
Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja

Nemzetközi Tudományos Konferencia
Budapest, 2021. október 20.

Az EU humanitárius és polgári 
védelmi intézkedései a COVID-19 

járvány időszakában

Dr. Teknős László tű. százados
NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet
teknos.laszlo@uni-nke.hu

mailto:teknos.laszlo@uni-nke.hu


Kutatási területek: katasztrófavédelem, éghajlatváltozás, természeti katasztrófák 







A második világégés hatalmas 

veszteségeket okozott a 

világnak, Európának

Az áldozatok számát a becslések

szerint 50-70 millió fő, a katonai

áldozatok számát pedig 22-25

millió fő - Föld lakosságának 3,17-
4 százaléka halt meg. Forrás:

Honvedelem.hu https://honvedelem.hu/hirek/ii-

vilaghaboru-50-70-millio-zomeben-civil-

aldozat.html

A hidegháború kezdetén, a béke

megőrzése érdekében a nyugat-

európai országok összefogtak és

létrehozták 1948-ban a brüsszeli,

majd 1951-ben a párizsi

szerződéseket, mely utóbbi

alapozta meg az Európai Szén- és

Acélközösséget (ESZAK) - 2002.

július 25. megszűnik

ESZAK 6 alapító nyugat-európai állama:

– Franciaország

– Német Szövetségi Köztársaság

– Olaszország

– Hollandia

– Belgium

– Luxemburg

1949 

Európa 
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alapítása a 
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nemzetek 

által

1993. november 1-jével jött 

létre 

• 1992. február 7-én aláírt 

maastrichti szerződés

• Európai Gazdasági 

Közösség 

1957. Római szerződés -

amely kibővítette az Európai 

Szén- és Acélközösség 

keretében zajló 

együttműködést -

megalakult az Európai 

Gazdasági Közösség (EGK)

EU Polgári Védelmi 

Mechanizmusát a 

2001/792/EK/Euratom 

Tanácsi Határozat hozta 

létre

1957. 03. 25.: Európai 

Atomenergia 

Közösség

https://honvedelem.hu/hirek/ii-vilaghaboru-50-70-millio-zomeben-civil-aldozat.html


Veszélyhelyzet-reagálási 

Koordinációs Központ 

(ERCC)

Európai Polgári Védelem és Humanitárius 

Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága 

(DG ECHO)

az emberi élet megmentése és megóvása, az

emberi szenvedés megelőzése és enyhítése,

valamint a természeti katasztrófák és az ember

által okozott válságok által sújtott lakosság

integritásának és emberi méltóságának

védelme. Az uniós humanitárius segélyek

koordinálása.

2014–2020 közötti időszakra 7,1 milliárd euró

katasztrófa vagy 

humanitárius vészhelyzet 

bekövetkezte esetén 

segítséget nyújt 

https://europa.eu/european-union/topics/humanitarian-aid-civil-protection_hu

Az uniós polgári védelmi 

mechanizmus révén az EU 

más európai országokkal 

együtt kulcsszerepet játszik 

az Európában és a világ 

más tájain kialakuló 

válsághelyzetek 

kezelésének 

koordinálásában.

Az uniós támogatás három

további struktúrát foglal

magában: az uniós polgári

védelmi mechanizmust, az

Európai Önkéntes Humanitárius

Segítségnyújtási Hadtestet és egy

unión belüli szükséghelyzeti

támogatásra irányuló új jogi

keretet.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/164/humanitarian-aid

https://europa.eu/european-union/topics/humanitarian-aid-civil-protection_hu
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/164/humanitarian-aid


Polgári védelem területén a közösségi

együttműködés alapjait 1985. májusában a

Rómában tartott első miniszteri értekezlet fektette

le.

1993. november 1-jével hatályba lépett – az
Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerződés
1. pillére az Európai Közösségekre épült (pv)
2. pillér: közös kül- és biztonságpolitika

1999-ben a tagállamok több évre szóló polgári
védelmi Akcióprogramot hoztak létre - EU
pénzügyi hozzájárulással támogassa nemzeti,
regionális és helyi szinten a tagállamok
erőfeszítéseit (vízszennyeződés, korai
figyelmeztetés, pszichológiai támogatás).

Az EU Polgári Védelmi Mechanizmusát a

2001/792/EK/Euratom Tanácsi Határozat hozta létre,

majd 2003-ban fogadták el a határozat végrehajtási

rendeletét, az ún. Közös Szabályokat.

Szubszidiaritás elve alapján segíti az EU a

tagállamokat.

2007/779 EK, Euratom tanácsi határozat erősített

meg új elemekkel (azonnali szükségletek teljesítése

érdekében - beavatkozó modulok/teamek, szakértők,

technikai eszközök, sátrak, fektető anyagok,

homokzsák, fertőtlenítő anyagok stb. egyéb

humanitárius segítség pl. élelmiszer, gyógyszer)

Az Európai Unió tagállamainak 
polgári védelmi tevékenységét 
összehangoló együttműködés 

kezdetei az 1990-es évekre 
nyúlnak vissza.

A polgári védelmi 
szakpolitika fejlődésének 

szakaszai

Lisszaboni Szerződés (196. cikk) a korábbi alacsony szintű
szabályozottság helyett uniós alapjogi szintre emelte a polgári
védelmet (szakpolitika) - Az Unió ösztönzi a tagállamok
közötti együttműködést. (2007. évi CLXVIII. Törvény)

2010-2014 között egyesítették a nemzetközi együttműködés,
a humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem
szakterületeit. Koordinátor: Humanitárius Segítségnyújtás és
Polgári Védelem Főigazgatóság (DG ECHO).

2013. december 17-én elfogadta az Uniós Polgári Védelmi
Mechanizmusról szóló 1313/2013/EU Európai Parlamenti és
Tanácsi határozatot.
2014. október 16-án fogadta el az EU Polgári Védelmi
Komitológiai Szakbizottság (EU CPC) az új Uniós Polgári
Védelmi Mechanizmus határozat végrehajtási határozatát
(2014/762/EU). - Az Európai Veszélyhelyzet Reagálási
Kapacitás (EERC)

EU polgári védelmi mechanizmus fő elemei
• Megelőzés és kockázatkezelés
• Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központ
• Közös Veszélyhelyzeti Kommunikációs és

Tájékoztatási Rendszer
• Polgári Védelmi Modulok
• Európai Veszélyhelyzet-kezelési Képesség

Európai Orvosi Hadtest (2016; 14-16 ebola járvány)

Bizottság 2019. április 8-án kiadta végrehajtási
határozatát a rescEU-képességekkel összefüggésben
alkalmazandó szabályok

Egyszerűsíteni az adminisztratív eljárásokat 
2020. 03. 18.: stratégiai mentési célú európai uniós készletet

2013-ban Magyarország az ENSZ 
Humanitárius Ügyek Koordinációs 

Hivatalának (OCHA) ún. Katasztrófa-
felmérő és Koordinációs Csoportjának 

(UN Disaster Assessment and 
Coordination, UNDAC) tagjává vált.



Forrás: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_hu

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_hu


https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/10._presentation_by_dg_echo_-_29_june.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/10._presentation_by_dg_echo_-_29_june.pdf




Forrás: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20201221_UCPM_World_OVERVIEW2020.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20201221_UCPM_World_OVERVIEW2020.pdf


Forrás: https://www.facebook.com/EuropaiBizottsag/posts/2489387601171005/

EU politikai szintű integrált válságelhárítási 

mechanizmusa (Integrated Political Crisis

Response – IPCR)

A politikai szintű integrált válságelhárítás az EU

válságelhárítási mechanizmusainak egyike. A Tanács

soros elnöksége e mechanizmus keretében tudja

koordinálni a kiterjedt és összetett válságokra – például

a terrorcselekményekre – adott politikai válaszlépéseket.

1. természeti vagy ember okozta katasztrófák

2. az EU-n belül vagy kívül

• ha a Tanács elnöksége azt aktiválja

• vagy ha egy tagállam a szolidaritási klauzula alapján

segítséget kér

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)

222. cikke által bevezetett szolidaritási klauzula az EU és

az uniós országok számára a következőkre biztosít

lehetőséget:

• közös fellépés;

• a terrorizmus általi fenyegetettség megelőzése valamely

uniós ország területén; vagy

• segítség nyújtása valamely másik olyan uniós

országnak, amely természeti vagy ember okozta

katasztrófa áldozatává válik.

EU ERCC-n keresztül számos segítségkérés 

érkezett: Veszélyhelyzet-reagálási 

Koordinációs Központ 

Forrás: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/solidarity_clause.html?locale=hu

https://www.facebook.com/EuropaiBizottsag/posts/2489387601171005/
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/solidarity_clause.html?locale=hu




https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2021/05/10/civil-protection-council-adopts-new-rules-to-strengthen-disaster-response/

rescEU-képességeket és a

tagállamok által biztosított

képességeket teljes mértékben az

uniós költségvetésből fogják

finanszírozni.



https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/256111/videokonferencia-a-resceu-fejleszteserol

2021. szeptember 17. Videokonferencia a rescEU fejlesztéséről
• szállítási és logisztikai fejlesztések
• sürgősségi egészségügyi kapacitások - sürgősségi egészségügyi 

készletekkel, az evakuálással, illetve a fekvőbeteg-ellátáshoz 
kapcsolódó sürgősségi egészségügyi teamek

• további speciális egészségügyi berendezésekről, 
• valamint a tengeri szennyezést felszámoló kapacitásokró

2019: EU polgári védelmi mechanizmusának korszerűsítése – rescEU
• az EU polgárok katasztrófákkal szembeni védelmének fokozása
• új európai erőforrás –tartalék (rescEU)

• tűzoltó repülőgépek és helikopterek
• az orvosi evakuációs repülőgépek
• az egészségügyi vészhelyzetekre reagálni képes orvosi felszerelések és kórházak

készletei – ami a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris balesetek elleni védekezésre is
alkalmas

https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/f
actsheets/thematic/2020_rescEU_MFF_en.pdfrescEU IN THE NEXT EU BUDGET: Together with Next Generation

EU, a total of €3.2 billion is proposed for rescEU / EU Civil
Protection Mechanism over seven years, 2021-2027.

https://www.consilium.europa.eu/hu/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/

A javaslat 1,2 MRD EUR-t irányoz elő a 2021–2027-es
időszakra + Helyreállítási Eszköz keretében
előirányzott – legfeljebb 2 MRD EUR a Covid19-válság

https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/256111/videokonferencia-a-resceu-fejleszteserol
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/2020_rescEU_MFF_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/hu/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/






• Növekvő globális kockázatok –
globális válaszlépéseket igényel –
régiós finomhangolásokkal –
közösségi erő

• Nemzeti önerő kiemelten fontos

• Kiemelt fókusz: megelőzés,
kockázatcsökkentés

• Nemzetközi katasztrófa
segítségnyújtásban az Európai Unió
döntő tényező

• EU polgári védelmi mechanimus jól
működő önkéntes alapú védekezési-
segítségnyújtási lehetőség
(globálisan)

• Ahogyan az a pandémia kezelése során
beigazolódott, a kölcsönös európai
szolidaritást a jövőre nézve erősíteni kell,
ha a tagállamok többsége vagy mindegyike
egyszerre szembesül ugyanazzal a
veszélyhelyzettel

• A mechanizmus jelenleg teljes egészében
tagállami erőforrásokra épül. RescEU-
képességek megerősítésére vonatkozó
bizottsági javaslatot Magyarország
támogatja. RescEU kapacitásainak az
Unión belüli logisztikai központokban
történő előzetes pozicionálása szükséges
(egységesség, kiszámíthatóság) -
szabályozási és eszközfejlesztési - lépések

• Magyarország katasztrófa diplomáciai
értéke kiváló:
• Megelőzés csökkentési elvek
• Segítségnyújtási hajlam
• EU kötelezettség (jelentések)
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