmen-
tes,	jó	minőségű	papír	erre	a	célra,	fontos,	
hogy	 jól	 szívja	 a	 nedvességet,	 a	 szines	
papír azonban nem alkalmas, mert el-
szennyezheti az eredeti dokumentumokat. 
Vizes	 káresemény	 bekövetkeztekor	 nagy	
mennyiségre	lehet	szükség	belőle.	

Helyreállítás (recovery):	 A	 bekövetke-
zett katasztrófa, káresemény során sérült 
épület	 (raktár,	 kiállítótér,	 folyosók),	 esz-
közök	 javítása,	 tisztítása,	 a	 gyűjtemény	
károsodott	darabjainak	restaurálása,	kon-
zerválása,	 valamint	 a	 kockázati	 tényezők	
csökkentése.	A	helyreállítást	a	káresemény	
elmúltával	hamarosan	meg	kell	kezdeni	az	
intézmény	előre	 elkészített	 stratégiája	 és	
helyreállítási	terve	alapján	szükség	esetén	
külső	erők	bevonásával.

Helyreállítási terv (recovery plan): 
Azokat	 a	 cselekedeteket	 határozza	 meg,	
melyek	 lehetővé	 teszik	 az	 intézmény,	
gyűjtemény	 normál	 napi	 működését	 egy	
káresemény	 után.	 A	 közgyűjteményi	 ka-
tasztrófák, káresemények esetében ide 
sorolható	a	szakszerű	beavatkozást	igény-

lő	műtárgyak,	dokumentumok	konzerváló,	
restauráló kezelése is. A keletkezett kár 
mértékétől	és	kiterjedésétől	függően	lehet	
rövid	 és	 hosszútávú	 helyreállítási	 tervet	
készíteni.

Hidrometeorológiai veszélyek 
(hydrometeorological hazards): Olyan 
atmoszférikus,	hidrológiai	és	oceanográfiai	
eredetű	 természeti	 folyamatok,	 jelensé-
gek, melyek emberi életet veszélyeztet-
hetnek,	 sérülést	 okozhatnak,	 eszközöket,	
épületet,	gyűjteményt	károsíthatnak,	gaz-
dasági	vagy	környezeti	zavart	okozhatnak.
Ide	 sorolhatók	az	árvíz,	 törmelék	és	 sár-
lavina,	 vihar,	 zivatar,	 jégeső,	 szélvihar,	
hóvihar,	 szárazság,	 elsivatagosodás,	 erdő	
és	természeti	tűz,	homokvihar,	hó-	és	jég-
lavina,	 állandóan	 fagyott	 altalaj.	 Eredete	
és	hatása	alapján	egyedi,	 ismétlődő	vagy	
kombinált lehet.

Kapacitás, képesség (capacity): A ren-
delkezésre álló emberi, tárgyi és anyagi 
erőforrások	 összessége	 a	 jelentkező	 koc-
kázati	 tényező,	 vagy	 egy	 katasztrófa	 ha-
tásainak	 csökkentésére.	 Bele	 értendő	 a	
megfelelő	 képességekkel	 és	 gyakorlattal	
bíró	kollégák	és	vezetők	megléte	is.

Katasztrófa (disaster): A szükséghely-
zet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére 
alkalmas,	 illetőleg	 a	minősített	 helyzetek	
kihirdetését	el	nem	érő	mértékű	olyan	ál-
lapot	 vagy	 helyzet	 (pl.	 természeti,	 bioló-
giai	eredetű,	tűz	okozta),	amely	emberek	
életét, egészségét, anyagi értékeiket, a 
lakosság	 alapvető	 ellátását,	 a	 természeti	
környezetet,	a	természeti	értékeket	olyan	
módon vagy mértékben veszélyezteti, ká-
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rosítja,	hogy	a	kár	megelőzése,	elhárítása	
vagy	a	következmények	felszámolása	meg-
haladja	az	erre	 rendelt	 szervezetek	előírt	
együttműködési	 rendben	 történő	védeke-
zési	lehetőségeit	és	különleges	intézkedé-
sek	bevezetését,	valamint	az	önkormány-
zatok és az állami szervek folyamatos és 
szigorúan	összehangolt	együttműködését,	
illetve	nemzetközi	segítség	igénybevételét	
igényli.	 (A	 katasztrófák	 elleni	 védekezés	
irányításáról,	szervezetéről	és	a	veszélyes	
anyagokkal	 kapcsolatos	 súlyos	 balesetek	
elleni	védekezésről	szóló	1999.	évi	LXXIV.	
törvény	3.	§)
A	katasztrófák	általános	 jellemzője,	 hogy	
az	 emberi	 életet	 és	 javakat,	 valamint	 az	
infrastruktúrát	 váratlanul	 vagy	 többé-ke-
vésbé	 előre	 jelezhetően,	 tömeges	 és	
komplex	módon	 veszélyeztetik	 (pl.	 árvíz,	
földrengés,	 ipari	 katasztrófa).	 Különleges	
körülmények	lépnek	fel,	amelyek	különle-
ges	megoldási	módokat	követelnek.

Katasztrófavédelmi terv, katasztrófa-
terv (disaster operations plan, emer-
gency operations plan): Egy részletesen 
és	 pontosan	 megfogalmazott	 cselekvési	
terv,	ami	felsorolja	azokat	az	intézkedése-
ket,	melyek	elősegítik	egy	intézményben	a	
katasztrófa	megelőzését,	elkerülését,	vagy	
csökkentik	 a	 bekövetkezés	 kockázatát;	 a	
katasztrófa,	vagy	káresemény	bekövetke-
zése	esetén	pedig	lehetővé	teszik	az	em-
berek,	eszközök	és	az	érintett	gyűjtemény	
hatékony menekítését.
A	katasztrófaterv	konkrét	útmutatást	ad	a	
káresemény	három	szakaszára,	a	megelő-
ző	vagy	felkészülési	szakaszra,	a	mentés-
re és a helyreállításra. Az intézményi ka-
tasztrófaterv	minden	típusú	káreseményre	
konkrét	cselekvési	tervet	kell	tartalmazzon	
a	teljes	gyűjteményre	és	minden	épületre,	
telephelyre. Katasztrófaterv megnevezés-

sel szokták illetni a kisebb káresemények 
elhárítását	célzó	dokumentumokat	is.	Nem	
keverendő	össze	a	menekítési	tervvel!

Káresemény (emergency): Minden 
olyan természeti, vagy ember okozta ese-
mény,	ami	válaszreakciót	igényel	az	embe-
ri	élet,	a	közvagyon	vagy	a	kulturális	javak	
védelme érdekében. Ide a kisebb, általá-
ban	 az	 intézmény	 hatáskörében,	 vagy	 a	
katasztrófavédelem,	tűzoltóság	bevonásá-
val	 elhárítható	 események	 tartoznak	 (pl.	
beázás,	csőtörés,	viharkárok,	tűz	stb.)

Káreseményt követő felülvizsgálat 
(after action review): Egy káresemény 
mentési munkálatainak, vagy egy erre 
irányuló gyakorlatnak a felülvizsgála-
ti folyamata, mely során értékelik és egy 
jegyzőkönyvben	 rögzítik	 a	 mentési	 be-
avatkozások hatékonyságát, sikerességét 
és az esetleges hibákat, hiányosságokat. 
A tanulságok levonása után a szükséges 
változtatásokat bevezetik a katasztrófavé-
delmi tervbe.

Kockázat (risk):	 Egy	 a	 gyűjteményben	
kárt, veszteséget okozó természeti vagy 
emberi	 eredetű	 veszélyeztető	 tényező	
mértéke,	 mely	 lehet	 hirtelen	 fellépő	 ka-
tasztrófális	(pl.	földrengés,	árvíz,	tűz,	van-
dalizmus),	vagy	fokozatosan,	illetve	kum-
mulatív	módon	ható	(pl.	fény,	szennyezés,	
nem	 megfelelő	 klimatikus	 körülmények).	
A	kockázat	mértéke	meghatározható	a	be-
következés	 valószínűsége	 és	 a	 következ-
mények	(keletkező	kár)	szorzataként.	

Kockázatbecslés, kockázatkezelés 
(risk assessment, risk management): 
Egy szisztematikus munkafolyamat, mely 
során	 egy	 szakértői	 csoport	meghatároz-
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za	 az	 intézményre,	 illetve	 gyűjteményre	
(műtárgyak,	 emberek,	 épület,	 eszközök)	
veszélyt	 jelentő	 kockázati	 tényezők	mér-
tékét,	 a	 bekövetkezés	 gyakorisága	 és	 a	
káros	 hatás	 súlyossága	 alapján.	 Majd	 az	
azonosított	 kockázati	 tényezőket	 egyen-
ként	kategorizálja	egy	5	pontos	skálán	(a:	
elhanyagolható,	 b:	 alacsony,	 c:	 közepes,	
d:	magas,	e:	katasztrófális),	végül	cselek-
vési	tervet	készít	a	veszély	csökkentésére,	
vagy	megszűntetésére	az	azonosított	koc-
kázati	tényezők	tekintetében.	A	cselekvé-
si	 terv	 hatékonyságát,	 vagyis	 a	 kockázat	
mértékének	 csökkenését	 ellenőrizni	 kell,	
és	elvégezni	a	szükséges	korrekciókat.

Kockázatcsökkentés (risk mitigation): 
Olyan	 intézkedések,	 cselekvések	 és	 sza-
bályzatok, melyek egy azonosított veszé-
lyeztető	 hatás	 csökkentésére	 irányulnak.	
(Pl.	 szúnyogháló	 felszerelése	 az	 ablakok-
ra;	 szellőztetési	 rend	 bevezetése;	 elekt-
romos	 eszközök	 rendszeres	 ellenőrzése,	
karbantartása,	 rovarcsapdák	 kihelyezése	
és	rendszeres	ellenőrzése,	stb.)

Lakossági veszélyérzet (public aware-
ness):	 Egy	 közösség	 általános	 ismerete,	
tudása	a	katasztrófahelyzetekről	és	azok-
ról	 a	 tényezőkről	 melyek	 katasztrófához,	
káreseményhez vezetnek, valamint arról 
hogyan lehet egyénileg és intézményesen 
csökkenteni	a	kockázati	tényezőket.	

Liofilizálás (fagyasztva szárítás):  Egy 
víztartalmú	 anyag	 hirtelen	 lefagyasztása,	
majd	 vákuum	 segítségével	 szobahőmér-
sékleten,	 vagy	 kissé	 	 efölött	 (30-40°C)	
a	 jég	 elszublimáltatása	 (a	 folyadék	 fázis	
kihagyásával).	 Élelmiszeriparban	 alkal-
mazott	eljárás,	így	készül	pl.	a	neszkávé.	
Nagy	 mennyiségű	 elázott	 papír-	 és	 bőr-
tárgy szárítására sikerrel alkalmazható 

a	 tárgyak	 sérülése	nélkül.	 Fontos	a	vizes	
tárgy	gyors	fagyasztása,	hogy	kis	méretű	
jégkristályok	 alakuljanak	 ki	 a	 papírban,	
bőrben.

Maradványkockázat (residual risk): Az 
a	 kockázat,	 amely	 a	 védelmi	 intézkedés	
megtétele után marad fenn. 

Menekítési	terv	(salvage	operation	plan)	:	
Egy	 káresemény,	 katasztrófa	 bekövetke-
zése esetén az intézmény legértékesebb, 
legfontosabb	 műtárgyainak,	 dokumentu-
mainak mentésére, biztonságba helyezé-
sére vonatkozó részletes leírás. Tartalmaz-
za,	 hogy	 mely	 műtárgyakat	 kik,	 milyen	
útvonalon	és	hogyan	mentsenek	ki	 a	ve-
szélyeztetett	területről,	épületből	és	hova	
vigyék. A menekítési terv titkos, tartalmát 
csak	az	 intézmény	vezetői	és	a	mentésre	
kijelölt	személyek	ismerik.	

Mentés, kárenyhítés (response): A ka-
tasztrófahelyzetben,	vagy	közvetlen	utána	
végzett	életmentő	és	az	eszközöket,	mű-
tárgyakat	biztonságba	helyező,	kárenyhítő	
beavatkozások	 sorozata	 (pl.	 elázott	 tár-
gyak	kipakolása).	A	mentés	és	a	helyreál-
lítás szakaszai nem határolhatók el élesen, 
a folyamatok egymásba folynak.

Rendelkezésre állási szerződés (ad-
vanced readiness contracting): Egy 
előszerződés	 melyben	 a	 katasztrófa	 be-
következtekor	 szükséges	 szolgáltatások	
biztosításáról állapodnak meg a felek. 
Közgyűjtemények	 esetében	 többnyire	 fa-
gyasztó	cégekkel	kötnek	ilyen	szereződést	
az	 elázott	 nagy	 mennyiségű	 papíranyag	
lefagyasztásának biztosítására, vagy egy 
katasztrófamentesítő	 céggel	 az	 esetle-
ges	katasztrófa	helyzetben	a	gyűjtemény	
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mentésére,	esetleg	a	nagyobb	mennyiségű	
könyvtári,	levéltári	anyag	átmeneti	tárolá-
sára. 

Veszély analízis (hazard analisys): 
Minden	 veszélyeztető	 jelenség	 azonosítá-
sa,	a	bekövetkezés	lehetőségének,	erede-
tének	és	jellemzőinek	megfigyelése	(moni-
torozása)	és	tanulmányozása.

Veszély (hazard):	Egy	potenciálisan	kárt	
okozó	fizikai	hatás,	jelenség,	vagy	emberi	
aktivitás ami emberi életet veszélyeztet, 
sérülést	 okozhat,	 eszközöket,	 épületet,	
gyűjteményt	 károsíthat,	 gazdasági	 vagy	
környezeti	zavart	okozhat.
A veszély magában foglalhat látens, lap-
pangó	elemeket,	melyek	a	jövőben	jelent-
hetnek	fenyegetést	(ilyenek	pl.	a	régi,	el-
lenőrizetlen	állapotú	elektromos	eszközök,	
vízvezetékcsövek).	A	veszély	eredete	sze-
rint	 lehet	természetes	(geológiai,	hidroló-
giai,	biológiai)	 vagy	emberi	 tevékenység-
ből	származó	(ipari,	környezetkárosítási).

A	veszély	eredete	és	hatása	alapján	egye-
di,	ismétlődő	vagy	kombinált	lehet.	Beso-
rolása az érintett terület, intenzitás, gya-
koriság	 és	 a	 bekövetkezés	 valószínűsége	
alapján	 történik.	 (Lásd	 kockázatbecslés,	
kockázatkezelés)

Vészhelyzet elhárítási előkészületek 
(emergency preparedness):	Olyan	cse-
lekvések és mérések melyek felkészítik az 
intézmény dolgozóit egy esetleges káre-
semény	 következményeinek	 enyhítésére,	
a	gyűjtemény	és	az	emberi	élet	szakszerű	
mentésére. Ez a tervezés, szervezés, ok-
tatás, felszerlések beszerzése, begyakor-
lás és kiértékelés, korrigálás folyamatának 
ciklusos	 ismétlését	 jelenti.	 Ide	 sorolható	
a	 mentéshez	 szükséges	 anyagok,	 eszkö-
zök	meglétének	és	állapotának	évenkénti	
ellenőrzése,	a	mentési	oktatás	és	gyakor-
latok végzése, a káreseménykor értesíten-
dő	kollégák	elérhetőségeinek	frissítése	és	
az	 épület,	 valamint	 a	műszaki	 eszközök,	
berendezések állapotának rendszeres elle-
nőrzése,	karbantartása	is.


