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Dr. Takács Árpád tű. dandártábornok, mb. hatósági főigazgató-helyettes, országos iparbiztonsági főfelügyelő
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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NKE KVI Katasztrófaműveleti Tanszék
14.15 – 14.30 Fel nem robbant bombák veszélyei katasztrófavédelmi beavatkozások során
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Szinopszis, összefoglaló
(legfeljebb 4000 karakter):

A katasztrófák elleni védekezés fontossága mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban
érezhetően előtérbe kerül. A globális klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási jelenségek
szaporodása, az egyre magasabb szintű és folyamatosan fejlődő technikai színvonal, a
környezetünk megóvása iránti hazai és nemzetközi elkötelezettség, a gazdasági és társadalmi
globalizáció, valamint a fejlett világ növekvő társadalmi érzékenysége mind abba az irányba
mutat, hogy a katasztrófák elleni hatékony védekezés feladatköre nem kezelhető csupán
országokon belüli problémaként. A katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelése
megköveteli a határokon átívelő gondolkodásmódot, nemzetközi tapasztalatcserét, bi-, és
multilaterális együttműködéseket, valamint mindezek biztosításaként a közös képzés, oktatás,
tréning lehetőségét. Különösen igaz ez a szoros együttműködésben, azonos, vagy közel azonos
történelmi gyökerekkel rendelkező nemzetközi közösségekre, mint amilyen az Európai Unió is,
ahol számos, a nemzeti érdekeken túlmutató megállapodások, szerződések segítik elő a
közösség fejlődését. A katasztrófák nem ismernek határokat, így a nemzetközi szintű
tapasztalatcserék a hatékony védekezés tudásmegosztásának alappillérei. A közös munka
hatékonyságának növelése megköveteli, hogy ne csak az aktív védekezés során, de a
felkészülés és megelőzés időszakában, valamint a helyreállítás idején is képesek legyünk együtt
gondolkodni és közösen, egymás érdekeit is megértve tervezni. A "Jó állam - modern
katasztrófavédelem" című konferencia programja ezt a célt kívánja szolgálni.

