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AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉS LOGISZTIKAI  
TAPASZTALATAI 

Lengyel András1 

Írásom a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai vonat-
kozásában általánosságoknak szántam, de azon belül kiemelt figyelmet 
akarok szentelni a 2006. év tavaszi dunai és tiszai, valamint azok mel-
lékfolyói mentén kialakult védekezés katonai logisztikai vonatkozású 
tapasztalatainak. A téma mindig időszerű és meggyőződésem, hogy már 
ma el kell gondolkodni azon, hogy ha a következő év tavaszán, kora nya-
rán vagy netán az év más időszakában hasonló feladatot kell végrehajta-
nia az MH személyi állományának, melyek azok a területek, amelyeken 
az MH logisztikai támogató rendszere – a központi tagozattól a védeke-
zésben részt vevő legutolsó láncszemig – jobban (esetleg olcsóbban), de 
főként hatékonyabban tudna részt vállalni. 

A téma időszerűségét fokozza, hogy ismét haderő átalakítás, szerve-
zeti korszerűsítés, létszámcsökkentés előtt állunk és a tervezett strukturá-
lis változások érintik az MH középirányító szervezeteit is, amelyekre a 
védekezés irányításának oroszlánrésze hárul. A középirányító parancs-
nokságok között az MH ÖLTP2 is jelentős változás előtt áll, amely vég-
rehajtása után a védekezés támogatási feladatai során helytállt és igen je-
lentős tapasztalatokat szerzett szakállomány jövőbeni beosztásánál, vagy 
helyzeténél fogva lehet, hogy nem lesz alkalma a gyakorlatban szerzett 
ismeretei alkalmazására, átadására. Legyen ez az írás – amely a védeke-
zés valós végrehajtása részleteit taglalja – segítségére azoknak, akik még 
hasonló helyzetekben felhasználhatják. 

Az árvíz az amely hazánkban előfordulható katasztrófák között a 
leggyakoribb. Figyelembe kell vennünk azonban azt, hogy van más po-
tenciális katasztrófa fenyegetés is, amely következményei felszámolásá-
ban az MH-nak igen is van és a jövőben bármikor lehetnek kiemelt fel-
adatai. Tekintettel arra, hogy az érvényben lévő ambíciószintek ezen 
feladatokat az MH számára előírták és a haderő valójában megfelelő ké-

                                                      
1  Lengyel András ezredes, MH ÖLTP Hadműveleti és Kiképzési Főnökség, fő-
nök. 
2  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság. 
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pességekkel rendelkezik azok következményei lokalizálására vagy fel-
számolására, ezért minden időben aktuális lehet ezzel a kérdéssel foglal-
kozni. 

Cikkemben nem térek ki az esetleges ipari katasztrófa következmé-
nyei mérési, elemzési, vagy értékelési feladataira, várható közvetlen ha-
tásai elhárítására irányuló katonai részvételre. Erre a feladatra egy jól 
működő rendszer került kiépítésre a Görgey Arthur Vegyivédelmi In-
formációs Központ vezetésével. A központ minden évben megtartja a 
szakmai rendszergyakorlatát és felkészíti az MH kijelölt állományát a vé-
dekezésben való részvételre. Ebbe a rendszerbe a logisztika két ponton 
csatlakozhat be, amelyből az első a védekezéshez szükséges speciális 
anyagok és eszközök (képességek, mint például a HAVARIA laborató-
rium) biztosítása, míg a másik – amennyiben szükséges – a polgári la-
kosság ellátása. De ez utóbbinál szinte teljesen mindegy, hogy a kárt 
szenvedett civil lakosság mely célból – természeti vagy más katasztrófa 
okán – hagyta el a lakhelyét, az ellátásra szükség lehet és azt a haderő 
egyformán kezelheti. 

Az MH kijelölt katonai szervezetei, alegységei és kötelékei vagy 
speciális eszközei árvízi (katasztrófa elleni) védekezése a következő mar-
káns területekre terjedhet ki, vagy ezen területek kezelésére vonhatók 
be: 

1.) A veszélyeztetett területen élő lakosság kitelepítésébe, állatai és 
ingóságai mentésébe. 

2.) Különösen sürgős mentésre szoruló személyek gyors megsegíté-
sébe (szülés, infarktus, súlyos sérülés, stb.). 

3.) A lakhelyüket vesztő vagy kitelepített lakosság ellátásába. 

4.) A védekezésnél felmerülő speciális feladatok végzésébe, mint 
például a robbantások végrehajtása (jégtorlasz, torlasz, gátszakasz). 

5.) A katasztrófa övezetben a katonai szállítások tervezésébe, az 
egész terület mozgáskoordinációjának megszervezésébe vagy irányításá-
ba (beleértve a nem honvédségi szállítások koordinációját is). 

6.) A katonai szállítások mozgáskoordinációjára, ezen belül a kato-
naállomány védekezés helyére való ki- és beszállítására, váltására, átcso-
portosítására, további utánpótlására. 
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7.) A védekezésben részt vevő honvédségi és nem honvédségi sze-
mélyi állomány ellátásának megszervezésére. 

8.) A védekezésbe bevont haditechnikai eszközökre: 

•  azok felkészítésére, 

•  az eszközök üzemeltetésére, 

•  az igénybevétel előtti és utáni karbantartásra. 

9.) A védekezésben részt vevő katonaállomány váltásának, megszer-
vezésére, előre nem látható események kezelésére. 

10.) A katasztrófa sújtotta terület rendészeti biztosítására, a hátraha-
gyott települések, ingatlanok és ingóságok védelmére. 

11.) A veszélyhelyzet elmúltával a kárenyhítésbe, vagy a katasztrófa 
következményei felszámolásába való részvételre. 

12.) Műszaki feladatok ellátásába, biztosításába, amely a megsérült 
útszakaszok helyreállítására (de legalábbis járhatóvá tételét foglalja ma-
gába). 

13.) A lokális – elsősorban dombos-hegyvidéki települések patakjai 
felett áthúzódó hidak, átkelők helyreállításába, vagy azok teljes újjáépíté-
sébe. 

14.) Gátszakaszok építésébe, megerősítésébe, azok folyamatos figye-
lésébe. 

15.) A fentieken túl van még egy sor olyan feladat, amit előzetesen 
nem is lehet elképzelni, de ha jelentkezik, végre kell hajtani, meg kell ol-
dani mert ha nem annak óriási veszteség az ára. 

16.) A védekezésre felhasznált források pontos számbavételével, a 
védekezés során felmerülő többletköltségek korrekt kimutatásába. 

A fenti felsorolás lényege és tartalma természetesen nem ilyen egy-
szerű pontokba sorolhatóan mutathatók ki tényszerűen. A valós logiszti-
kai támogatás ennél lényegesen bonyolultabb. A katasztrófa védekezés 
logisztikai feladatai általános biztosítására a Honvédelmi Katasztrófa-
védelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR) keretén belül az MH ÖLTP 
parancsnok kiadta a 486/2006. intézkedését. Az intézkedés nem egy 
konkrét feladat végrehajtására vonatkozik, hanem olyan logisztikai keret-
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szabályozó, amely nagyfokú szabadságot ad a védekezésbe bevont, vagy 
kijelölt erők parancsnokának, illetve a neki alárendelt logisztikai támoga-
tást tervező, szervező és irányító szerveknek. 

Magától értetődő dolog, hogy a védekezés óriási anyagi ráfordítást 
igényel, hiszen a katonai logisztika anyagból, eszközből, mindezek mű-
ködtetéséhez humán erőforrás igénybevételével és polgári szolgáltatások 
bevonásával működik. De a ráfordítás olyan anyagi és nem csupán mate-
riális, hanem pénzben ki nem fejezhető morális, tradicionális értékeket 
menthet meg, ami jóval meghaladja az anyagiakban befektetett áldoza-
tot.3 

Nem sorolom ezeket, de gondoljunk csak az egyszerű, mondjuk Ti-
sza menti gazda esetére, akinek az ár nem csak a házát, benne minden in-
góságát, hanem a jószágait, vagyis élete munkáját veszélyezteti. Nos ha 
egy ilyen hazánk fia – és ők sokan voltak az idei árvíz idején – megme-
nekül a javai pusztulásától, az nem csak anyagi haszon, hanem egy picit 
nemzeti siker. 

A tanulmányom további részében be kívánom mutatni az MH 
ÖLTP katasztrófavédekezésbe kijelölt és bevonható erőit, eszközeit és a 
további részében azt a tevékenységet, amelyet a logisztika a védekezésbe 
bevont erők érdekében képes ellátni. Úgy gondolom, hogy a Honvédség 
Katasztrófavédelmi Rendszer az új miniszteri követelmények alapján jól 
szervezett. Irányítása követi (követte) a HM tárca, az MH szervezeti ta-
gozódását, úgy mint a felső szint a Katasztrófavédelmi Operatív Bi-
zottság (a továbbiakban: KOB), a középső (haderőnemi szint) a had-
erőnemek Katasztrófavédelmi Operatív Csoportjai (KOCS) a kijelölt 
csapatoknál megalakítandó Operatív Csoportok (OCS), illetve a fenti 
irányító szervezetek rendelkezéseit végrehajtó kijelölt erőkre, csoportok-
ra, csoportosításokra, személyi állományra és haditechnikai eszközökre. 

A rendszer MH ÖLTP szintű felépítését és az egyes szintekhez kap-
csolódó feladatrendszert az 1. sz. melléklet szemlélteti. 

                                                      
3 A Magyar Honvédség erői és eszközei bevonása bármely katasztrófa elleni vé-
dekezésbe tetemes erőforrás felhasználását jelenti. Ezek a tételek az MH éves, 
jóváhagyott költségvetésében nincsenek tervezve. Az elszámolás korrekt kimuta-
tása azért szükséges, hogy amennyiben a Kormány úgy dönt, hogy azt megtéríti, 
legyen egzakt számvetési adat.  
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Az MH ÖLTP KOCS rendeltetése 

A KOCS a HKR középszintű vezető szerve, amely teljes állományá-
val a KOB vezető intézkedése alapján alakul meg, a védekezés időszaká-
ban 24 órás szolgálatban működik. 

A KOCS a védekezés időszakában a KOB irányítása alapján közvet-
lenül vezeti a parancsnokságtól kijelölt végrehajtó erőket 

A KOCS a meglévő vezetési rend kiegészítését jelenti a speciális fel-
adatok irányítása érdekében. 

A KOCS 7 napos szolgálatvezényléssel, 7 fővel (1 fő parancsnok és 
6 fő beosztott) látja el feladatát. 

De mit is jelent az MH ÖLTP HKR-be bevont erői alkalmazhatósági 
képessége? Ahogy az előzőekben már említettem, a központi logisztikai 
tagozatnak két fontos, de feladatrendszerében jól elkülönített célpontja 
van: 

1. Az egyik a katasztrófa helyzet következményei közvetlen felszá-
molásában való aktív erők és eszközök bevonásával megvalósuló 
részvétel; 

2. A szárazföldi és légvédelmi erők, valamint más személyi állomány 
és technikai eszköz ellátásában, kiszolgálásában való közreműködés. 
Ebbe a kategóriába tartozik a védekezésben részt vevő bármely had-
erőnemtől, vagy a HM HVKF alárendeltjeitől, illetve a HM háttérin-
tézményektől kirendelt katonák ellátása, a haditechnikai eszközök 
alkatrészének utánpótlása, a hajtó- és kenőanyagok biztosítása. De 
ide sorolom a kárt szenvedett polgári lakosság ellátásánál felmerülő 
logisztikai feladatokat is. 

Az első feladatrendszer teljesítéséhez, a védekezésben közvetlenül 
részt vevő személyi állomány biztosításához az MH ÖLTP és alárendelt-
jei – viszonyítva a szárazföldi haderőnemhez – korlátozott képességekkel 
rendelkezik. A parancsnokság annak érdekében, hogy a védekezés logisz-
tikai támogatását, annak anyagi és eszközigényét képes legyen minden 
időben biztosítani, fenn kell, hogy tartsa a szervezete működőképességét, 
a felmerülő igények kielégítésére vonatkozó intézkedési képességét.  

Struktúrájából következik, hogy az alaprendeltetése az előzőek tel-
jesítése ezért e téren személyi tartalékokkal csak korlátozottan rendelke-
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zik. Ugyanez a megállapítás igaz az Ellátó Központokra, hiszen ha a sze-
mélyi állományát a védekezésre fordítja közvetlen végrehajtóként, úgy 
nem marad elég raktáros a beérkező – soron kívüli - igények kielégítésé-
re. A feladat tehát rendkívül összetett – és ez 2006. év tavaszán nap, mint 
nap felvetődött – az MH ÖLTP személyi állománya elemi akarata volt, 
hogy segítsen a gáton, de gáton védők érdekében őket nem volt szabad 
kivezényelni oda. Fontosabb volt egyfelől például az MH Támogató Ez-
red személyi állományának a tartalékban való tartása, másfelől az ellátó 
központok állományának a védekezésben részt vevő csapatok kiszolgálá-
sa. 

Tekintettel arra, hogy a központi logisztikai tagozat védekezésben 
részt vevő szervezetei személyi állománya közvetlenül nem, de közvetve 
igen hatékony és a védekezés eredményessége érdekében elengedhetet-
len munkát végzett, a helyzet felvetett egy igen érzékeny és nehezen ke-
zelhető problémát. A probléma megint pénzügyi szabályozók hatálya alá 
esik, ugyanis az érintett szervezetek parancsnokai a többlet feladatokat 
kezdetben a saját túlóra kereteik felhasználásával voltak képesek kezelni. 
Csak a KOB vezető külön intézkedésére váltak jogosulttá a védekezés 
támogatásában részt vevők túlmunkaidejét a katasztrófavédelmi keretből 
finanszírozni. Mindenki által ismert tény, hogy a túlmunka keret korláto-
zott, így egy év eleji védekezés az egész évi keretet kimerítheti. 

A fentiek alapján újra kell gondolni azon szervezetek körét – kiegé-
szítve az ellátó központok szakapparátusával (részlegvezetők, raktáros-
ok, stb.), akik a védekezés esetén nem túlóra, hanem készenléti pótlékra 
jogosultak. Természetesen erre akkor kerülhet sor, ha a kialakult helyzet 
indokolttá teszi, a védekezés elhúzódik és elengedhetetlen a központi erő-
források bármely időben – akár a nap 24 órájában bármikor – való igény-
bevétele. 

A védekezés elemi része volt a személyszállítás. Nos ezen a területen 
a gondok fokozottan jöttek a felszínre. A katonák mozgatása, bár a civil 
erőforrások bevonása erre a feladatra kézenfekvő, mégis legolcsóbb a 
honvédségi szállító eszközökkel megvalósítani. De ezeket készenlétben 
kell tartani és ez is költséget jelent. Mégis az erők mozgatásának legprak-
tikusabb megoldása az MH meglévő személyszállító kapacitásának terve-
zett felhasználása. A 2006. évi árvízi védekezésnél előfordult, hogy a ki-
rendelt személyszállító eszközök igénybevétele az előzetesen számvetett 
egy munkanappal szemben meghaladta a három munkanapot. Ez az MH 
saját eszközeinél, azok saját állományba tartozó gépjárművezetőinél 
„csupán” egy intézkedés, parancs módosítását jelentette. Ha a szóban 
forgó szállítókapacitás polgári szolgáltatással valósult volna meg a leg-
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egyszerűbb esetben is – extra szerződésmódosítás, vele extra költség 
megfizetését – követelte volna meg, vagy a szállítás meghiúsulását jelen-
tette volna. Ha a civil szállítókat vesszük igénybe, úgy rögtön jelentkezik 
a feladat végrehajtásának rövid teljesítési határideje, amely megvalósítha-
tó, de mindig felárral párosul. A honvédségi szállítókapacitás csak túlóra 
költség rárakódásával kerül többe a normális igénybevételnél. Amikor te-
hát ilyen feladatokra rendelünk ki személyi állományt, indokolt melléren-
delni a meglévő erőinket és eszközeinket és a lehetőségek szerint azok 
felhasználásával (igénybevételével) teljesíteni feladatainkat. 

Az MH ÖLTP alárendeltjei képességének további elemzésénél kü-
lön kell kiemelni az MH Támogató Ezred kijelölt erőit, eszközeit az 
MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred védekezésbe bevont 
erőit, az MH Meteorológiai Szolgálat előrejelző képességét, valamint a 
védekezés érdekében felhasználható – egyébként meglévő és működőké-
pes – lehetőségeit. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni az 
Ellátó Központoknál felhalmozott anyagi készletek azon körét, amelyet a 
más haderőnemek feladatai teljesítéséhez, mint közvetlen anyagi támoga-
tást rendelkezésre tudnak bocsátani. 

Részleteiben 

1. Az MH Támogató Ezred:  

A részére előírt és HKR-ben rögzített képességekkel rendelkezik. 
Ezen belül fel tud állítani olyan szükségtábort, amely befogad legalább 
250 főt, biztosít a jelzett létszámhoz fektető-pihentető feltételeket és ter-
mészetesen a járulékos ellátást. A járulékos ellátás körébe tartozik a napi 
háromszori étkezés, a tisztálkodás (fürdetés), a tábor térvilágítása és 
komendáns biztosítása. A HKR vonatkozó része nem rendelkezik a tábor 
által befogadott állomány egyéb ellátásával, de meggondolandó lehet – 
megfelelő jogszabályi feltétel megteremtése után – az ott ellátottak (és itt 
nem katona állományra gondolok) részére tiszta alsónemű biztosítása is. 
Természetesen a tábor működtetéséhez az ezred egészségügyi központja 
képes megvalósítani a közegészségügyi, valamint a járványügyi feladato-
kat is. 

Az ezred feltételei lehetővé teszik egyfelől a tábori ellátást, a HKR 
feladatokban részt vevő katonák számára, de arra is alkalmas, hogy a 
kárt szenvedett polgári lakosság átmeneti ellátását megoldja. 
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Az ezred objektumai – elsősorban a Zách utcai objektum – képes 
átmeneti elhelyezést biztosítani legalább 200 fő katona részére. A szük-
ségszállás a tornatermet, valamint annak komplexumában lévő kommu-
nális létesítményeket foglalja magába. A komplexum igénybevételére 
olyan esetekben lehet és indokolt számítani, amikor az MH Budapesten 
kívül diszlokáló csapatai Budapesten vagy a fővároshoz közeli dunai vé-
dekezésre kerülnek kirendelésre. Ha ilyen feladatra kerül sor, a legkézen-
fekvőbb az erők Zách utcai elhelyezése, mert ebben az esetben a védeke-
ző személyi állomány, komplett csapatok, szervezete teljes körű 
logisztikai támogatást nyerhetnek az ezredtől. 

A gátra kirendelt szervezet parancsnokának nem kell a személyi ál-
lománya ellátásáról gondoskodni, hiszen az elhelyezés a tornateremben – 
időjárástól függően akár fűtötten – rendelkezésre áll, a higiéniás feltételek 
adottak, az élelmezési átjelentő alapján a védekezésre kirendelt – és a bá-
zislaktanya részéről – állomány ellátása biztosított.  

A járulékos ellátási felelősség, mint az egészségügyi ellátás, a sze-
mélyi állomány ruházatának cseréje, a technikai eszközök elhelyezése 
vagy szükség szerinti kiszolgálása, valamint a híradó-, informatikai tá-
mogatás az ezred infrastruktúrája igénybevételével a legteljesebb mér-
tékben megvalósítható. 

Az előzőekben felsorolt logisztikai ellátáshoz – mivel az az objek-
tumban elhelyezett csapatok mindennapi igényeihez viszonyítva egy ug-
rásszerű felhasználást jelent – szükség lehet az érintett Ellátó Központok 
erőforrásai igénybevételére. A kijelölt objektum – ebben az esetben a 
Zách utcai laktanya – mint bázislaktanya működik az árvízi védekezésben 
résztvevő csapatok ellátása érdekében. A betelepülő csapatok logisztikai 
szervezetei által megfogalmazott igények alapján – jelen esetben a Tá-
mogató Ezred – logisztikai főnöksége számveti a megfogalmazott igénye-
iket, amit a védekezés első időszakában a saját csapatkészletéből, annak 
fogyása esetén (anyagnemektől függően) a polgári beszállítóktól vagy az 
Ellátó Központoktól igényel. Mivel a HKR rendszer minden MH szerve-
zet irányában nyitott, és intézkedési jogkörrel rendelkezik, a védekezés 
háttérszervezetei is tudomást szereznek arról, hogy hová helyezzék a fő 
erőkifejtésüket. Ezt segíti a KOB koordináló szerepe, ami azt jelenti, 
hogy a KOB előzetes információt szolgáltat, előzetes rendszabályokat fo-
ganatosít a védekezésben részt vevő csapatok ellátása és mindenoldalú 
biztosításának végrehajtása érdekében. 

Az előzőekből következik, hogy a saját objektumaikat, béke elhelye-
zési körleteiket elhagyó csapatok ellátása minden esetben valamely, a vé-
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dekezés térségébe eső működő katonai objektumból, annak logisztikai 
kapacitása igénybevételével, infrastruktúrájának felhasználásával való-
sulhat meg. Erről szól az MH ÖLTP szakintézkedése, amely az úgyneve-
zett bázislaktanyák működési rendjét szabályozza. 

A bázislaktanyára épített ellátói modell a 2006. évi tavaszi véde-
kezésnél kitűnőre vizsgázott, de van néhány olyan terület, amely to-
vábbi finomítást igényel. 

Ezek közé tartozik az élelmezési ellátás egységesítése, ami nem 
nagy dolog, de elejét veheti annak, hogy a gát egyik oldalán védekezők, 
akik mondjuk az „A” helyőrség ellátási felelősségébe tartoznak, minősé-
gében teljesen más élelmezést kapnak, mint a másik oldalon a „B” bázis-
laktanya ellátásába vont erők. Erre az esetre indokolt – az MH Élelmezési 
Szolgálatfőnök körültekintő intézkedése, amely megfelelő étrend előírá-
sával megvalósíthatja az egységes ellátást, a megfelelő kalóriát és a kö-
rülményekhez igazodó étrendet. 

Jogos kérdésként merül fel, hogy mi a helyzet, ha a katonák igény-
bevétele olyan területen történik, ahol nincs működő laktanyája a ma-
gyar haderőnek. Nos ebben az esetben ismét a központi logisztikai tago-
zat részét képező Támogató Ezred bevonása, a védekező erők 
kiszolgálása érdekében történő alkalmazásával célszerű számolni. Ha ez 
így történik, ismételten az a legfontosabba tényező, hogy a védekezésben 
részt vevő szervezetek a logisztikai ellátást készen kapják, nem kell még 
ezzel is foglalkozniuk a védekezéstől erőt, eszközt, embert és energiát el-
vonni, mert a támogatói feladatoktól mentesülnek. Amire szükség van, az 
az ellátók és ellátandók közötti együttműködés megszervezésére korláto-
zódik. Az együttműködés elrendelése a KOB, a megszervezése – az én 
megítélésem szerint – az SZFP KOCS és az MH ÖLTP KOCS együttes 
feladata. Ezeket a csoportosításokat ezért is hívta létre a HKR, hogy az 
ilyen feladatok operatív irányításában tevékenyen részt vegyenek. Mind-
ezt meg is tudják valósítani, hiszen minden szükséges információval ren-
delkeznek. Az SZFP KOCS tudja, hogy hová, mennyi embert, milyen 
feladatra, milyen időtartamra, milyen technikai eszközzel rendeltek ki. Az 
MH ÖLTP KOCS képes intézkedni, hogy (ha szükséges a mozgáskoordi-
nációt is magába foglalóan) a jelzett állomány ellátására és a védekezésre 
ténylegesen hány főre, milyen ellátást és további logisztikai támogatás 
szervezzen meg és biztosítson a Támogató Ezred. (Az magától értetődik, 
hogy ebben az időszakban a Támogató Ezred más központi feladatot nem 
hajt végre és az is, hogy az általa működtetett HM objektumokban úgy-
nevezett szűkített de egyébként elfogadható szintű ellátást tud megvalósí-
tani). 
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Az ilyen védekezés biztosítására az ezred rendelkezik Tábori Elhe-
lyezés Csoport megalakításának képességével, amely telepítésével az 
említett mintegy 250 fő személyi állomány ellátását meg tudja valósítani. 
A felszerelése alkalmassá teszi a tábor térvilágítása biztosítására, a tábor 
lakói részére a meleg étkeztetés kiszolgálására, valamint – telepített tábor 
és az abban lévő ingóságok őrzés-védelmének – a beléptetés-kiléptetés 
komendáns biztosítására. 

Az anyagok utánpótlása ebben az esetben elsősorban helyi forrá-
sok igénybevételével, a honvédségi szakanyagok pótlása a legközelebbi 
ellátási forrás (legvalószínűbben az illetékes ellátó központ valamely 
raktára) felhasználásával valósulhat meg. 

Számításba kell azonban venni, hogy például a 2006. évi védekezés-
nél egy főre napi átlagban 2 palack ásványvízzel számoltunk, ez a meny-
nyiség egy vidéki boltban (referencia tapasztalat) 2 heti fogyasztást jelent 
250 főre számolva. (Ennek sok oka lehet, a helyi víz jó minőségétől 
kezdve a fogyasztási szokásokig.) A fenti példa a helyi beszerzés némely 
területén jelentkező korlátot vetíti előre, de úgy gondolom, hogy nincs a 
Magyar Köztársaság területén olyan település, amely körzetében ne lenne 
olyan nagyobb kereskedelmi egység, húsüzem, pékség, ami a 250 fő ellá-
tását mondjuk élelmezési anyagokból ne lenne képes kielégíteni. 

A fenti polgári erőforrások igénybevételével – amelyek napi beszer-
zéseknek minősülnek, tehát igénybevételük csupán költségvetési művelet 
– valamint az Ellátó Központok erő-, anyagi készletei igénylésével az 
MH Támogató Ezred bármely védekezésre kijelölt haderőnemi alegység 
ellátására képes a korábban megjelzett létszámhatárig. A személyi állo-
mány ellátásán túl meg tudja valósítani a szükséges hajtóanyag utánpótlá-
sát, de ez csak abban az esetben lehet indokolt, ha a védekezés területén 
üzemanyag tankolás a MOL kutaknál valamilyen technikai nehézségbe 
ütközne. 

2. Az MH Meteorológiai Szolgálat: 

Az MH erői árvízi védekezés vagy bármely katasztrófa következmé-
nyei felszámolásában jelentős szerepet tölthet be az MH Meteorológiai 
Szolgálat. A Szolgálat az év minden napján 24 órás meteorológiai ügyele-
tet biztosít, és támogatást nyújt az MH vezető szervei, az MH csapatai ré-
szére. Legnagyobb jelentősége tevékenységükben a repülőterekhez kap-
csolódó repülés meteorológiának van, de rendelkeznek olyan esz-
közökkel, amelyek alkalmasak az eszköz térségében lokális meteorológi-
ai előrejelzések elkészítésére. Ez magyarul azt jelenti, hogy míg a televí-
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zió híradójában azt látjuk, halljuk, hogy a Dunántúl egyes részein eső, 
máshol zápor várható, a lokális előrejelzés ezt a település – a katasztró-
favédekezés – körzetében pontosan (térben és időben) prognosztizálja. 
A támogatás valódi segítségére lehet a védekezésbe bevont erők parancs-
nokának a napi feladatok meghatározásánál, a védekezés egyéb feltételei 
biztosításánál, de segítséget adhat nem csak a katonai erőnek, de a véde-
kezés más ágazatokhoz tartozó résztvevői számára is. A lokális előrejel-
zés igen fontos lehet nem csak az árvízi védekezésnél, de még inkább az 
ipari balesetek következményei felszámolásánál (a szélirány meghatáro-
zásában) vagy erdőtüzek megfékezésénél is. Ezért úgy gondolom létjogo-
sultsága van az MH meteorológiai szakszolgálata fokozottabb igénybe 
vételére a katasztrófák következményei felszámolásában. A kirendelt 
erők időjárás előrejelzésének mindössze egy stacioner (állandó vagy sá-
torba telepített) munkahelyre és általában 2 fő szakemberre és természe-
tesen azok ellátására van szükség. Így a védekezés megszervezéséhez, 
annak körültekintő megtervezéséhez igénybe kell venni a döntések előké-
szítése során az érintett szakemberek helyzetre prognosztizált előrejelzé-
seit is. 

3. Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred: 

Az ezred olyan különleges képességekkel rendelkezik, ami különö-
sen az árvízi fenyegetettségben több oldalon segítséget nyújthat a véde-
kezés menetében. Ebbe a körbe tartozik a vízi járművekkel történő élet- 
és vagyonmentés, a vízi járművekről a különböző gátszakaszok erősítése 
vagy a speciális, esetleg robbantási feladatok szakszerű végrehajtása.  

Robbantásokra sor kerülhet a tavaszi áradások során kialakult jégtor-
laszok bontásánál, de szélsőséges esetekben egyes védművek átszakításá-
nál is. Ez utóbbi természetesen, mint a legvégső, a még nagyobb kárt el-
kerülő megoldás lehet, amelyre parancsot csak a védekezés legfőbb 
irányítója adhat ki. Ezen speciális feladatra az ezred három robbantó cso-
porttal van beosztva a HKR feladatok rendszerébe. 

4. Az Ellátó Központok részvétele az árvízi védekezésben: 

Az Ellátó Központok azok a szürke eminenciális szervezetek, ame-
lyek a védekezésben közvetlenül nem vesznek részt, de egy időben elhú-
zódó védekezés a náluk lévő anyagi és technikai tartalékok felhasználá-
sa nélkül nem lehet eredményes. Erre egy példa az MH Hadtápanyag 
Ellátó Központ által 2006. év tavaszán a csapatok részére biztosított 
anyagokról szóló 2. számú mellékletben szereplő kimutatás. 
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Tényként kell azonban kezelni, hogy a védekezésre kirendelt erők a 
feladatra minden katonai szervezetnél, alegységnél körültekintően fel-
készültek. A kirendelés időszakában azonban még senki nem számolha-
tott azzal, hogy a védekezés nem csak néhány napig, de több hétig is el 
fog tartani. A személyi állomány részére a csapatnál rendelkezésre álló 
védőfelszerelés így a használat során elkopott, szükségessé vált azok pót-
lása, cseréje. Ugyanez igaz a védekezésbe bevont haditechnikai eszközök 
alkatrész utánpótlására is. A kirendelt eszközök meghibásodását, azok 
fenntartási anyagai pótlását a csapatok csak ideig-óráig voltak képesek 
saját erőből biztosítani. Ez természetes, hiszen a csapatok békeidejű te-
vékenysége ilyen feszített igénybevétellel nem számol, tehát ha a feladat, 
az igénybevétel ugrásszerűen megnő, (és ez hosszútávon fennmarad) 
szükség van a központi logisztikai tagozat – jelen esetben az Ellátó Köz-
pontok – erőforrásai igénybevételére.  

A védekezés természete, hogy az igények a nap végén – de a gyakor-
lati tapasztalatok alapján – legalábbis délután futottak be az MH ÖLTP 
KOCS részére. Ezzel szemben az Ellátó Központok munkarendje      
16.00-kor véget ért. Ebben a rendben miként lehet biztosítani a védekező 
csapatok soron kívüli ellátását – akár éjszakai kiszolgálását. Törvényesen 
sehogy! 

De mégis van erre megoldás, annak ellenére, hogy a HKR jelenlegi 
szabályozói nem számolnak az Ellátó Központok raktárosai és más, az 
anyagkiadásban érintett állomány bevonásával. El kell rendelni részükre 
a folyamatos készenlétet, amelyet a KOB vezető intézkedése alapján le-
het megvalósítani. Ez megfelelő jogi alapot teremt az Ellátó Központok 
parancsnokainak, hogy az anyagkiadás zavartalan legyen munkaidőn túl, 
akár hétköznap vagy a két pihenő- és ünnepnapjain is. 

2006. év tavaszán ez megvalósult és attól kezdve valóban bármely 
időben fogadták az Ellátó Központok a vételező csapatokat az anyag és 
eszköz, fenntartási igény utánpótlása érdekében. A szabályozás azért fon-
tos, mert külön keretből lehet benntartani a szükséges állományt a HKR 
rendszerében és az erre kifizetett járandóságok nem érintik a parancs-
nokok rendelkezésére álló túlórakereteket. Ez utóbbi az idei tavaszi túl-
munka igényeket nem fedte volna le. 

El kell azon gondolkodni, hogy a katasztrófa helyzetek felszámolá-
sára kirendelt honvédségi erők milyen pénzeszközökkel rendelkezzenek 
és azt milyen szabályozók alapján, milyen célra használhatják fel. Kézen-
fekvő a helyi erőforrások fokozottabb igénybevétele, – nem speciális ja-
vítási fenntartási anyagok esetén – azok helyi beszerzése. Véleményem 
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szerint az így felhasznált pénzeszközöket a központi költségvetésből 
pluszként kell a csapat részére biztosítani, hiszen a feladat, amely teljesí-
tése érdekében felhasználták szintén pluszként jelentkezett. 

Külön kell említeni azon anyagok körét, amelyek az úgynevezett 
inkurrencia kategóriájába tartoznak. Azért kell megemlíteni, mert erre a 
katasztrófavédelem, a fenyegetett települések önkormányzata, de a véde-
kezésbe bevont honvédségi erők részéről is megvolt a „kereslet”. E kate-
góriába tartozik a fektető, pihentető anyagok túlnyomó része, valamint az 
esővédő (vegyivédelmi ruházat) is. Túlzás nélkül ezres tételekben érke-
zett igény az előbbi anyagokra, amelyek egy része már nem is képezte az 
MH készletét. Szükség volt az illetékes – miniszteri biztos – írásbeli en-
gedélyére ezen készletek kiadása érdekében.  

Nagy figyelmet érdemel a műszaki eszközök hadrafoghatóságának, 
majd az igénybevétel során elhasználódott alkatrészek pótlásának prob-
lémája. Itt elsősorban a PTSZ4-ek fenntartási anyagai ellátását emelném 
ki. Ezen eszközök pótolhatatlanoknak bizonyultak az árvízi védekezésnél, 
de mert minden kritikus helyen bevetésre kerültek, meg is hibásodtak. 
Nos a fenntartási anyag pótlása egyetlen forrása a központi készletben lé-
vő eszközök bontásából volt megvalósítható. Az ilyen esetekre nincs írott 
szabályozó, hogy kinek az engedélyével és milyen esetekben lehet/szabad 
a központi tárolású (egyébként talán működésképtelen) eszközöket meg-
bontani. Az engedély megjött, a kinyert alkatrészek megoldották a prob-
lémát, de mit lehet tenni, mondjuk a jövő évben, ha a PTSZ eszközökre 
ismét szükség van? 

Az idei védekezés során példátlan segítséget nyújtottak a heli-
kopterek. A helikopterek igénybevétele lehetővé tette a legkritikusabb 
gátszakaszokon a töltések megerősítését, magasítását vagy megtámasztá-
sát. Mindez nagyon hatékony volt a védekezésben, de a hatékonyság 
egyenes arányban növekedett a hajtóanyag felhasználás is. A 2006. évi 
üzemanyag beszerzési terv ekkora felhasználással nem számolt, így az 
elhasznált anyag pótlása beszerzésből – megfelelő előirányzat hiányában 
– nem volt biztosítható. A helikopterek számára az üzemanyagot kizáró-
lag a központi tartalékok terhére lehetett biztosítani. Az üzemanyag pél-
dája rávilágít egy, az árvízi védekezésen túlnyúló jelenségre is. Ez pedig 
a készletképzéssel függ össze. Minimalizálhatjuk a készleteinket, főleg 
azokat az anyagféleségeket amellyeket bármikor, bárhol meg lehet venni, 

                                                      
4 PTSZ: Közepes Lánctalpas Úszógépkocsi. 
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el lehet érni, nem tartoznak a speciális hadfelszerelés körébe. De a bár-
mikor beszerezhető anyagok készletszintjét csak abban az esetben sza-
bad minimálisra csökkenteni, ha a váratlanul jelentkező beszerzési 
szükséglethez rendelkezünk elegendő anyagi fedezettel. Olyan helyzet-
be, hogy sem anyaggal, sem eszközzel nem rendelkezünk, nem szabad 
kerülni. 

A Befogadó Nemzeti Támogatás Központi Adatbázis, mint az ár-
vízi védekezés támogatója. 

A Befogadó Nemzeti Támogatás (BMT) feladatrendszerén belül fel-
dolgozás-, feltöltés alatt áll a Központi Adatbázis. Az adatbázisban fellel-
hető információhalmaz – települések térségek szerint – tartalmaz olyan 
adatokat, amelyek felhasználhatók a hazánkban katasztrófát szenvedett 
polgári lakosság ellátásában. Természetesen a BNT rendszerét nem a 
hazai lakosság érdekében hívta életre a 176/2003. évi kormányrendelet, 
de véleményem szerint az ott létrehozott információhalmazt fel lehet és 
fel is kell használni a hazai katasztrófák következményei felszámolásá-
ban is. A Központi Adatbázis kezelését, karbantartását, a rendelkezésre 
álló adathalmaz frissítését az MH ÖLTP látja el. Az adatbázis elsődleges 
feltöltése ez év végére befejeződik és azt követően értékes tervezési ala-
pul szolgálhat katasztrófák elleni védekezésnél az országos irányító szer-
vek részére. 

Összegezve 

Az MH védekezésre kijelölt erői felkészültsége megfelelő, alkalmas 
a védekezés fizikai feladataiban való részvételre épp úgy, mint a fenye-
getett területek lakosságának evakuálására, vagy értékei mentésére. A 
védekezés 2006. évi tapasztalati a személyi állományban még egy-két 
évig megmaradnak, de ha szerencsés lenne hazánk és a közeljövőben 
nem érne bennünket természeti katasztrófa, indokolt lenne rendszeres 
időszakonként egyfajta törzsgyakorlás lefolytatása annak érdekében, 
hogy ha fenyeget a veszély, azt minél gyakorlottabban legyünk képesek 
elhárítani.  
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A HKR elemei az MH ÖLTP és alárendeltjei vonatkozásában 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVLAB
1 fo pk
2 fo beosztott
1 db laboratórium

MH HTEK 
OCS 

3 fo

ÁIK

HM Közigazgatási államtitkár

HÁKOT

KOB

MH ÖLTP KOCS

7 fo

GENVCS
1 fo tts
2 fo legs, ka
1 db 5 t tgk
1 db TÁVISZ
1 db HAD-16 

TECS
1 fo tiszt
6 fo tts
44 fo legs
5 db 5t ku tgk
1 db tj szgk

KOBCS
5 fo legs, ka
4 db tj tgk
1 db ku szgk

SZSZCS
5 fo legs, ka
5 db autóbusz

MH TÁE OCS 

3 fo 1 db tjszgk

1. ROBCS
1 fo rajpk
2 fo robbantó rlg
2 fo töltet 
elokészíto rlg
2 fo gjmu. vez.

2. ROBCS
1 fo rajpk
2 fo robbantó rlg
2 fo töltet 
elokészíto rlg
2 fo gjmu. vez.

3. ROBCS
1 fo rajpk
2 fo robbantó rlg
2 fo töltet 
elokészíto rlg
2 fo gjmu. vez.

KVMCS
1 fo pk
2 fo rajpk
6 fo beosztott
4 fo gjmu vez
4 db gjmu

MH 1.HTHE OCS

3 fo

ÁIK

HM Közigazgatási államtitkár

HÁKOT

KOB

MH ÖLTP KOCS

7 fo

GENVCS
1 fo tts
2 fo legs, ka
1 db 5 t tgk
1 db TÁVISZ
1 db HAD-16 

TECS
1 fo tiszt
6 fo tts
44 fo legs
5 db 5t ku tgk
1 db tj szgk

KOBCS
5 fo legs, ka
4 db tj tgk
1 db ku szgk

SZSZCS
5 fo legs, ka
5 db autóbusz

MH TÁE OCS 

3 fo 1 db tjszgk

1. ROBCS
1 fo rajpk
2 fo robbantó rlg
2 fo töltet 
elokészíto rlg
2 fo gjmu. vez.

2. ROBCS
1 fo rajpk
2 fo robbantó rlg
2 fo töltet 
elokészíto rlg
2 fo gjmu. vez.

3. ROBCS
1 fo rajpk
2 fo robbantó rlg
2 fo töltet 
elokészíto rlg
2 fo gjmu. vez.

KVMCS
1 fo pk
2 fo rajpk
6 fo beosztott
4 fo gjmu vez
4 db gjmu

1. ROBCS
1 fo rajpk
2 fo robbantó rlg
2 fo töltet 
elokészíto rlg
2 fo gjmu. vez.

2. ROBCS
1 fo rajpk
2 fo robbantó rlg
2 fo töltet 
elokészíto rlg
2 fo gjmu. vez.

3. ROBCS
1 fo rajpk
2 fo robbantó rlg
2 fo töltet 
elokészíto rlg
2 fo gjmu. vez.

KVMCS
1 fo pk
2 fo rajpk
6 fo beosztott
4 fo gjmu vez
4 db gjmu

MH 1.HTHE OCS

3 fo
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1. sz. melléklet 

 

HM államtitkár
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