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HÁTTÉRANYAG 

az „EU CARPATHEX 2011” nemzetközi gyakorlatról 

 

Szeptember 6-án este egy magyar csapat már nagy lépést tett a Lengyelországba jutásért. A 

magyar labdarúgó válogatott bravúros győzelmet aratott Moldávia nemzeti csapata ellen, és 

ezzel közelebb jutott a 2012-es lengyel-ukrán közös rendezésű Európa Bajnokságon való 

részvételhez. 

 

Miután erre a nem mindennapi eseményre még minimum egy évet várnunk kell, addig 

kiemelt figyelmet fordíthatunk a 2011. szeptember 12-én Lengyelországba, Podkarpackie 

régióba induló másik magyar csapatunkra, a 23 fős nemzeti kutató-mentő csapatra, 

amely egy komplex nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlaton áll majd helyt. 

 

A gyakorlat szervezésének apropója a lengyel EU-elnökség, a közeledő 2012-es Labdarúgó 

Európa Bajnokság, valamint a 2010-es árvíz kapcsán az EU Monitoring és Információ 

Központon (EU MIC) keresztül küldött lengyel segítségkérés tapasztalatai.  

 

Az elmúlt 10-15 évben a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) anyagokkal való 

visszaélés sajnos egyre nagyobb jelentőséget kapott, emiatt a kormányok és a nemzetközi 

szervezetek a lakosság védelmét és biztonságát az eddiginél jobban szolgáló programokat 

fogadtak el. Az Európai Unió (EU) jelenleg is kulcsfontosságú feladatának tekinti a vegyi, 

biológiai, radiológiai és nukleáris eseményekre való felkészülést, azt CBRN politikája révén 

kiemelten támogatja. Ezt mutatja az is, hogy a gyakorlat költségeit az EU Bizottság téríti 

meg. 

 

A lengyel hatóságok évente négy regionális gyakorlatot szerveznek a következőképpen: egy 

megye szervez, a másik három résztvevőként van jelen, a szervező megye mindig változik. 

Egy ilyen regionális gyakorlatot szélesítenek ki idén az EU CARPATHEX 2011 keretében. 

Összesen három tagállam (Lengyelország, Szlovákia, Magyarország) és Ukrajna, illetve 

az Európai Unió Humanitárius Segélyek és Polgári Védelmi Igazgatóság (DG ECHO) 

vesz részt a gyakorlaton. A vendéglátó Lengyelországgal együtt a résztvevők száma 

meghaladja az ezer főt. 

 

A több helyszínen zajló, főként CBRN fenyegetettségre alapozott gyakorlaton a 

magyar katasztrófavédelem részéről egy 23 fős csapat vesz részt két mentőkutyával. A 

csapat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Pannon Mentőkutyás 

Alapítvány Pest Megyei Kutató Mentő Szolgálata (PMKMSZ), a Magyarországi 

Mentőcsoportok Szövetsége (MMSZ), a Paksi Atomerőmű Létesítményi Tűzoltósága 

(Atomix Kft.), valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti 

Felderítő Csoport kijelölt állományából áll.  

 

Magyar mentőcsapat kifejezetten CBRN típusú nemzetközi gyakorlatokon ez idáig még 

nem vett részt, ám korábban a lengyel városi kutató-mentő csapat ENSZ minősítésében a 

magyar nemzeti mentőcsapat csapatvezetője, Jackovics Péter pv. őrnagy jelen volt. 
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A gyakorlat forgatókönyve szerint két vonat ütközik össze, az egyik futball-rajongókat, a 

másik pedig egy vegyi anyagokat szállító szerelvény. A baleset során keletkező szikra 

meggyújtja az erdőt, s mivel az idő nagyon száraz, a tűz gyorsan terjed. A későbbiekben 

több helyszínen is tűz keletkezik, vélhetően gyújtogatás áll a hátterében. Mindeközben a 

közelben található vegyi gyárban egy nagy hűtőtartály kilyukad, ennek következtében a 

hűtővíz elönti a szomszédos falut. A hűtőrendszer meghibásodása miatt 

robbanásveszélyes anyag áramlik szét a vegyi üzemben. 

 

A tervezett gyakorlati elemek végrehajtásához az alábbi nemzetközi segítségnyújtó 

csapatokra lesz szükség: 

 Kutató-mentő (SAR) csapat (magyar alegység: PMKMSZ, MMSZ); 

 Kutyás mentők (magyar alegység: PMKMSZ); 

 Mobil kórház; 

 Tűzoltó csapat (magyar alegység: Paksi Atomerőmű Létesítményi Tűzoltósága); 

 Vegyi és radiológiai felderítő, reagáló csapat (magyar alegység: Fejér VFCS); 

 Vízi-, víz alatti mentők; 

 Kommunikációs támogató csapat. 

 

A kilenc kijelölt kárhelyszín Rzeszow 50 km-es körzetében található. A gyakorlatnak 

külön értékelő csoportja is lesz, ennek a 11 fős csoportnak két magyar szakértő is a tagja. 

 

A program kiemelt része a szeptember 14-15. közötti terepgyakorlat és szakmai 

szeminárium,  amelyet szeptember 16-án 10:00-12:00 óra között látványos bemutatók 

követnek. 

 

A szakmai szemináriumon a gyakorlat magyar főtervezője Dr. Gyenes Zsuzsanna tű. 

őrnagy, nukleáris biztonsági osztályvezető, aki két előadást tart a vörösiszap-katasztrófa 

körülményeiről, illetve a magyar veszélyhelyzeti felderítő csoportok képességeiről, 

alkalmazhatóságáról. 

 

A szeptember 16-i szakmai napon a magyar katasztrófavédelem képviseletében Dr. 

Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy, a BM OKF főigazgató-helyettese is meglátogatja a 

rendezvényt. 

 

A nemzetközi gyakorlatokon történő részvétel fontos eleme a nemzeti katasztrófavédelmi 

szervek tevékenységének. A tagállami kötelezettségeink teljesítése mellett rendkívüli 

lehetőséget biztosít a nemzeti erők számára a nemzetközi megmérettetésre, a más 

országoknál bevált műveleti eljárások megismerésére, a nemzetközi segítségnyújtás 

szabályainak gyakorlatban történő elsajátítására, az együttműködés formáinak szélesebb 

körű alkalmazására. Kiemelt feladat a különböző nemzetiségű csapatok 

együttműködése, a különböző felszereltség és szaktudás, ismeretség mellett közös 

erővel, összehangolt munkával történő kárfelszámolás. 
 

Már számos nemzetközi gyakorlaton képviselték sikerrel hazánkat az önkéntes 

mentőszervezetek, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a veszélyhelyzeti 

felderítő csoportok (ENSZ INSARAG gyakorlat 2005, EU-TACOM-SEE-2006, EU-
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DANEX-2006, NATO-IDASSA-2007, EU-HUROMEX-2008, EU-HUNEX-Decathlon-

2009, EU-DANUBIUS-2009, stb.) 

 

A gyakorlatok valós veszélyhelyzetekre készítik fel a csapatokat, a csapatvezetőket és 

az összekötő tiszteket. A nemzetközi törzsvezetési és terepgyakorlatok nagyban 

hozzájárultak ahhoz, hogy a hazai és nemzetközi éles helyzetben eredményesen tudtunk 

reagálni, így például 2004-2005-ben a szökőár által sújtott Sri Lankán, 2006-ban az árvízzel 

elöntött Romániában, Szerbiában és hazai árvízi védekezés (2000, 2001, 2002, 2006) során, 

valamint 2009-ben a földrengés következtében segítséget kérő Indonézia, Nyugat-Szumátra, 

majd 2010-ben Haiti térségében.  

 

A nemzetközi gyakorlatról, annak zajló eseményeiről folyamatos információkkal 

szolgál a www.katasztrofavedelem.hu weboldal. 
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