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A hanganyag írott változata: 

 
Zwei Tage lang war Bonn zum wiederholten Mal die „europäische Hauptstadt des 

Katastrophenschutzes“. Am 4. Europäischen Katastrophenschutzkongress nahmen mehr als 1.000 

Teilnehmer aus 45 Nationen teil. In der Stadthalle in Bad Godesberg standen drei wesentliche 

Themen auf dem Tagungsprogramm: Information, Koordinierung und Einsatz. Für Offiziere der 

Streitkräftebasis und Reservisten, die beide mit der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit betraut sind, 

ist der Kongress eine wichtige Plattform. 

Eine neue Möglichkeit des subsidiären Einsatzes der Bundeswehr im Katastropheneinsatz wurde 

vom Kommando Strategische Aufklärung vorgestellt. Die Dienststelle verfügt seit kurzem über das 

von der Bundeswehr eingesetzte Aufklärungssystem SAR Lupe. Dieses könnte wertvolle Dienste 

leisten und die bisher von der Bundeswehr in Katastrophenschutz-Szenarien eingebrachten 

Möglichkeiten erweitern. Die Aufklärung im Rahmen der Vorbereitung eines Einsatzes im 

Katastrophenschutz ist eine elementare Grundlage für die Koordination von Einsatzkräften- und 

Mitteln. Ein Beispiel hierfür könnte die Unterstützung bei einer Hochwasserkatastrophe sein: 

Verfügen die zuständigen zivilen Katastrophenschutzbehörden in dieser Ausnahmesituation nicht 

über geeignete Mittel, um das Ausmaß der Schäden festzustellen, könnten sie bei der Bundeswehr 

hierfür Unterstützung beantragen. Das Aufklärungssystem SAR-Lupe wäre dann in der Lage, 

entsprechende aussagekräftige Satellitenbilder z.B. vom Zustand der Deiche oder von den 

Hochwassergebieten zu liefern. Das Prozedere in der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit muss 

jedoch zunächst getestet werden, um die Vorlaufzeiten nach einer Anforderung richtig einschätzen 

zu können. 
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I. FELADAT Elérhető pontszám: 10 pont 
 

Hallgassa meg a következő idegen nyelvű szöveget kétszer és válaszoljon magyar nyelven a 

feladatlapon található kérdésekre. 

 

1) Kik számára fontos fórum a Katasztrófavédelmi konferencia? (3 pont) 
 
 
 
 
 
2) Mi volt a témája a Stratégiai Felderítő Parancsnokság beszámolójának? (2 pont) 

 
 
 
 
 
3) Milyen eszközzel támogatja a Bundeswehr a katasztrófavédelmet? (1 pont) 

 
 
 
 
 
4) Mely esetben lehet szükség a kisegítő támogatásra? (2 pont) 

 
 
 
 
 
5) Mire képes a Bundeswehr eszközrendszere? (2 pont) 
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MEGOLDÁS 
 
 
Kérdések: 
 
1) Kik számára fontos fórum a Katasztrófavédelmi konferencia? (3 pont) 
 
 A Haderőbázis olyan tisztjei (1) és azon tartalékosok számára (1), akik a civil-katonai 

 együttműködéssel foglalkoznak (1). 

 

2) Mi volt a témája a Stratégiai Felderítő Parancsnokság beszámolójának? (2 pont) 

 A Bundeswehr kisegítő célú (1) bevetése katasztrófa esetén (1). 

 

3) Milyen eszközzel támogatja a Bundeswehr a katasztrófavédelmet? (1 pont) 

 A SAR Lupe felderítőrendszerrel (1). 

 

4) Mely esetben lehet szükség a kisegítő támogatásra? (2 pont) 

 Ha az illetékes civil katasztrófavédelmi szervezetek (1) nem rendelkeznek  olyan  eszközökkel, 

 amelyekkel meg tudnák ítélni a károk nagyságát (1). 

 

5) Mire képes a Bundeswehr eszközrendszere? (2 pont) 

 Szatelitképeket nyújt pl. a gát állapotárol (2) (az árviz sújtotta területről). 


