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A magyar Polgári Védelem megalakulása és tevékenysége alapvetően 35 
éves múltra vezethető vissza. Az ezt megelőző időszakban - a a II. világháború 
alatt - már működött a légoltalom, azonban az akkori szervezet tevékenysége 
nem volt túlságosan sikeres, mivel nem foglalkozott kellő mértékben a polgárok 
felkészítésével, csupán a riasztó, jelző szolgálat ellátására és az óvóhelyi véde
lemre korlátozódott, de így is sok élet megmentését segítette elő. 

1949. október 14-én Kádár János elvtárs, az akkori belügyminiszter elő
terjesztése alapján került sor a légoltalom újjászervezésével kapcsolatos határozat 
elfogadására. 

A belügyminiszter Oczel János salgótarjáni pártmunkást bízta meg a szer
vezési munka irányításával. 

1950 februárjában a BM VI. fóosztályaként megalakult a Légoltalmi Fő
osztály, majd 1951. július l -én a BM Légoltalom Országos Parancsnoksága. 

A Szovjetunióból vezényelt tanácsadók, majd a Szovjetunióban végrehaj
tott konzultációk és tanfolyamok, a szocialista országokban szerzett tapasztala
tok során folyamatosan tisztázódtak a tennivalók, egyre inkább fejlődött a lég
oltalom. 

Az 50-es évek elején már megkezdődött a lakosság felkészítése, kezdetben 
a hagyományos, majd később (1955-től) a tömegpusztító fegyverek elleni vé
dekezésre. Létrejött a riasztási rendszer, megalakultak az üzemi légoltalmi szer
vezetek, a községi szervezetekig kiépült a lakosság önvédelmi hálózata. 

A légoltalmi erők jelen voltak az 1956-ban Dunaharaszti-Taksony-Sziget
szentmiklós körzetében lezajlott földrengés következményeinek felszámolásában, 
a márciusi jeges ár megfékezésénél a Dunán, és részt vettek az ellenforradalom 
elleni harcban. Az I. aknakutató alegység 1950-60 közötti időben mintegy 200 
tonna lőszert és bombát hatástalanított. 

A BM Légoltalom Országos Parancsnoksága alárendeltségében 1962-ig 
mindössze két nagyobb BM katonai jellegű szervezet - a Kiképző Központ, és 
egy műszaki ezred - volt, illetve a tanácsok apparátusában légoltalmi tisztek 
működtek. Ezek hadtápbiztosításának irányítását (anyagi-technikai ellátását) a 
BM had tápszervei végezték. 

1962 novemberében a légoltalom egész szervezetét átvette a BM-től a Hon
védelmi Minisztérium. Az országos parancsnok a honvédelmi miniszter lett. 

A szervezet neve: Polgári Védelem. 
Ettől az időtől a Polgári Védelemnél minden területre kiterjedő dinamikus 

és gyors fejlődés vette kezdetét. 
A PVOP alárendeltségében szervezésre került és megalakult mintegy 31 

különböző típusú és nagyságú katonai szervezet és természetesen velük együtt 
az ezek hadtápbiztosítását végző hadtáptörzsek és hadtápalegységek. 

A hadtáp irányítására a PVOP-n létrehoztak seregtest szintű hadtáptörzset, 
melynek élén a pk. htp. h.-e Bíró János ezredes állt. A szervezet létrehozásával 
és a törzs(-ek) összekovácsolásával együttjáró átmeneti nehézségek megoldása 
után az irányító hadtáptörzs és a pv. csapatok hadtápjai az alaprendeltetésük
ből fakadó feladataikat eredményesen megoldották. 
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Ebben a felállásban folyt a munka 10 éven át, közben - 1969-ben - pk. 
htp. helyettesi váltás történt. Bíró ezredes nyugállományba vonult, helyette a 
beosztást Sántha Jenő ezredes vette át. 

A hadügyben az 1960-as években lezajlott technikai forradalom a Polgári 
Védelemre is hatott. A propaganda, az elméleti felkészítés mellett városi, járási, 
később megyei gyakorlatokat szerveztek, amely gyakorlatok során több tízezer 
embert mozgattak meg. Befejeződött a katonai szervezetek (egységek és alegy
ségek) működési feltételeinek létrehozása. Számos katonai és megyei raktár 
építésére került sor. A Polgári Védelemnek minden megyében önálló alegység, 
vagy egység állt rendelkezésére, amelyek békében csak törzzsel rendelkeztek. 
(Ezek a mai területvédelmi egységek.) 

A polgári védelmi katonai szervezetei jelentős méretű gyakorlatokat haj
tottak végre. Számos esetben mozgósították őket és a megyei pv. törzsek, az 
üzemek szakszolgálati és önvédelmi alegységei együttműködésével készültek a 
háborús feladatok végrehajtására, a békeidőben előforduló katasztrófák elhárí
tására. 

A tiszavölgyi nagy árvíz idején 1970 tavaszán valamennyi polgári védelmi 
katonai szervezet részt vett a védekezésben és a helyreállító munkában. Jelen
tős erőfeszítéseket tettek a Berementi Cement Gyár, a Péti Nitrogén Művek, 
a Borsodi Vegyi Kombinát, és más ipari beruházások kivitelezésében, részt vet
tek több városrész (Pécs Uránváros, Paks városközpont) építésében is. 

E jelentős feladatok végrehajtásának hadtápbiztosítása a PVOP hadtáp
törzs irányításával alapvetően eredményesen és az elvárások szintjén történt. 

1972 tavaszán megkezdődött - és három hónapon keresztül tartott - a Pol
gári Védelem ismételt átszervezése, melynek során valamennyi katonai szervezet 
(dd.-ok, e.-ek, z.-ak) az 1972. január l-én megalakult Hátországvédelmi Pa
rancsnokság alárendeltségébe került. Ezzel egyidejűleg a PVOP hadtáptörzse 
megszűnt és csupán egy ellátó alosztály maradt. 

1973-ban a megyéknél levő anyagi-pénzügyi főtisztek leszervezésre kerültek 
és helyettük mindössze 1 fő anyagi előadó került rendszeresítésre. Ezt követően 
az anyagi ellátás és gazdálkodás feladatai a megyékben (fővárosban) levő üze
meknél, termelőszövetkezeteknél és a polgári intézetek szakszolgálati és önvé
delmi szervezetei anyag ellátására korlátozódott. Később 1974-ben szervezésre 
kerültek a megyei törzseket kiszolgáló vezetés biztosító alegységek, amelyek 
feltöltése „M" útján valósult és valósul meg. 

1974-ben minisztertanácsi határozat szabályozta - és jelenleg is ez van 
érvényben - a különböző - állami, tanácsi, szövetkezeti, társadalmi stb. - ve
zető szervek polgári védelmi feladatait. Ezzel egyidejűleg a PVOP kidolgozta 
a szakszolgálati és önvédelmi szervezetek felépítésének új elveit; új állomány
tábla kiadásával létrehozta a végrehajtás szervezeteit; a lakosság kitelepítésé
nek és befogadásának terveit; az óvóhelyek építésének és üzemeltetésének sza
bályait. Az anyagellátási feladatok is ezen intézkedések megvalósulásához iga
zodtak. 

1976-tól megkezdődött a polgári védelmi szervezetek ütemesebb és nagyobb 
mértékű anyagellátása, ezzel egy időben a fogadás és tárolás feltételeinek létre
hozása. Ez a feladat nem ment zavartalanul, ugyanis a megyei szintű gazdálko
dás irányítására és végrehajtására, a személyi feltételek nem javultak. E felté
telek alacsony szintje ellenére a Polgári Védelem jelentős értékű anyaggal gaz
dálkodik. 
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Szoros kapcsolat és együttműködés alakult ki a szocialista országok pol
gári védelmi szervezeteivel. Részt vettünk egymás gyakorlatain. Ilyenek voltak 
nálunk: 1978-ban a „HANSAG-DUNAJ", a „GEMENC-78", a „JASZSAG-
79", a „BÉKÉS-82" stb. E gyakorlatok tapasztalatai felhívták a figyelmet arra, 
hogy a polgári védelmi erők alkalmazása nagyobb hatékonysággal történhet 
akkor, ha a szakszolgálati alegységek - a katonai szervezetekhez hasonlóan -
önálló alegység, vagy egység típusú szervezésben végzik tevékenységüket. Ezért 
a 70-es évek végén - a lehetőségek függvényében - a fővárosban, illetve me
gyénként differenciált mértékben helyi és országos rendeltetésű erőcsoportokat 
szerveztek és megkezdték ezek működésének gyakoroltatását. Az erőcsoportok 
jelentős eredményeket értek el a „SZEKTOR-82", a „BERETTYÓ-84", a 
,,BUDAPEST-84" és más gyakorlatokon. A „SZEKTOR-82" gyakorlatot meg
tekintették a varsói tagállamok felső szintű pv. vezetői, ahol az eredményekről 
elismeréssel nyilatkoztak. 

Az erőcsoportok anyagi-technikai biztosítására a megyék kísérleti és bemu
tató jelleggel felkészültek, anyagellátó szervezeteket hoztak létre, azonban ezek 
működési elvei, a végrehajtás módszerei még nem kerültek kidolgozásra. 

A 80-as évek elejétől - a népgazdaság teherbírásától függően - tovább 
folytatódott a főváros, és a megyék pv. szervezeteinek, üzemeinek anyagi-tech
nikai ellátása, több helyen fejlődtek az anyagok fogadásának feltételei. Ma a 
Polgári Védelem Országos Parancsnokságán Anyagellátási és Gazdálkodási 
Osztály működik. 1982-ben PVO TPK anyagi helyettest kapott. 1983-ban or
szágos méretű anyagleltározást végeztünk. 

1984-ben megtartásra került a Polgári Védelem I. Országos Gazdálkodási 
Konferenciája. Magasabb szintre emelkedett a szabályozottság, a követelmény
támasztás, ezzel egy időben - de nem eléggé gyors ütemben - fejlődött az el
lenőrzés hatékonysága. A pv. megyei szintű vezetésében az anyagi előadók ko
rábban kinevezettek lettek, majd később főelőadói rangra emelkedtek. 

Elmondhatjuk, hogy jelentős eredmények születtek a megyei szintű tago
zatok munkájában, ugyanakkor nem fejlődött egyenletes szinten a városok pol
gári védelmi szerveinek pénzügyi-anyagi gazdálkodása. 

* * * 

A folyamatban levő és jövőbeni céljaink megvalósítása során a fő erőkifej
tést: a békegazdálkodás terén az egyenletes fejlődésre, a színvonalbeli különb
ségek megszüntetésére, a városoknál tapasztalt hibák és hiányosságok megszün
tetésére összpontosítjuk. 

A háborús feladatokra történő felkészítés terén az erőcsoportok működését 
biztosító anyagi-technikai biztosítás feladatainak elméleti és módszertani kidol
gozására, oktatására és begyakoroltatására fordítjuk a fő figyelmet. 

E feladatok végrehajtása a polgári védelem - valamennyi vezetési tagoza
tának - az anyagi-technikai szolgálatnál dolgozóknál jelentős erőfeszítéseket, 
kitartó és szorgalmas munkát jelent. 

A vezetésben és a végrehajtókban megvan minden törekvés arra, hogy a 
hibáikat felismerjék, intézkedéseket tegyenek azok megszüntetésére, az alapvető 
célok megvalósításában pedig részletekre menően elvégezzék azokat a felada
tokat, amelyek a polgári védelem ügyét továbbra is töretlenül előre viszik. 
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