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1 Summary 

In one of the extreme areas of disaster relief, the rescue organizations that carry out special 

rescue operations - most of their civil volunteers having gained their knowledge by practicing 

extreme sports - have an increasingly significant role. Professional-level alpine activity or cave 

tour guiding has developed from amateur, hobby-like rock climbing or caving, however, there 

weren’t any professional specifications elaborated for the former activities. Though the 

activities of the large number of such organizations, in general, are regulated, the safety 

specifications of the equipment and devices used for rescue, in particular, are not regulated. The 

methodology and operational procedures of special rescues are not sufficiently elaborated 

either. The purpose of the study is to provide answers to the issue of safe usability of rope-

technology equipment by related Q-sort on equipment-use, make suggestions of improvements. 

The completed questionnaires have been assessed with various statistical tests, which showed 

which criteria should be used as requirements by the rescue teams when selecting the safest 

possible rope-technology equipment. The importance of the research area (The Technical 

Rescue Operations and for that Preparation for Disaster Management Exercises with 

Applied Mathematical and Psychological Approach) is emphasized by the fact that it 

discusses a safety technology topic that is getting relatively less attention, although it is a rather 

important matter for rescue in emergency situations. The findings listed are necessary for the 

proper preparation of the members of the rescue teams in order to avoid the unfortunate 

scenarios where the members of the rescue teams themselves are in danger because of lack of 

knowledge of the use of the technical equipment. 

Safety through Organisational Learning methodology (SOL), as a proven tool for supporting 

organisational learning from safety relevant events, means that an organisation conducts 

systematic analyses of accidents, incidents or near misses and feeds the resulting experience 

back to its members using an appropriate reporting or management system. It was the first time 

that SOL‐ methodology was used for Evaluating an International Exercise by European Project. 

The general purpose of the project was testing SOL as a post‐ evaluating procedure for this 

full‐ scale field exercise. The particular purposes of the event analysis were to identify the main 

individual, group or organisational reasons for, and key technological factors of, the events that 

occurred. Analysing with SOL allows the identification of concrete alternative corrective 

actions/measures by which the probability that similar events occur in the future can radically 

be reduced. Furthermore, such measures help organisational learning, thereby contributing to 

the development and maintenance of a long‐ term, safe organisational culture. 
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2 A kutatás előzményei 

A katasztrófa-segítségnyújtás egyik szélsőséges területe a különlegesmentést (búvár, kereső 

kutyás, vízimentő, kötéltechnikai, barlangi, földrengés kutató és mentő) végző” és önkéntes és 

hivatásos „szervezetek tevékenysége” [18].  

„Hazánkban és külföldön egyre nagyobb szerepet kap” [18] a mentésekre való eredményes 

felkészülés, mind az önkéntes szervezetek terén, akiknek tagjai a szélsőséges sportok művelése 

során szerezték meg tudásukat, mind a hivatásos szervezeteknél, amelyek állományát műszaki 

mentési alapképzés és továbbképzések során képezik ki. A felkészítések célja, hogy a mentendő 

és a mentést végző személy a mentés során ne sérüljön meg, a beavatkozás során baleset ne 

következzen be, a mentés sikeres és eredményes legyen. 

A különleges mentések egyik ritkán előforduló, de legveszélyesebb, egyedi szakterülete a 

kötéltechnikai mentés. A bajba jutott személyek kötéltechnikai felszerelésekkel, magasból vagy 

mélyből történő mentése a legkockázatosabb katasztrófa-segítségnyújtási terület, amely a 

képzés, felszereltség szempontjából a legköltségesebb.  

A kötéltechnikai mentés úgy alakult ki a „sziklamászás vagy a barlangok felkutatásának hobbi 

szinten, amatőr módon való műveléséből” [4], hogy a hivatásos szinten végzett, az ipari 

létesítmények karbantartásához alkalmazott ipari alpin módszereket és a barlangi túravezetés 

módszereit ötvözte. Napjainkban a kötéltechnikai mentések eljárásrendje nagyban a 

kötéltechnikai felszerelések gyártóinak útmutatóira épül. A hivatásos szervezetek eljárásai 

inkábba műszaki mentés részét képező, magasban végzett tevékenység leesés elleni 

védekezését szabályozzák, viszont a kötéltechnikai mentésekre és az új felszerelésekre, illetve 

eljárásokra való felkészülés kisebb figyelmet kap.  

Gyakorlat a vezetők, az irányító szervek, a szervezetek alaprendeltetésére való felkészítésének 

legfőbb formája, alapvető módszere, amelyen a résztvevők a különböző formában megszerzett 

elméleti ismereteik birtokában, feltételezett helyzet alapján oldják meg feladataikat. A 

katasztrófavédelmi gyakorlatokat a természeti és civilizációs katasztrófákra való terepen 

végrehajtott felkészülés, amely hatásmechanizmusa a valós élethelyzetet szimulálja, a 

beavatkozó állomány felkészültségét és a felszerelések alkalmazhatóságát teszteli, elsősorban 

szubjektív módon értékelik azok, akik a gyakorlatot vezetik. 

A különleges mentés a katasztrófavédelem rendszerében speciális technikai eszközökkel, 

felkészültséggel végrehajtott beavatkozás, amely célja az emberi élet-, egészség és anyagi javak 
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megóvása, a mentendő személy(ek) életben maradási feltételeinek biztosítása, a további károk 

és azok hatásainak csökkentése. 

Kötéltechnikai mentés, a különleges mentés azon területe, amely speciális kötéltechnikai 

felszerelésekkel és szaktudással hajtanak végre, időtartama 2-3 óra, amelynek célja a magasban 

vagy mélyben lévő magatehetetlen áldozat kötél-rendszerrel történő mentése. 

A doktori kutatás célja az alkalmazott matematika és az alkalmazott pszichológia 

bevonásával, multidiszciplináris módon megvizsgálni, hogy az éles mentési helyzetre 

felkészítő katasztrófavédelmi gyakorlatokon keresztül hogyan tudjuk növelni az egyén 

biztonsági kultúráját, a mentést végző biztonságát szervezeti tanulás útján. A különleges 

mentésekre való felkészülés során erősíteni a biztonságos eszközhasználatot, a különleges 

mentések egyik specifikus, nagy felkészültséget és felszereltséget igénylő kötéltechnikai 

mentések eszközhasználatból, gyakorlásokból adódó egyéni hiányosságokat, 

eszközválasztásból adód attitűdöket, amely veszélyeztetheti a csapat sikeres küldetését.  

A katasztrófavédelem rendszerében végzet különleges mentések és az arra felkészítő 

gyakorlatok rendszerét együtt vizsgálva tudunk teljeskörű módszertani kutatást és a 

biztonságot növelő eljárási szintű szakmai javaslatokat megfogalmazni. 

3 Célkitűzések 

A katasztrófa-segítségnyújtásban egyre nagyobb szerepet kapnak a különleges mentések. „A 

szakmai alapelvek és a nemzetközi irányelvek megtanulása, illetve a legjobb eszközök 

beszerzése azonban még nem elegendő ahhoz” [18], hogy a tűzoltók, a barlangászok és a 

mentőszervezetek tagjai gyakorlott, tapasztalt személyekké váljanak. A kutatási célkitűzések 

alapvetően módszertani jellegűek. 

Az alkalmazott tudományok művelésének azt az elfogadott gyakorlatát tekintjük alapvetésnek, 

hogy olyan új módszerek kidolgozása – vagy már létező módszerek újszerű keretek közötti 

alkalmazása – amelyek az adott területen az ott hagyományosan alkalmazott 

módszereknél jelentősen több és lényegesebb információkat képesek nyújtani a vizsgált 

jelenségekről, a saját jogán tudományos tevékenység. 

A fent felsorolt tényezők, feltételek elméleti és gyakorlati szintű áttekintése, a tapasztalatok, 

tanulságok elemzése, a mentést akadályozó tényezők szintetizálása, egységes szempontok 

felkutatása a doktori téma kiemelt célja. A kutatási céljaim az alábbiak: 
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1. Feltárni a különleges mentések során nagy valószínűséggel előforduló kockázatokat, 

kritikus mentési helyzeteket és a mentés sikerét veszélyeztető rendszerhibákat, aminek 

segítségével a balesetek kialakulása megelőzhető. 

2. Szakértői fontossági szempontokat összegezve eredményesebbé tenni az éles helyzeteket 

szimuláló és az azokra felkészítő gyakorlatok levezetését, ami alapján a mentésekre 

hatékonyan lehet a beavatkozó személyeket felkészíteni. 

3. Kiküszöbölni az egyes felhasználók esemény-értékelésében mutatkozó szubjektív 

tényezőket. Megérteni a mentési felszerelések biztonságos használatára vonatkozó 

felhasználói attitűdöket, összehasonlítani a gyártói utasításokkal, szervezeti elvárásokkal. 

4. Nagy kockázatú rendszerek, létesítmények eseményelemzéséhez használt szocio-

technikai rendszermodellre épülő módszertanának bevezetése a 

katasztrófavédelemben, amely alkalmas a nem várt események bekövetkezéséhez vezető 

tényezők utólagos azonosítására, fokozva a szervezeti tanulást, erősítve az egyén és a 

szervezet biztonsági kultúráját. 

4 Vizsgálati módszerek 

A doktori kutatás folyamata 3 mozzanatra és az alábbi témakörökre épült (1. ábra): 

 

1. ábra A doktori kutatás módszere (saját szerkesztés) 
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A gyakorlati vizsgálatokba segítséget kértem a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és a 

HUNOR Mentőszervezet és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ kiválasztott tűzoltóitól. A 

különleges mentésre vonatkozó kérdőíveket az „EUrban Water Aid” („városi vízimentés”, a 

továbbiakban: EUWA) nemzetközi gyakorlaton külföldi és magyar szakértőkkel töltettem ki, 

az eszközhasználatra vonatkozóakat angol és magyar nyelven a Google Drive felületen tettem 

közzé, és a LinkedIn közösségi oldalon is megosztottam. A biztonságos eszközhasználat 

témakörben kérdéseket fogalmaztam meg a nagyobb mentési felszerelést gyártó cégek felé. 

A különleges mentési műveletek közül – a téma egyedisége, veszélyessége és személyes 

érintettség miatt – a kötéltechnikai mentési felszerelések, azaz a magasból és mélyből mentés 

felszereléseinek körét, különösen a mentések kritikus felszereléseit, az ereszkedőgépek, a 

mászógépek és a karabinerek biztonságos használhatóságát vizsgáltam. 

A doktori kutatásba az alkalmazott matematika és az alkalmazott pszichológia módszereit 

vontam be, tekintettel arra, hogy a biztonságtudományi doktori tanulmányaim során 

tantárgyakat vettem fel a BME Pszichológiai Doktori Iskolában. A kutatás során az alábbi 

vizsgálati módszereket alkalmaztam: 

1. „Kimutatás (Pivot tábla), kereszttábla-elemzések (Crosstabs). Leíró statisztika 

(Descriptive statistics) és grafikus megjelenítés (Statistical graphics) alkalmazása az 

adatok értékelésére”[4]; 

2. Internetes és papír alapú angol és magyar nyelvű kérdőíves felmérés 178 és 52 kérdéssel; 

3. A kutatási eredmények alapján külföldi mentési felszerelést gyártók megkeresése, gyártói 

vélemény kérése a vélemények alapján, összehasonlító elemzése; 

4. Kötéltechnikai eszközök használatára vonatkozó szakértői vélemények összehasonlítása 

(Mann-Whitney próbával); 

5. Különböző kötéltechnikai eszközök kiválasztási szempontjainak statisztikai elemzése 

Spearman-féle rangkorrelációs vizsgálattal; 

6. Tapasztalt kötéltechnikai szakértők termékválasztási attitűdjének elemzése Q-

módszertannal; 

7. Több dimenziós skálázás módszerének és főkomponens elemzés módszerének alkalmazása 

katasztrófavédelmi gyakorlatok értékelői véleményalkotásának elemzéséhez; 
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8. Az eszközhasználatra és a katasztrófavédelmi gyakorlatokra vonatkozó szakértői 

vélemények kiértékelése Q-módszertannal; 

9. Katasztrófavédelmi gyakorlat SOL-elemzése: a közel 500 fős európai uniós EUWA 

terepgyakorlat kritikus mentési mozzanatának értékelése az új módszerrel. 

10. A HUNOR Mentőszervezet bevonása a felszerelések tesztelésére. 

A doktori kutatásomat 2019. január 11-én zártam le. A témában 2019. júniusig, 56 

publikációm, ebből 4 Impakt Faktoros tudományos cikk 11 független hivatkozással, jelent 

meg. Az értekezésben saját hazai és nemzetközi publikációkat hivatkozással idéztem. 

 

5 Új tudományos eredmények 

 

A H1 vizsgálatának eredménye: 

T1 Bizonyítottam, hogy többdimenziós skálázás (MDS) a tisztán pszichológiai eszközökkel 

nyert különbözőség-értékelési adatok vagy az összbenyomást meghatározó dimenziók 

azonosítása alapján lehetővé teszi a korábban nem ismert, de meghatározó dimenziók 

felismerését, így alkalmas katasztrófavédelmi gyakorlatok értékelésére. 

Ezen belül: 

Elsőként alkalmaztam és vizsgáltam a többdimenziós skálázás módszerét - több 

személy együttes véleményalkotásának elemzésére - a katasztrófavédelmi 

gyakorlatok értékelőinek szubjektív véleményének tárgyilagos módon történő 

feldolgozására, elemzésére. 

A multidimenziós skálázás 2 és 3 dimenziós megoldása útján bizonyítottam, hogy a 

biztonsági kultúrát erősítő katasztrófavédelmi gyakorlatok forgatókönyvei több, de jól 

értelmezhető szakmai szempontrendszer alapján építhetőek fel sikeresen. 

Az új tudományos eredményekhez kapcsolódó publikációim: [4][8][12][17][19][20] 

 

 



9 

 

A H2 vizsgálatának eredménye: 

T2 Igazoltam, hogy a matematikai számítás és az alkalmazott statisztika módszere alkalmas 

arra, hogy éles helyzetben végzett modellezés helyett, de azt szimulálva lehet teljeskörűen 

vizsgálni a gyártói előírások és biztonsági rendszabályok megfelelősségét. 

Ezen belül: 

Igazoltam azt, hogy a gyártói utasítások a felszerelés használhatóságát más 

felszerelések biztonságos és csereszabatos együttes alkalmazására nem teljeskörűen 

terjednek ki.  

Bizonyítottam, hogy a kötéltechnikai felkészülések során az eszközismeret és a 

sportcélú kötéltechnikai felszerelések mentésre történő alkalmazása szigorúbb 

biztonsági rendszabályokat és a terhelhetőség számításánál nagyobb biztonsági 

tényezők alkalmazását kívánja meg a mentést végzőtől. 

A kutatási eredményeim gyártói véleményekkel történő összevetésével igazoltam, hogy 

a leíró statisztika segítségével a biztonsági kultúrát erősítő újszerű 

következtetéseket lehet feltárni.  

Az új tudományos eredményekhez kapcsolódó publikációim: [3][7][17][18][19]. 

A H3 vizsgálatának eredménye: 

T3 Az éles beavatkozásra felkészítő gyakorlatok eddigi sablonos „megfelelt” vagy „nem 

megfelelt” minősítése helyett, a SOL és a Q- módszertanok segítségével viszonylagosan 

tárgyilagosan mérhető eredményekre támaszkodva a gyakorlatok kritikus mozzanatai 

gyorsan azonosíthatóak. Ezáltal egy éles helyzetben kialakuló hasonló kockázatos 

események kialakulását megelőzhetjük.  

Ezen belül: 

Bizonyítottam, hogy a Q-módszerrel számszerűsíthető értékeléssel tárgyszerű 

módon tudunk katasztrófavédelmi gyakorlatokat úgy értékelni, hogy ezáltal akár 

további kapcsolódó balesetek is megelőzhetők lehetnek, illetve azok kialakulási esélye 

csökkenthető. 

A SOL- és a Q-módszertan katasztrófavédelem területére alkalmazott változatainak 

alkalmazásával, valamint az eredmények megfelelő statisztikai kiértékelésével 
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bizonyítottam, hogy a katasztrófa-segítségnyújtás során a mentések kockázatai 

csökkenthetőek. 

Bizonyítottam, hogy a megfelelően alkalmazott SOL-módszertan alkalmas 

katasztrófavédelmi gyakorlatok értékelésére, az ott bekövetkezett kritikus mozzanat 

okainak elemzésére, így a biztonságot erősítő teljeskörű szakmai tapasztalatok 

levonására. 

Az új tudományos eredményekhez kapcsolódó publikációim:[1][2][5][8][26]. 

A H4 vizsgálatának eredménye: 

T4 Bizonyítottam, hogy a SOL alkalmas katasztrófavédelmi gyakorlatok vagy váratlan 

események, így akár súlyos balesetek okainak teljeskörű elemzésére.  

Ezen belül: 

Elsőként igazoltam a katasztrófavédelmi gyakorlatok során, a biztonság szocio-

technikai rendszermodellére épülő SOL elemzés alkalmazhatóságát. 

Bizonyítottam, hogy a SOL alkalmas a mentés során bekövetkező kritikus 

mozzanathoz vezető elemi események és hozzájáruló tényezők azonosítására, 

statisztikai elemzésére. 

Az új tudományos eredményekhez kapcsolódó publikációim: 

[2][6][10][11][27][28][20]. 

6 Az eredmények hasznosítási lehetősége 

Az új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazhatósága az alábbi területeken lehetségesek: 

Az új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazhatósága az alábbi területeken lehetséges: 

6.1 Ajánlások a valós helyzetet szimuláló gyakorlatok levezetésének és értékelésének 

fejlesztésére, annak érdekében, hogy a beavatkozó szervetek tagjainak biztonsági 

kultúráját erősíteni tudjuk 

Többdimenziós skálázás (MDS) módszerével vizsgáltam a katasztrófavédelmi gyakorlatot 

értékelő szakértők véleményalkotásának hátterét, amelyből a különleges mentést végző 

egységek felkészültségének fejlesztésére tettem javaslatokat. 
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a) Be kell építeni a katasztrófavédelmi nemzeti minősítő rendszerbe a mentési 

eszközök alkalmazhatóságának biztonsági kereteit. Elő kell írni, hogy a kötéltechnikai 

mentéssel foglalkozók részére évente szükséges módszertani felkészítést és az új 

felszerelésekről továbbképzést tartani. 

b) A különleges mentésre akkor lehetünk felkészültek, ha „a kötéltechnikai eszközök 

használatát rendszeresen gyakorolják a felhasználók, figyelembe veszik a gyártói, 

szervezeti utasításokat, nemzeti szabályozókat” [8]. 

c) A katasztrófavédelem tűzoltó erőit a kötéltechnikai mentéshez és a magasban végzett 

mentéshez teljes testhevederzettel kell ellátni. 

d) Törekedni kell az új fejlesztésű mentési felszerelések beszerzésére, rendszeresítésére, 

az azokra való rendszeres felkészítésre és a felszerelések szükséges időszakos 

felülvizsgálatára. 

e) A mentési jelentéseket és az esetleges mentési balesetek adatait statisztikailag 

feldolgozható formában és elemezhető számszerű adatokkal szükséges gyűjteni. 

f) A tűzoltó továbbképzésbe legalább öt napos kötéltechnikai képzést szükséges 

beépíteni. 

g) A felhasználóknak és a „gyártóknak törekedni kell olyan szervezeti intézkedések 

meghozatalára, ahol szenior szakértő vezetésével vagy oktatóval az elmélet igényes 

gyakorlás útján a felhasználók elsajátítják a kötéltechnikai alapfelszerelések” 

[8]mentés során történő együttes alkalmazását.  

6.2 Ajánlások a felszerelések biztonságos egyéni és közös használatára, a szervezeti 

előírások és gyártói utasítások fejlesztésére 

A Mann-Whitney próba és a Spearman-féle rangkorreláció segítségével a különleges mentési 

felszerelések biztonságos használatára fogalmaztam meg fejlesztési javaslatokat a 

felhasználók és gyártók felé. Statisztikai adatelemzés módszereivel, 5 év 19.000 mentési 

rekordjának feldolgozásával olyan szakmai tapasztalatok összegeztem, amelyek figyelembe 

vételével a tűzoltók, önkéntesek, barlangászok által végzett kötéltechnikai mentési 

műveletek baleseti kockázatai csökkenthetők. 

a) Indokolt több éves mentési és baleseti adatok rendszeres statisztikai elemzése, akár 10-

15 évre visszamenőleg, 5 éves ciklusokban, ezek alkalmazásával lehetővé válik a valós 

és szimulált (gyakorlatok) események elemzése.  

b) Középtávú beszerzés keretében indokolt a statisztikai adatok feldolgozására, 

elemzésére SPSS szoftvercsomag beszerzése, kijelölt szakterületi állomány kiképzése. 
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c) A katasztrófavédelmi felkészítések során a gyakorlatok levezetési tervei 

tartalmazzanak olyan valóságos, váratlan mozzanatokat, kritikus elemeket, ahol az 

egyén döntésének szerepe befolyásolhatja a gyakorlat sikerét, így éles helyzetben 

csökkenthető a balesetek kialakulása. 

d) Be kell emelni a mentési műveletek eljárásrendjébe a kötéltechnikai eszközök 

együttes használatának szabályait, a beavatkozáshoz szükséges alapvető felszerelés-

készletet és a mentési létszámot. 

e) A tapasztalt és a tapasztalatlan felhasználók számára más-más módszertani 

foglalkozást, rendszeres szinten tartó felkészítést kell tartani. Mindkét csoport felé 

a gyártóknak erősíteniük kell a gyártói ajánlásokat: a fiatalok lelkes felhasználók, 

nyitottak az újra, az idősebb, de már szakértői szinten dolgozók tudatos, de ugyanakkor 

bizalmatlan felhasználók. 

f) „A folyamatosan változó mentési környezet, az eddig nem ismert mentést nehezítő 

körülmények és a bekövetkezett balesetek”[4] szélsőségei miatt a gyártók és a hivatásos 

felhasználók közötti folyamatos egyeztetés, a felhasználói javaslatok összegyűjtése, 

az eszközhasználatra vonatkozó rendszeres gyártói monitoring szükséges.  

A sport célú felhasználók körében a gyártóknak tudatosítani kell, hogy bizonyos kötéltechnikai 

felszerelések a terhelhetőségi korlátok miatt nem alkalmasak a mentésekre. 

6.3 Ajánlások a mentésekre való felkészülés, a kötéltechnikai felszerelésekkel való 

gyakorlás és a biztonságos eszközhasználatra vonatkozó gyártói eszközfejlesztésre 

Q-módszertannal vizsgáltam az éles helyzetre felkészítő katasztrófavédelmi gyakorlatokat, és 

ezzel választ kaptam a „Mely tényezők járulnak hozzá egy sikeres katasztrófavédelmi 

gyakorlathoz?” [5] kutatói kérdésre.  

A Q-módszerrel választ kaptam arra is, hogy a felhasználók (tűzoltó, barlangász, önkéntes 

mentőszervezet tagja) milyen biztonsági szempontok figyelembe vételével választanak 

kötéltechnikai mentési felszerelést, a gyártói fejlesztés milyen tényezőket vegyen 

figyelembe. 

a) Szükséges az éles élethelyzetet szimuláló katasztrófavédelmi felkészítés, így egy 

több napos árvízvédelmi gyakorlat eseménysorának elemzése Q-módszertannal, 

kérdőív adatainak szoftveres feldolgozása, az összefüggések elemzése.  
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b) A katasztrófavédelmi gyakorlatok Q-módszertannal történő rendszeres értékeléséhez 

egy állandó szempontrendszer szerint legyenek a véleményalkotáshoz szükséges 

állítások összeállítva, az értékelő szakértők létszámához igazodó, 40-52 db állítással. 

c) A katasztrófavédelmi törzs- és terepgyakorlatok tárgyilagos értékeléséhez külön 

értékelő csoport felállítása szükséges, 6-8 fővel. Az értékelők több éves szakmai 

tapasztalattal rendelkezzenek. A csoport tagjai között kapjanak szerepet a végrehajtói 

és a vezetői állomány tagjai is. 

d) A gyártóknak törekednie kell arra, hogy a fiatalabb és idősebb felhasználók 

felszerelés-használati attitűdjéhez igazodjon a gyártói útmutató. 

A mentési felszerelések biztonsági rendszabályainak kidolgozásánál az eszközök 

használhatóságára a gyártóknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk, különösen a más 

felszereléssel történő együttes használat, a rendszeres karbantartás és a maximális 

terhelhetőség terén. 

6.4 Ajánlások a mentést végző önkéntes és hivatásos szervezetek éles helyzetre történő 

felkészítésére, a katasztrófavédelmi gyakorlatok tárgyilagos értékelésére 

A SOL-módszertannal utólagosan, a különleges mentések kritikus eseményének a személyi 

összetevőin túl további szervezeti, eljárásrendi, környezeti, technológiai jellegű 

hozzájáruló tényezőket is azonosíthatunk. 

A katasztrófavédelmi gyakorlatok SOL-módszertannal végzett utólagos értékelése, kritikus 

mozzanatainak elemzése olyan intézkedési javaslatok megfogalmazását teszi lehetővé, amely 

a szervezeti tanulást erősíti és a biztonsági kultúrát erősítő menedzsment szintű fejlesztést 

mozdítja elő. 

a) Javaslom a SOL-módszer bevezetését a különleges, összetett események utólagos 

elemzésére. A módszer elterjesztése az egyes kiemelt katasztrófavédelmi események és 

súlyos balesetek okainak vizsgálatára, állandó, kötelező eleme legyen a balesetek okai 

feltárásának. 

b) Rendszeresíteni kell a SOL elemzést a nagy létszámú katasztrófavédelmi 

gyakorlatoknál. Az utólagos 2,5 napos eseményelemzést tervezni kell. 

c) Vezetők kiválasztásánál figyelembe kell venni az egyén szakmai felkészültségét, 

pszichés rátermettségét. 

d) Műveletek irányításánál az egymásra épülő parancsnoki tevékenység működését kell 

szorgalmazni, ahol a határozott vezetési módszer érvényesüljön. 
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e) A kommunikációt rendkívül fontos eleme az események kezelésének. Az irányítók 

és végrehajtók közötti információ-áramlás és a rádió-hírforgalmazás kulcsa a sikeres 

koordinációnak. A módszer erősítése érdekében szorgalmazni kell a törzsvezetési 

gyakorlatokat. 

A doktori kutatás során alkalmazott és az értekezésben bemutatott kutatási és 

elemzési módszerek lebonyolításához, használatához módszertani útmutatót 

állítottam össze.  
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