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POLGÁRI-KATONAI  EGYÜTTMŰKÖDÉS  
A  2006.  ÉVI  ÁRVÍZ  ELLENI  VÉDEKEZÉS SORÁN 

Petneházi Ferenc1 

A jelenkor kihívásai miatt a válságok és katasztrófák kezelésekor 
egyre nagyobb szerepet kap a polgári-katonai együttműködés. A Ma-
gyar Köztársaságban ezen törvényes keretek között folyó együttműködés 
a Magyar Köztársaság Alkotmánya, „a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről” szóló 2006. évi CV. törvény, „a polgári védelemről” szó-
ló 1996. évi XXXVII. törvény, és „a katasztrófák elleni védekezés irányí-
tásáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
esetek elleni védekezésről” szóló 1999. évi LXXIV. törvényben 
meghatározott kötelezettségek teljesítése és feladatok ellátása során va-
lósul meg. 

A 2006. évben eddig soha nem látott volumenű árvíz elleni védeke-
zéskor, a katasztrófavédelmi tevékenység irányítása, valamint a polgári és 
katonai erők-eszközök koordinálása során kiemelt szerepük volt a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium bázisán működő Országos 
Műszaki Irányító Törzsnek (OMIT), az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságnak (OKF), Veszélyhelyzeti Központnak, az MH Ka-
tasztrófa-védelmi Operatív Bizottságnak, továbbá a megyei védelmi 
bizottságoknak. (1.sz. ábra). 

A védelmi bizottságok – mint a területi irányításért és a polgári ka-
tonai-együttműködés megszervezéséért felelős testület – rendelkeztek ár-
vízi védekezésre kidolgozott, a Honvédelmi Minisztériummal és az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetett tervekkel, 
valamint a polgári és honvédelmi szervek közötti összeköttetést biztosító 
informatikai és híradó rendszerekkel, amelyek jelentősen hozzájárultak a 
2006. évi tavaszi árvíz elleni védekezés sikeréhez. 

                                                      
1 Petneházi Ferenc alezredes, HM Védelmi Hivatal 2. sz. Területi Igazgató he-
lyettes. 
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1. számú ábra 
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Túl a polgári és katonai együttműködéssel sikeresen megoldható ár-
vízvédelmi feladatokon, érdemesnek tartom néhány gondolat erejéig ki-
térni azokra az összefüggésekre és azokra az összetevőkre, amelyek a vé-
delmi igazgatás nézőpontjából világítják meg az általános és katonai 
(katonai logisztikai) tapasztalatokat. 

Írásom elsődleges célja az árvízvédelem nemzetközi összehasonlítá-
sából kiindulva, felvillantani a dunai- és tiszai védekezés helyzetét, majd 
abból következően mérlegelni a végrehajtást nehezítő tényezők hatásait. 

1.) Magyarország árvízi helyzetét befolyásoló tényezők 

Mielőtt rátérnék az árvízi védekezés során végzett polgári és katonai 
együttműködésre, szükségesnek tartom megvizsgálni a magyarországi 
folyók áradását és apadását jelentősen befolyásoló földrajzi és vízrajzi 
viszonyokat. 

Az ország árvízi helyzetét döntően meghatározó földrajzi tényező, 
hogy a Kárpát-medencében a Duna vízgyűjtő területén helyezkedik el. A 
medencét körülölelő Kárpát-hegységben, valamint az Alpokban eredő 
folyók többsége az ország két nagy folyójába, a Dunába és a Tiszába 
ömlik, amiért a két hegységben bekövetkező hirtelen hóolvadás vagy 
esőzés gyors és jelentős áradást okoz az országban. 

Különösen fontos tényező, hogy a Tisza a Duna mellékfolyója, ami-
ért annak alsó szakaszán – a Hármas Körösök áradása miatt – bekövet-
kező árvizek gyakran hosszú lefolyásúak. A Tiszán felgyülemlett víz-
mennyiség apadását ugyanis akadályozza a Dunán – Újvidéken a két 
folyam összefolyásánál – kialakult magas vízállás. Összehasonlító szem-
léltetésként érdekes lehet áttekinteni az alábbi nemzetközi adatokat. 
(2.sz.- 3.sz ábrák.) 
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Árvízvédelmi töltések hosszúsága (km) 

 

 

 

 

 

 

 

Az árvizek, kialakulását meghatározza még a két nagy folyó – azon 
belül főképpen a Tisza – mesterséges mederbe terelése, árterének csök-
kentése. A folyók szabályzásának következtében a kiépített árvízvédelmi 
rendszer hossza 4220 km, amely tekintetében Magyarország vezető he-
lyen áll Európában. A folyók árteréből a mezőgazdasági termelés és a te-
lepülésfejlesztés érdekében 23 600 km2 – földterület lett kiszakítva, ami-
ért megközelítőleg 2,4 millió ember él gátakkal védett területen. 

3. szánú ábra 

Árvizektől védett terület (ezer km2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú ábra 
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A fenti földrajzi és vízrajzi tényezőket összegezve megállapítható, 
hogy Magyarország árvízi helyzete függ a területén kívül húzódó ma-
gashegységekben lehullott csapadékmennyiségtől. A folyók árterüle-
tének szűkítése, medreiknek szabályozása következtében az ország jelen-
tős része elöntéssel fenyegetett területen van, biztonságuk függ a gátrend-
szerek kiépítettségüktől, állapotától, árvizekkel szembeni ellenálló képes-
ségüktől. 

2.) A 2006. év tavaszán kialakult árvízi helyzet 

2005 telén, a Magyarországot övező magas hegységekben az átla-
gosnál megközelítőleg kétszer nagyobb mennyiségű leesett csapadék, 
majd az azt követő tavaszi gyors olvadás 2006. március 30. és május 09. 
közötti időszakban árvizet eredményezett a Duna, a Tisza, valamint 
Hármas-Körös folyókon. 

A megelőzés érdekében a várható árvízi veszélyről a megyei védel-
mi bizottságok már 2006. január-február hónapban, felhívásban figyel-
meztették a Duna és a Tisza körzetében veszélyeztetett területek polgár-
mestereit az esetleg bekövetkező károk megelőzése érdekében, aminek 
köszönhetően a megyék és a helyi önkormányzati szervek időben meg-
kezdték a felkészülést az árvíz elleni védekezésre. Ugyanebben az időben 
a honvédség felkészülése is megkezdődött, amely alapját a részletesen 
kidolgozott tervokmányok képezték. 

Az előrejelzéseknek megfelelően a két folyón kisebb eltéréssel – 
előbb a Dunán 2006. március 31-én, majd a Tiszán 2006. április 13-án 
– kezdődött meg a rekord mértékű áradás. A kialakult árvízi helyzet 
alapján a védelmi igazgatás szempontjából a védekezést a két folyó ára-
dásának függvényében két fő fázisra lehetett megosztani: 

• I. Fázist a Duna folyó áradása elleni védekezés 2006. március 31. és 
április 11. közötti időszaka alkotta; 

• A II. Fázis a Tisza és a Hármas-Körösök árterületén folytatott árvíz 
elleni védekezés 2006. április 13. és május 09. között húzódó idő-
szakára. 

A rendkívüli vízállás következtében az árvízzel fenyegetett megyék 
(főváros) védelmi bizottságai soron kívüli üléseken, illetékességi terüle-
tükön a kidolgozott katasztrófavédelmi terveik alapján megszervezték az 
árvíz elleni helyi védekezést. A feladatok koordinálása érdekében aktivi-
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zálták a MVB2 munkacsoportjait, elrendelték a HVB3-ok és munkacso-
portjaik folyamatos működését, valamint az érintett polgármesteri hiva-
talokban a 24 órás szolgálat felállítását. Az információáramlás biztosítá-
sára a védelmi bizottságok működtették az eseménykövető és jelző 
(MONITORING) rendszert. Mindezekkel egy időben felvették a kap-
csolatot az együttműködési terveik szerinti katonai szervezetekkel. 

A megyei védelmi bizottságok a rendelkezésükre álló erőforrások 
igénybevételét a védekezés során a vízügyi osztagok, a vízüggyel szer-
ződött szervezett munkaerő, a szerződött önkormányzati munkaerő, a 
közmunkaprogramban szerződtetett munkaerő, a polgári védelmi alegy-
ségekből szervezett munkaerő, majd végül a Magyar Honvédség erői 
sorrendben tervezték. A Magyar Honvédség erői minden esetben csak az 
árvíz elleni védekezés időszakában teljesítettek lakossági mentési, illetve 
védőgát megerősítési feladatokat, a kárelhárítást és az újjáépítést a me-
gyék már csak polgári erőkkel végezték. 

3.) I. Fázis a dunai árvíz elleni védekezés időszaka 

Az Országos Műszaki Irányító Törzstől a dunai árvízi helyzetre 
vonatkozó információ alapján, a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rend-
szerének honvédelmi igazgatási elemét 2006. március 31-én a Katasztró-
favédelmi Operatív Bizottság összehívásakor riasztották és egészen má-
jus 06-ig huszonnégy órás váltással működött a HM VKF MFCSF 
műveletirányító központ termében.  

A riasztást követően az MH Katasztrófavédelmi Operatív Bi-
zottság Védelmi Hivatal ügyelete telefonon felvette a kapcsolatot a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban Gy-
M-S MVB), a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság (a to-
vábbiakban K-E MVB), a Pest Megyei Védelmi Bizottság (a további-
akban: PMVB) valamint a Budapest Főváros Védelmi Bizottság (a 
továbbiakban: BFVB) titkáraival, tájékoztatta az MH KOB vezetőjét 
és a HM VH főigazgatóját, továbbá a Kormányzati Távközlési és In-
formatikai Rendszeren (a továbbiakban: KTIR) kiértesítette az ösz-
szes megyei védelmi bizottság titkárát. A dunai védekezés időszaká-

                                                      
2  Megyei Védelmi Bizottságok. 
3  Helyi Védelmi Bizottságok. 
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ban az MH KOB vezetője és a HM Védelmi Hivatal főigazgatója az 
MH KOB VH ügyeletesen keresztül folyamatosan kapcsolatot tartott 
a Duna menti megyék védelmi bizottságaival. 

A Komárom–Esztergom MVB 2006. április 2-án Táton összehívott 
rendkívüli ülése után, a Kormányzati Koordinációs Bizottság javaslatá-
ra, a Kormány a 76/2006.(IV. 3.) számú rendeletében 2006. április 03-
án 15:00 órai hatállyal kihirdette a veszélyhelyzetet a Duna folyó Komá-
rom -Tass szakaszára, valamint az Ipoly folyó Ipolytölgyes és az Ipoly 
folyó torkolata közötti szakaszára, majd a folyószakaszok mellett lévő te-
lepülések közigazgatási területére, és a nevezett védelmi szakaszokon el-
rendelte a rendkívüli készültséget. A veszélyhelyzet kihírdetése az új 
honvédelmi törvény alkalmazásával precedens értékűen történt meg. 

A dunai árvíz elleni védekezés időszakában, a Magyar Honvédség 
által támogatott települések és körzetek, a megyei védelmi bizottságok il-
letékességi területük szerinti elosztásban az alábbiak voltak: 

• Gy-M-S MVB területén Kisbajcs és Győr térsége; 

• K-E MVB területén Almásfüzitő, Dunaalmás, Neszmély, Szőny 
és Tát települések; 

• P MVB területén Nagymaros, Kismaros, Visegrád, Kisoroszi; 
Szentendre, Tahitótfalu és Sződliget települések; 

• B FVB területén a Margitsziget területe. 

A tevékenység pontos koordinálása érdekében az MH KOB VH 
ügyeletese naponta reggel 09:00 órakor és este 21:00 órakor telefonon 
pontosította a rendkívüli védekezésben érintett megyékkel a kialakult 
helyzetet, valamint folyamatosan vette a védelmi bizottságok honvédségi 
erőkre és eszközökre vonatkozó igényeit. A jobb együttműködés érdeké-
ben összekötőtisztek lettek kiküldve az MH 12. lé.rak.dd. részéről a 
GY-M-S MVB-hez, valamint az MH 25. kl.dd. részéről a K-E MVB-
hez. 

A Kormány a rendkívüli vízállás megszűnésekor 2006. április 10-én 
85/2006.(IV.10.) számú Kormányrendeletének kihirdetésével oldotta fel a 
veszélyhelyzetet az érintett körzetekben. A Duna menti árvíz elleni vé-
dekezés legkritikusabb időszakában a Magyar Honvédség összesen 
1461 fővel, 2 helikopterrel 4 db PTSZ –M típusú műszaki eszközzel és 
74 db egyéb technikai eszközzel támogatta a megyéket. A technikai esz-
közök folyamatos működésének biztosítása mellett a katonai logisztika 
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készleteivel és tartalékaival készen állt a védekezésben résztvevő alegy-
ségek támogatására. 

4.) II. fázis, a Tisza folyó vízgyűjtő területén folytatott árvíz 
elleni védekezés időszaka 

A rendelkezésre álló vízügyi adatok következtében már a dunai ár-
víz időszakában folyt az árvíz elleni felkészülés a Tisza folyó mentén. A 
várható hirtelen áradás megkövetelte a nagyobb létszámú fegyelmezett és 
szervezett erők alkalmazását, amiért a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei 
Védelmi Bizottság (a továbbiakban BAZ MVB) kérésére az MH 
5.k.l.dd. állománya Sárospatak (60 fővel) és Tokaj (120 fővel) védekezé-
si vonalon már 2006. április 07-én részt vett a gátak megerősítésében. 

A tiszai árvíz elleni védekezés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Védelmi Bizottság (J-N-SZMVB) 2006. április 12-én és a Csongrád 
Megyei Védelmi Bizottság (CSMVB) 2006. április 13-án megtartott 
rendkívüli ülésével vett új fordulatot. Az ülésen az ATIKÖVIZIG és a 
KÖTIVIZIG tájékoztatóinak meghallgatása után a bizottságok a Kor-
mányzati Koordinációs Bizottságon keresztül kezdeményezték a ve-
szélyhelyzet kinyilvánítását, valamint a rendkívüli védekezési készültség 
elrendelését, amit a Kormány a 87/2006 (IV.24.) számú Kormányrende-
lettel 2006. április 14-én 13:00 órától hirdetett ki. 

Az árvízi helyzet további romlása következtében a Kormányzati Ko-
ordinációs Bizottság javaslatára a Kormány 2006. április 18-án a 
96/2006. (IV.18) számú Kormányrendelettel kihirdette  a veszélyhelyze-
tet, majd 2006. április 25-én kihirdetett 101/2006 (IV.25) Kormányren-
delettel kiterjesztette annak hatályát. Így a veszélyhelyzet április 25-től 
Jász–Nagykun–Szolnok megyében, Bács-Kiskun megyében, Csongrád 
megyében a Tisza folyó Szolnok város és a déli országhatárig terjedő 
szakaszának partvonalára, továbbá Békés megyében a Hármas-Körös 
és a Maros folyó 10.01,10.02, 10.05, 01.06. 10.08, 11.01, 11.02, 11.03, 
11.04, 11.06, 11.07, 11.08,12.01, 12.03. védelmi szakaszára lett elren-
delve. 

A tiszai árvíz időszakában területükön árvízzel fenyegetett megyei 
védelmi bizottságok folyamatosan kapcsolatban álltak az MH KOB 
ügyeleti szolgálatával. Az MH KOB szolgálat 2006. április 10. és május 
06. közötti időszakban reggel 09:00 órakor és este 20:00 órakor pontosí-
tott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottság, a Csongrád 
Megyei Védelmi Bizottság, a Békés Megyei Védelmi Bizottság, vala-
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mint a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: B-K 
MVB) tikáraival. A tikárok a honvédségi erőket az MH KOB faxon és 
KTIR-en igényelték az MH KOB ügyeleten keresztül. 

A Tiszán és a Hármas Körösökön lefolyó árvíz időszakában a Ma-
gyar Honvédség az alábbi településeken támogatta a védekezést: 

• B MVB illetőségi területén Békésszentandrás, Gyomaendrőd, 
Porgány és Szarvas településeken; 

• J-N-Sz MVB illetőségi területén Szolnok, Kunszentmárton, 
Öcsöd, Csépa, Szelevény, Tiszasas településeken;  

• Cs MVB illetőségi területén Szeged, Felgyő,Hékéd, Hódmezővá-
sárhely, Lúdvár, Magyartés, Mindszent, Nagyfa, Szentes, Csong-
rád, Nagyrét, Zalota településeken; 

• B-KMVB illetékességi területén Körtvélyes, Tiszaug, Tiszakécske 
településéken. 

A megyékben a polgári-katonai együttműködést elősegítette, hogy a 
védekezésbe bevont alakulatuk parancsnokai, mint az MVB állandó 
meghívottai, már a felkészülés időszakában kellő információval rendel-
keztek a várható helyzetről, lehetőségekről és feladatokról. Mind a négy 
árvízzel súlyosan fenyegetett megyében általánosan megállapítható, hogy 
a védekezésben résztvevő alakulatok parancsnokainak személyes kapcso-
latai, valamint az adott megye védelmi rendszerének ismeretei kedvező 
feltételeket biztosítottak a feladatok végrehajtásához. 

A kormány a rendkívüli vízállás megszűnte után 2006. május 9-én a 
111/2006.(V.9.) számú Kormányrendelet kihirdetésével feloldotta a ve-
szélyhelyzetet az érintett körzetekben.  

A Tisza menti árvíz elleni védekezés legkritikusabb időszakában a 
Magyar Honvédség összesen 3622 fővel, 7 db helikopterrel, 15 db PMP 
komppal, 21 db PTSZ-M típusú műszaki eszközzel, és 203 db egyéb 
technikai eszközzel támogatta a megyéket. Ennek keretében a csapatok 
logisztikai alegységei és a központi logisztikai szervezetek kiemelkedő 
eredményességgel működtek. 
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5.) Az árvíz elleni védekezés során szerzett tapasztalatok 

A tapasztalatok begyűjtése érdekében a HM Védelmi Hivatal kör-
levélben bekérte a megyei védelmi bizottságok árvíz elleni védekezés so-
rán szerzett észrevételeit és javaslatait. 

A megyék észrevételei közül általánosnak mondható az a pozitív 
megállapítás, hogy a Magyar Honvédség igénybevétele, a speciális tech-
nikai eszközparkja, szervezettsége, fegyelme és munkabíró képessége 
miatt elengedhetetlen a rendkívüli árvízhelyzetekben végzett védekezé-
sek során. Véleményük szerint mind az irányítás terén, mind az együtt-
működés, valamint a végrehajtás terén jól bizonyított a védelmi igazgatás 
kialakított rendszere és a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer. 

Negatívumként jelezték azonban, hogy a központi irányítás túlsá-
gosan bonyolult és sokszereplős (KKB, BM OKF, OMIT stb), amiért 
eleinte bizonyos szervezetek átlépték a hatáskörüket. Javasolják a köz-
ponti szervezeti struktúra egyszerűsítését, és ha lehetséges, akkor véde-
kezés irányításának szakmai szempontok szerinti újraszervezését. 

A védekezés során nem volt tisztán értelmezhető a rendkívüli véde-
kezés és a veszélyhelyzet területi hatályának meghatározása. Az e tárgy-
ban megjelent rendeletek ugyanis nem számoltak azon esetekkel, amikor 
végre kellett hajtani a kitelepítést, a mentés kívülről történő biztosítását 
valamint a lokalizációs töltések építését és védelmét. 

Főleg a katonai szervezetet érintően szükséges a kirendelésekre 
vonatkozó döntéshozatal egyértelműsítése. Célszerű lenne, ha a kezde-
ményező szerepét a vízügyi védelem vezetése kérelme alapján az MVB 
tisztségviselője töltené be, a kirendelő pedig az MH KOB vezetője lenne. 
Az OMIT tevékenységének beindítása után nem szükségszerű a polgári –
katonai együttműködés megszervezésekor a BM. OKF, a katasztrófavé-
delmi igazgatóságok bevonása, mivel területi szinten a döntés joga az 
MVB, illetve annak elnöke kezében van. 

A vízüggyel kapcsolatos jogszabályok (1995. évi LVII. tv., 
232/1996. Kormányrendelet, 10/1997. KHVM. rendelet) felülvizsgálatra 
szorulnak, különösen az önkormányzati védekezés tekintetében. Nem 
célszerű, hogy a nagy folyók (Duna, Tisza) mentén állami védvonalakban 
beékelődve önkormányzati védvonalak vannak, nem egyértelmű a „köz-
erő” fogalom használata. 
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Felülvizsgálatra szorul a polgári védelmi törvény, továbbá az árvízi 
védekezésben szerzett tapasztalatok alapján, tisztázni kellene a polgári 
védelmi szolgálatra beosztottak igénybevételét, nemcsak veszélyhelyzet 
kihirdetésekor, hanem ezt megelőzően is. Ezzel együtt meg kell vizsgálni 
a polgári védelmi szolgálatra beosztottak bérezését, a felkészítés rend-
szerét, annak finanszírozását és az irányítási-vezetési hatásköröket. 

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról szóló 1999.évi 
LXXIV.tv, valamint annak végrehajtásáról szóló rendelkezések is felül-
vizsgálatra szorulnak, a védekezési költségek és a kárenyhítés szabályo-
zása területén. 

Szükséges lenne a médiával történő együttműködés, valamint a tá-
jékoztatás felülvizsgálata, mivel több esetben is a megfelelő szakérte-
lemmel nem rendelkező személyek nyilatkozataikban valótlan esemé-
nyeket (pl. meg nem történt gátszakadást) jelentettek be, ami a válságos 
helyzetben pánikot okozhat a lakosság köreiben. Egy változatban célsze-
rű lehet a hivatalos nyilatkozattételeket előre meghatározott időpontokban 
(pld minden hatodik órában) a központi szerveknél és a védekezési he-
lyek tájékoztató központjaikban megtenni. 

A hatékonyabb összeköttetés szempontjából célszerű lenne az 
OMIT Kormányzati Távközlési Informatikai Rendszerre történő be-
kötése, aminek köszönhetően a megyék és a központi szervek közötti le-
velezést a KTIR rendszerén lehetne folytatni. Az OMIT KTIR rendszer-
re történő bekapcsolása után célszerű lenne egy önálló honlapot 
biztosítani a vízügyi szervek részére, ahol a vízállásjelentésektől kezdve 
egyéb más adatbázis is elérhetővé válna a szakemberek részére. Megfon-
tolandó még a várható elöntési területeket modellező digitális program ki-
fejlesztése vagy beszerzése, amivel jól meghatározhatóak lennének a kite-
lepítendő területek. 

Az MH KOB jelenlegi létszámát tekintve a HM HVK MFCSF-ség 
műveletirányító központja nem elegendő. Véleményem szerint szüksé-
ges lenne az MH KOB munkahelyét bővíteni, vagy egy nagyobb méretű 
munkahelyen berendezni. 

Összegzés 

A Magyar Honvédség élőerővel, technikai eszközeivel jelentősen 
hozzájárult a 2006. évi árvíz elleni védekezés sikeréhez. 



 145 

A védekezés során 2006. március 31. és május 09. között a Magyar 
Honvédség összesen 10695 fővel – beleértve a gátakon dolgozó, a logisz-
tikai támogatásban résztvevő, a készenléti szolgálatba vezényelt, vala-
mint a kirendelt alegységek irányításában résztvevő állományt – segítette 
a fővárost és a megyéket a védekezésben. 

A védekezés sikere bebizonyította, hogy az újonnan kialakított or-
szágos- valamint katonai katasztrófavédelmi rendszer jól alkalmazható 
az árvízi védekezés során, a hatékony fellépés érdekében a polgári-
katonai együttműködés elengedhetetlen és annak további fejlesztése 
szükséges. 
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