KÖSZÖNTŐ A POLGÁRI VÉDELEM NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket Március 1, a Polgári Védelem Nemzetközi Világnapja alkalmából.
E jeles napon Magyarországon is évtizedek óta megemlékezünk azon emberbaráti
feladatok ellátásáról, amelyek a lakosság életének, egészségének, anyagi javainak
megóvására irányulnak, adott esetben a fegyveres összeütközés, illetve a természeti és
civilizációs katasztrófák körülményei között.
A magyar polgári védelem létrejöttét jogelődjének, a Légoltalomnak a megalakulásától
1935-től számítjuk. A kezdetekben a légoltalom az akkori háborús viszonyoknak
megfelelően oltalmazta a lakosságot, mentette meg sok tízezer ember életét a háború
vérzivatarában. A II.világháború után a hidegháború kezdetén a légoltalom elsődleges
feladata lett a nukleáris fegyverek elleni védekezés, a lakosság felkészítése a
tömegpusztító fegyverek elleni védelemre. Később a polgári védelem bevonásra került
a természeti katasztrófák elleni védekezésbe, azok bekövetkezése esetén a lakosság
mentésébe, a helyreállítási, újjáépítési feladatok végrehajtásába.
A polgári védelemnek történelme bizonyítja, hogy az idők folyamán feladatrendszere a
megjelenő új típusú kihívások, a társadalmi elvárások és a megújuló veszélyeztetések
mentén többször is változott, ám célja az emberek, a lakosság életben maradás
feltételeinek biztosítása az említett körülmények között továbbra is ugyanaz.
A biztonsági környezet az elmúlt években jelentősen megváltozott, az éghajlatváltozás
miatt napjainkban nagyobb a természeti katasztrófák kockázata, megjelent egy
világjárványként hazánkban is a pandémia, a koronavírus által kiváltott súlyos,
sokaknak sajnos halálos fertőző betegség, aminek következtében ma az ünnepről való
megemlékezésünk is zártabb, szerényebb. Szakosztályunk tagsága is igyekszik mindent
megtenni önmaga és embertársainak védelme érdekében a maszk viselésével, a higiéniai
rendszabályok betartásával, a vakcinára regisztrálással, annak elfogadásával. A
pandémia mellett mapjainkban jelen vannak a modern kor civilizációs veszélyei,
fontossággal bír a fenyegető tényezők számba vétele, kockázatértékelése, melyhez az
MHTT tagjaiként kutató és publikációs tevékenységünkkel tudunk hozzájárulni.
A Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet szerint a polgári védelmi feladatrendszert
minden ország biztonságának alapvető pilléreként kell kezelni, nagy figyelmet fordítva
napjainkban az országok gazdaságának védelmére is.
A Polgári védelem hívatásos szervezete a Polgári Védelmi Országos Parancsnokság
2000-ben a Tűzoltóság Országos Parancsnokságával integrálásra került a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságba, napjainkban a tűzoltósági és iparbiztonsági
ágazatokkal együtt annak markáns részét képezi. A hivatásos állomány munkája mellett
nagy fontossággal bírnak a megalakított köteles és az önkéntes polgári védelmi
szervezetek, illetve a védekezésben az önkéntesség társadalmi erősítése.
Ma a polgári védelem olyan össztársadalmi feladat, eszköz és intézkedési rendszer,
amelynek célja a katasztrófa és a fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének

megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése
azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az ünnep alkalmából elmondhatjuk, hogy a polgári védelmi feladatrendszer sikeréhez,
az állampolgárok életének, vagyonának védelméhez hozzá kíván járulni a Magyar
Hadtudományi Társaság Katasztrófa és Polgári Védelmi Szakosztálya is. Önkéntesen
vállalt tudományos és tudományszervező munkánkkal elő kívánjuk segíteni a
katasztrófavédelem egységes rendszerében levő polgári védelem elméleti és gyakorlati
korszerűsítését, eredményeinek népszerűsítését.
Március 1, a Polgári Védelem e jeles ünnepe alkalmából kívánok az MHTT tagjainak és
munkánkat támogató valamennyi kedves érdeklődőnek sok erőt, jó egészséget,
munkájukhoz töretlen tudományos alkotókedvet!
Dr. Muhoray Árpád
az MHTT Katasztrófa és Polgári Védelmi
Szakosztály elnöke

