
Hogyan segít az EU 
veszélyhelyzet esetén?

TÉNYEK ÉS ADATOK
A Magyarországon regisztrált legsúlyosabb 
természeti katasztrófák 2001–2019 között 
az érintett személyek száma alapján

Katasztrófa Év Halálesetek száma 

Extrém hőmérséklet 2007 500

Extrém hőmérséklet 2001 81

Extrém hőmérséklet 2005 48

Extrém hőmérséklet 2008 17

Katasztrófa Év Érintett személyek száma

Árvíz 2013 48 565

Árvíz 2006 32 000

Vihar 2013 14 000

Forrás: Emergency Events Database (EM-DAT)

FŐ KATASZTRÓFAVESZÉLYEK 
MAGYARORSZÁGON

EURÓPAI POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUS 
– HOGYAN TUDUNK SEGÍTENI?

A katasztrófák nem ismernek országhatárokat, de az 
európai szolidaritás és a határozott közös válaszintézke-
dések csökkenthetik azok következményeit. A növekvő 
számú fenyegetésekkel küzdő világban az Európai Unió 
megerősítette védelmi szintjét annak érdekében, hogy 
minél több életet menthessen meg a jövőben.

Ha egy veszélyhelyzet elhárítása meghaladja egy ország 
kapacitásait, segítséget kérhet a 2001-ben alapított 
Európai Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül.

Az Európai Polgári Védelmi Mechanizmusnak minden 
európai uniós tagállam, továbbá Izland, Montenegro, 
Norvégia, Észak-Macedónia, Szerbia és Törökország is 
része. A résztvevő országok forrásokkal és szakértőkkel 
tudnak egymásnak segíteni.

A világ bármely országa kérheti az Európai Polgári 
Védelmi Mechanizmus segítségét.

Á R V I Z E K

V I H A R O K

Polgári Védelem 
és Humanitárius 
Segítségnyújtás 

https://www.emdat.be/index.php


A rescEU – EURÓPA KATASZTRÓFAVÉDELMI EGYSÉGE,  AMELYRE 
SZÁMÍTHAT 
2019-től az Európai Unió egy további szinttel, a rescEU egységgel erősítette meg Polgári Védelmi 
Mechanizmusát.
Az EU Polgári Védelmi Eszköztára a résztvevő országok önkéntes hozzájárulási rendszerén alapul. 
A katasztrófa sújtotta államok megsegítésére korlátozott rendelkezésre állás esetén korábban nem létezett 
tartalék kapacitás. Ezen a ponton lép be a RescEU, amelynek létrehozásával immár létezik és elérhető egy 
azonnal bevethető, európai katasztrófavédelmi flotta.

A rescEU CSELEKVÉSI PROGRAMJA
A rescEU-t 2019 márciusában hozták létre. Néhány hónappal később, augusztus 13-án Görögországnak 
katasztrófahelyzettel kellett szembenéznie: 24 órán belül összesen 56 erdőtűz tört ki az országban. 
Az ország segítséget kért az EU-tól a régióban pusztító erdőtüzek megállításához.
Az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus azonnal reagált a rescEU történetének első mozgósításával. 
A rescEU tartalékflottából két olasz és egy spanyol repülőt indítottak azonnal Évia szigetére. Az uniós 
tagállamok közötti szoros együttműködés sorsdöntő volt a pusztító tüzekkel szemben, és az emberéletek 
megmentéséért folytatott küzdelemben.

A görögországi Évián kitört erdőtüzek soha nem látott veszélybe 
sodorták a környező falvak lakóit, a lakók vagyonát és a védett 
erdőterületeket. Ezen a napon mozgósították először a rescEU-t, 
az új tartalékflottánkat. Megnyugtató volt látni az uniós 
együttműködés e példáját ebben a különösen kritikus időszakban!”
Eleftherios Manousis, Ügyeletes Tiszt – Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központ – 
a görögországi rescEU művelet összekötő tisztje

2014 óta Magyarország nyolc 
vészhelyzetben nyújtott segítséget 
az Európai Polgári Védelmi 
Mechanizmuson keresztül.

Magyarország segítséget 
nyújt Albániának

  Vészhelyzet: Földrengés és árvizek

2019 szeptemberében Albániát két földrengés mellett árvizek súj-
tották. Az albán hatóságok segítséget kértek az Európai Polgári 
Védelmi Mechanizmuson keresztül. Számos résztvevő állam, köztük 
Magyarország is tárgyi segítségnyújtással és szakértők helyszínre 
küldésével segítette a mentési munkákat.

Magyarország segítséget nyújt 
Észak-Macedóniának

 Vészhelyzet: Árvizek

2016 augusztusában az Észak-macedón Köztársaság különböző 
területein villámárvizek pusztítottak. A helyi hatóságok az uniós 
Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül kértek segítséget. 
A veszélyhelyzet kezelésében Magyarország is részt vett, és tárgyi 
támogatást nyújtott a katasztrófa által érintett embereknek.

Magyarország 2003 
óta négy esetben 
kért segítséget 
az Európai 
Polgári Védelmi 
Mechanizmuson 
keresztül.

  Vörösiszap-katasztrófa, 
sürgősségi segély

2010 októberében Magyarország 
a vörösiszap-katasztrófa következmé-
nyeinek kezelésében kérte az Európai 
Polgári Védelmi Mechanizmus aktivá-
lását. Tíz tagállam azonnal reagált, és 
több mint 40 szakértőt ajánlott fel, 
akik közül Magyarország 5 (osztrák, 
belga, német, francia és svéd) szakér-
tőt választott ki és kért fel segítség-
nyújtásra.

„
További információk

https://ec.europa.eu/echo/

https://ec.europa.eu/echo/

