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diáKmelléKlet

39/1a 
KATASZTRÓFAKÁRTYÁK

A világűrből 
érkező sugárzás 

felerősödése
Járvány

szökőár földcsuszamlás

polgárháború lavina

gazdasági 
világválság gerillaharc

Biológiai fegyverek 
bevetése sáskajárás
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energiaforrások 
kiapadása

állatfajok 
kipusztulása

vallásháború légszennyezés

meteor 
becsapódás sziklaomlás
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39/1b 
KATASZTRÓFAKÁRTYÁK

idegenek tömeges 
bevándorlása hurrikán

nukleáris háború földrengés

árvíz éhínség

növényfajok 
kipusztulása tömeges karambol

repülőgép 
eltérítése

veszélyes 
hulladékok 
keletkezése

hajó- 
szerencsétlenség gázrobbanás
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őserdők 
kipusztulása Túszejtés

Özönvízszerű 
esőzés

Az óceán 
szennyeződése
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39/1c 
KATASZTRÓFAKÁRTYÁK

blokád légi katasztrófa

A talaj 
vegyszerezése erdőtűz

radioaktív 
anyagok 

kiszabadulása
tornádó

robbantásos 
merénylet

mérgező anyagok 
folyóba kerülése

Jégverés vasúti 
szerencsétlenség

globális 
felmelegedés madárinfluenza
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villámcsapás
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39/2a 
TENNIVALÓK KATASZTRÓFA IDEJÉN

Feladatlap

1. A helyzet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat most jelezte, hogy a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén a 
hatalmas mennyiségű hó, valamint a várható gyors olvadás és az előre jelzett várhatóan 
sok csapadék miatt talán minden eddiginél nagyobb árvízre lehet számítani. Az árvíz te-
tőzése 2 hét múlva következik be. A feladatotok a lehető legnagyobb körültekintéssel meg-
tervezni a védekezést, biztosítani az emberek, az állatok, a környezet, valamint az értékek 
mentését, épségének megőrzését. Ehhez jelenti az első lépést azoknak a munkafázisoknak 
a megtervezése, amelyekről szerintetek mindenképpen szerepet kapnak a védekezésben, 
a katasztrófa elhárításában. 

2. Egyéni feladat
Olvasd el a következő felsorolást, és jelöld meg azt az öt tevékenységet, amelyet a fel-
soroltak közül s legfontosabbnak tartasz!

 1.  Kommunikációs rendszer az árvízi védekezés szervezetei között (vízügyi igazgató-
ságok, minisztériumok, önkormányzatok, hidrometerológiai állomások, helyszíneken 
dolgozó kitelepített munkacsoportok, mentőegységek, rendőrség, honvédség, önkén-
tes szervezetek, polgári védelem, sajtó stb.)

 2.  A lakosság folyamatos tájékoztatásához szükséges rendszerek összehangolása (helyi 
hangszórók, mobil egységek, média stb.)

 3. A pénzügyi források megteremtése, felszabadítása, elosztása
 4. Légifelvételek folyamatos megrendelése
 5. Víztárolók leengedése, hogy legyen hely az újonnan érkező vizeknek
 6. Homok, homokzsákok, fáklyák biztosítása
 7. Közlekedési eszközök megszervezése (teherautók, traktorok, munkagépek stb.)
 8. Szakemberek és munkások toborzása
 9.  Logisztikai tervezés a közlekedési eszközök, az anyagok és a munkaerő mozgatására
10. A körzetben lévő veszélyes hulladékok elszigetelése, elszállítása
11. A vegyi üzemek védelmének megszervezése
12.  A kiemelten fontos létesítmények védelmének megszervezése, például elektromos 

hálózat, erőmű, elosztóállomás vagy gázellátó telep
13. Veszélyes létesítmények, például benzinkutak különös figyelmet igényelnek
14. Orvosi ellátás és az életmentés megszervezése
15.  Járványok megelőzése, alapszolgáltatások biztosítása, például ivóvíz, alapélelmiszerek 

stb.
16. Vízi járművek helyszínre juttatása (motorcsónakok, mentőhajók stb.)
17. Kitelepítési terv (evakuáció), a befogadó helyek előkészítése
18. A lakosság anyagi eszközeinek, állatainak mozgását szervezni kell
19.  Közvetlen veszélyelhárításra is készülni kell (mentőalakulatok, mentőhelikopterek stb.)
20. Esetleges robbantási feladatokra való felkészülés
21. Gátépítési munkák, töltéserősítés
22. Felkészülés a tárolók elárasztására
23. Éjszakai szállások, pihenők biztosítása
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39/2b 
TENNIVALÓK KATASZTRÓFA IDEJÉN

Feladatlap

1. A helyzet

Az összes nemzetközi csillagászati megfigyelő állomás jelezte, hogy egy meteor tart a Föld 
felé. A méretei és a sebessége alapján arra lehet következtetni, hogy a becsapódás helyén 
kb. 10 km-es körzetben közvetlenül pusztít majd, attól távolabb pedig az általa keltett föld-
rengés vagy ha tengerbe csapódik be, a szökőár lehet romboló hatású. A tudósok Magyar-
országot jelölték meg mint legvalószínűbb becsapódási helyet. A katasztrófa bekövetkezé-
sének idejét is pontosan meghatározták: éppen 6 nap áll rendelkezésre a felkészüléshez. 
Tételezzük fel ebben a szerencsére nem valós helyzetben, hogy a pontos becsapódási he-
lyet 2 nappal a katasztrófa bekövetkezése előtt tudják megmondani a csillagászok. A fel-
adat megtervezni a felkészülést a lehető legnagyobb körültekintéssel, biztosítani az em-
berek, az állatok, a környezet, valamint az értékek mentését, épségének megőrzését, a le-
hetséges pusztítás csökkentését.

2. Egyéni feladat
Olvasd el a következő felsorolást, és jelöld meg azt az öt tevékenységet, amelyet a fel-
soroltak közül s legfontosabbnak tartasz!

 1.  Nemzetközi csillagászati megfigyelő bázisok bevonása a lehető legpontosabb idő, hely 
és pusztító hatás meghatározásához

 2.  A pontos és valós tájékoztatás megteremtése a pánik elkerülése vagy csökkentése ér-
dekében

 3.  Operatív szállító járműpark felállítása a mentéshez, arra az időre, amikor már egy-
értelműen lehet tudni a pontos becsapódási paramétereket

 4.  A megfelelő orvosi ellátás biztosításának szervezése, beleértve a hazai kórházakat, 
mentőket, egészségügyi és katonai légi járműveket is

 5.  Minden terület nemzetközi kapcsolatainak kiépítése (például szomszédos országok 
kórházai, mentőhálózata stb.)

 6.  A rendőrség megerősítése az emberek és az értékek védelmében (egy ilyen helyzet-
ben megszaporodhat a bűnözés)

 7.  Kitelepítési terv készítése, amely óráról órára meghatározza a kitelepítés menetét, a 
személyek és az értékek mozgását

 8.  Kommunikációs rendszer a katasztrófaelhárítás szervezetei között (BM katasztrófavé-
delem, minisztériumok, önkormányzatok, tűzoltóság, kórházak, mentők, helyszíne-
ken dolgozó kitelepített munkacsoportok, mentőegységek, rendőrség, honvédség, ön-
kéntes szervezetek, polgári védelem, sajtó stb.)

 9.  A lakosság folyamatos tájékoztatásához szükséges rendszerek összehangolása (helyi 
hangszórók, mobil egységek, média stb.)

10. A pénzügyi források megteremtése, felszabadítása, elosztása
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39/3 
ÉRTÉKELŐ LAP

Folytasd az alábbi megkezdett mondatokat!

A foglalkozáson azt tanultam, hogy 
 

 

 

 

 Az volt számomra a legérdekesebb, hogy 
 

 

 

 

A témával kapcsolatban még az érdekel, hogy 
 

 

 

 






