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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EU POLGÁRI VÉDELMI KOMPLEX MODULOK LÉTREHOZÁSA, FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT
A projekt célja két olyan, az önkéntes mentőszervezetek személyi bázisán alapuló modul létrehozása,
amelyek egységei külön-külön, és együttesen is bevethetőek összetett katasztrófák kezelése során. A
projekt keretében megvalósul a tagok speciális feladatokra történő felkészítése, továbbá a szükséges
felszerelésekkel, eszközökkel, valamint járművekkel történő ellátása is. Az új modulok a tevékenységüket
támogató, vezetésirányítási és a logisztikai feladatokat ellátó, jelenleg működő szervezetek fejlesztésével
válnak komplex rendszerré. Az így létrehozott komplex modulok illeszkednek az uniós polgári védelmi
mechanizmushoz.
A megvalósítást célzó koncepció az, hogy a lakosság védelme érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi
erők mellett a nagy kiterjedésű, hosszan elhúzódó veszélyhelyzetekre a lehető legrövidebb időn belül
reagálni képes, a feladat végrehajtásához megfelelő képzettséggel rendelkező, egységes technikai
eszközrendszerrel ellátott, mentési, kárelhárítási feladatok során bevonható modulok is rendelkezésre
álljanak. A projekt során kiemelt feladat a polgári védelmi modulok kialakítása, az önkéntes
mentőszervezetek jármű- és eszközellátottságának modernizálása, fejlesztése, valamint új járművek és
technikai eszközök rendszerbe állítása. A káreseményekkel kapcsolatos irányítási feladatok hatékony
támogatása érdekében az eszközpark egy mobil bevetés-irányító pont beszerzésével bővül.
A fejlesztés a vizek kártételei elleni komplex védekezésre és a vegetációtüzek felszámolására modulárisan
bevethető egység létrehozását célozza. E modulok alkalmazásával az önkéntes mentőszervezetek a
Magyarországon bekövetkező árvizek, illetve erdő- és avartüzek, de akár extrém időjárási jelenségek esetén
is hatékonyan tudnak majd beavatkozni.
Cél, hogy a modulok olyan felszereléssel és kiképzett állománnyal rendelkezzenek, amelyek azonnal
reagálni képesek a klímaváltozás okozta helyzetekre, a bekövetkezett események felszámolására, egyúttal
képesek legyenek összetett, speciális feladatok ellátására, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus
keretében más európai országok moduljaival való együttműködésre is.
A projekt az önkéntes mentőszervezetek megerősítése révén jelentős mértékben növeli a települések
önvédelmi képességét.
A KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosítószámú projekt támogatási összege 2 milliárd 300 millió forint.
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