
Nem mindennapi küldetés   
 
Mint ismeretes, 2011. március 11-én, magyar idő szerint reggel 6.46-kor a 
Richter-skála szerinti 9.0-es erősségű földrengés rázta meg Japán északi, észak-
keleti részét. A térségben lévő Fukushimai atomerőmű meghibásodott, a 
reaktorokban súlyos üzemzavar lépett fel. Japán aktiválta az uniós polgári 
védelmi együttműködési rendszert. Tekintettel arra, hogy 2011. első félévében 
Magyarország volt az Európai Unió soros elnöke – a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) látta el az Európai Unió Polgári 
Védelmi szervezetének elnöki tisztét –, azonnal elkezdődött a 
segítségnyújtáshoz szükséges szervezőmunka. E tevékenység vázlatos 
ismertetését szolgálja útinapló-szerű visszatekintés.   
 
Előkészületek 
 

Az EU katasztrófavédelmi ügyelete, az EU Monitoring és Információs 
Központ (MIC) kárfelmérő és koordinációs csapat helyszínre küldését tervezte. 
A Magyar Kormány döntése értelmében a BM OKF az EU MIC-en keresztül 
nyolcfős magyar műszaki kutató-mentő (SAR) csapatot és az uniós kárfelmérő – 
személyemben – egy polgári védelmi tisztet ajánlott fel Japán megsegítésére 
2011. március 11-én. A BM OKF belső Eljárási Rendjének megfelelően azonnal 
elkezdődött a mentőcsapat kiutazásának szervezése. A csapat tagjai a műszaki 
mentéshez szükséges – 2 tonnás – felszerelést vittek volna magukkal, ami az 
emberek romok alóli mentéséhez lett volna szükséges. A csapattagok és a 
szakértő beoltatása megtörtént. 2011. március 14-én az Országos Atomenergia 
Hivatalon keresztül a BM OKF radiológus szakértőt ajánlott fel a bécsi 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek (NAÜ). Azonban a Japán Kormány 
három nappal később lemondta a SAR csapatok kérését, és csak az Európai 
Unió Polgári Védelmi Csapatának fogadását erősítette meg. Magyar radiológus 
szakértő sem utazott tehát a NAÜ munkatársaival Japánba. Az Európai Unió 
Polgári Védelmi Csapata tagjainak a kiválasztása 2011. március 15-én fejeződött 
be. 37 uniós jelöltből 17 szakembert választottak ki. Csapatvezető-helyettesként 
beválasztásra kerültem. A csapat indulása biztonsági okokból halasztva lett. A 
MIC előzetes orvosi vizsgálatok megtételére kérte a csapattagokat. 
 
Az európa uniós csapat 
 

A csapat feladata az Unióból a szigetországba érkező támogatások 
fogadásának segítése, valamint az érintett kárterületeken a segélyek 
szállításának nyomon követése – a biztonságos gyűjtőpontokig – volt. A 
Brüsszelből induló csoport nyolc EU-s szakértőből, két radiológusból, egy MIC 
összekötőből és hat dániai technikai támogatóból (TAST) állt Az indulás napján 



egészségügyi biztonsági megfontolásokból két szakértő visszamondta a 
misszióban való részvételt, így 15 fő utazott Japánba.  
Az eredeti tervek szerint a csapat előreláthatóan tíz napot töltött volna a 
katasztrófa sújtotta ország fővárosában, ahova egyéni védőfelszereléseket, 
mérőműszereket, infokommunikációs eszközöket vittünk magunkkal. A csapat a 
teljes önfenntartáshoz szükséges logisztikát is biztosította maga számára és 
felkészült, hogy a Japán hatóságok kérésére, teljesen önállóan, azaz 
„autonómiában” az Európából érkező segélyeket összevontan „egy csatornás 
rendszerben” koordinálja. 
 
A küldetés feladatai  
 

A brüsszeli EU MIC központjában történt eligazítást követően, 2011. 
március 18-án, pénteken indult a 15 fős csapat a 9800 km-es útnak, közel 1200 
kg tömegű csapatfelszereléssel. Belgiumban a csapatot – nagy médiaérdeklődés 
mellett – Kristalina Georgieva asszony, polgárvédelmi és humanitárius 
segélynyújtásért felelős uniós biztos búcsúztatta. A 11 órás repülőút után, 2011. 
március 19-én helyi idő szerint 16.05 perckor érkeztünk meg Tokióba. 
Csapatvezető-helyettesként feladatom volt – a vezető helyettesítésén túl – a 
csapat biztonságának, védelmének és esetleges kimenekítésének, valamint a napi 
tevékenységének megszervezése. Felelősségi körömbe tartozott még a szakértői 
csapatban dolgozó két radiológus szakértő tevékenységének koordinálása, az EU 
MIC felé készítendő napi jelentés összeállítása. Megérkezésünkkor Tokió 
belvárosában a radioaktív háttérsugárzás nem volt kiemelkedő.  

Március 20-án az EU Polgári Védelmi Csoport 15 szakértője azonnal 
elkezdte a munkát Tokióban. Felállította a Koordinációs és Műveleti 
Központját, ahonnan a humanitárius segítségnyújtás logisztikai támogatását 
koordinálta. Csoport az Európai Bizottság Japán Nagykövetségén rendezkedett 
be. Azonnal egyeztetést tartottunk Hans Dietmar Schweisguttal, az EU 
nagykövetével. Az általános tájékoztatáson túl meghallgattuk a térségben 
dolgozó olasz és svájci szakértők beszámolóját. A háttérsugárzás továbbra is 
stabil volt. Több alkalommal éreztünk utórengéseket, ezért – súlyosabb esetben 
– az általam kidolgozott Evakuációs Terv alapján kellett volna mindenkinek az 
épületből kimenekülnie és gyülekeznie. A földrengés és a sugárzásveszély 
elkerülésére érdekében Biztonsági és Védelmi Tervet is készítettem, amely 
betartása a csapattagok számára kötelező volt. Aznap a Ricter-skála szerinti 6.1-
es utórengést regisztráltak a hatóságok. 
 
A járulékos nagy katasztrófa – Fukushima 
 

Március 21-én a dán radiológus szakértővel részt vettem a Japán 
Külügyminisztériuma által az országba akkreditált nagyköveteknek tartott 
szakmai megbeszélésen. A nemzetközi szintű a megbeszélés a térségben 



kialakult radiológiai helyzetről szólt, amelyen valamennyi minisztérium 
képviselője részt vett és beszámolt. A megbeszélésen részletesen feltárták a 
Fukushima atomerőmű reaktorainak állapotát, a megtett lépéseket. Az 
Egészségügyi Minisztérium képviselője részletes kimutatást adott az ivóvíz és 
az élelmiszerek radiológia szennyezettségi értékeiről. Folyamatosan 
tájékoztattam a tokiói Magyar Nagykövetséget a fővárosban kialakult aktuális 
radiológiai helyzetről. A csapat megérkezése óta a Nemzeti Szeizmológiai 
Intézet 16 jelentős utórengést észlelt. 

 
       Március 22-én a csapat az Európából az EU-tagállamok által küldendő 
segélyszállítmányok fogadásának előkészítését az EU delegációval és az EU 
MIC-kel folyamatos, napi kapcsolattartásban végezte. A Dán Nagykövetségen  
részt vettem a segélyszállítmányok logisztikai fogadásának megbeszélésén. A 
csapat felkészült arra, hogy a segélyszállítmányokat ideiglenesen raktározza, ha 
a kárterületre történő szállításuk átmenetileg nem megoldható. 
 
      A Japán Kormány Külügyminisztériuma 2011. március 23-án, helyi idő 
szerint 15.00 órakor hivatalosan bejelentette, hogy nincs szüksége további 
külföldi humanitárius segélyszállítmányra. A külföldi pénzadományok 
fogadásával, a központi irányítással a helyi kiemelt civil szervezetet bízza majd 
meg. 

A hivatalos döntéssel egy időben jelentést tettem Magyarország 
nagykövetének, Bohár Ernőnek az EU Polgári Védelmi Csoport által eddig 
végzett tevékenységéről. A nagykövet megköszönte, hogy folyamatos 
tájékoztatást kapott a tokiói radiológiai háttérsugárzásról és aktuális 
veszélyhelyzetről. A magyar felajánlás koordinációja ügyében egyeztettem Dr. 
Nyikos Attila tű. alezredessel, BM OKF nemzetközi és jogi főosztályvezetőjével. 
A nemzetközi segítségnyújtás szervezésében a BM OKF munkáját az EU MIC-
be vezényelt magyar polgári védelmi szaktiszt is segítette. 

 
     Március 24-én megállapítottuk, hogy a japán hatóságoknak nagyon komoly 
logisztikai gondjai vannak a segélyek rászorultak számára történő eljuttatásában. 
A probléma nem az, hogy valamiből nincs elegendő készletük (víz, élelmiszer, 
háztartási cikkek, ruha, stb.) Hiszen az ország nagy része működik, termel és 
van elegendő áru még a rendkívüli igények kielégítésére is. A fő gond a 
raktározás, a szállítás biztosítása és az elosztás megszervezése a több mint 2000 
menekültközpontban a kb. 300 000 rászorult részére. Aznap 18:35 perckor 
megérkezett Tokióba az Európai Unió első humanitárius segélyszállítmánya. A 
szállítmány 25000 darab takarót, 300 darab hálózsákot és 2000 darab matracot 
tartalmazott, amelyet az EU Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül Dánia, 
Hollandia és Litvánia ajánlott fel Japánnak. 
 
Az uniós biztos látogatása 



 Március 25-én Japánba látogatott – több napra – Kristalina Georgieva 
asszony, polgárvédelmi és humanitárius segélynyújtásért felelős uniós biztos, 
hogy tájékozódjon az EU-s humanitárius segítségnyújtás koordinációjáról, a 
segélyek eljuttatásáról a veszélyeztetett térségbe.  16 kamion szállította le az 
első EU-s segélyszállítmányt az Ibaraki prefekturájába. A 70 tonnányi 
rakományt a francia mentőcsapat és a helyi önkéntesek pakolták le. Ezzel egy 
időben érkezett meg Franciaországból az EU második ütemben kiküldött 
élelmiszer-rakománya és a lakosságnak szánt személyi védőeszközöket 
tartalmazó szállítmánya. 

 
Kristalina Georgieva a nap végén ellátogatott az EU Polgári Védelmi 

Csapat tokiói főhadiszállására, ahol bejelentette, hogy az EU meg kívánja 
hosszabbítani a Japán misszió időtartamát, és a további EU-s humanitárius 
segítségnyújtási feladatokat várhatóan már csak 5-6 szakértő fogja végezni. A 
csapat tagja marad 1 radiológus, 1 info-kommunikációs szakember és az EU 
MIC összekötője. Kristalina Georgieva március 26-án meglátogatta az Ibaraki 
prefekturában lévő befogadó-helyeket. A japán hatóságokkal történt egyeztetést 
követően a harmadik EU humanitárius segélyszállítmány célállomásának – 
amely a magyar segélyt is tartalmazta – a Miyagi prefektúra lett kijelölve. E 
prefektúrában egyébként az akkori adatok szerint 6.097 fő hunyt el, 8.936 tűnt el 
és 2,3 milliós lakosú körzetből 86.972 lakost telepítettek ki.  
 
Csökkentett létszámmal 
 

Március 27-én a csapat hivatalosan is kérte a Japán Külügyminisztérium 
összekötőit, hogy erősítsék meg azt a befogadó nyilatkozatot, amelyet a 
brüsszeli EU MIC kapott a Japán brüsszeli nagykövetségétől. Az udvarias kérés 
tartalmazta azt is, hogy a hatóságok határozzák meg a Miyagi prefektúrában a 
humanitárius segély fogadását végző illetékes személy nevét és elérhetőségét.  A 
hivatalos megerősítés, illetve befogadás és a konkrét fogadó hely hiányában az 
EU MIC nem tudja elindítani a magyar segélyeket is tartalmazó három 
küldeményét. 

 
Március 28-án a 15 fős csapat létszámát 6 főre csökkentette a brüsszeli 

EU MIC. A csapat megbeszélést folytatott Jun Ishimaruval, a Japán 
Külügyminisztérium munkatársával a térségbe érkező EU-s segélyszállítmányok 
fogadásáról és elosztásáról. E napon, reggel a Richter-skála szerinti 6.5-ös 
erősségű utórengést észleltek. Az epicentrum Miyagi Prefekturában, vagyis 
Japán északi részén, Tokiótól 600 kilométerre volt. A rengést a fővárosban is 
érezni lehetett. 

 



Március 29-én az EU MIC által koordinált az EU Polgári Védelmi 
Mechanizmus keretében megérkezett a negyedik segélyszállítmány, amely 29 
raklapon 5.000 kg takarót tartalmazott.  
 
Újabb segélyszállítmányok 
 

 Március 30-án a kiérkezett negyedik segélyszállítmány az Ibaraki és 
Tochigi prefektúrákban lett kiosztva. Korábbi EU-s ígéretnek megfelelően e 
napon további – sugárzásmérőkre és áramfejlesztőkre– vonatkozó felajánlás 
érkezett.  Az EU szabványnak megfelelő áramfejlesztőket a térségben nem 
tudják használni. 

 
Március 31-től az európai csapat magyar vezetésű lett. Operatív okokból a 

március 18-án kiküldött csapat március 27-én 15-ről 6 főre, majd a küldetés 13. 
napján 3 főre csökkent. A 3 fős csapat tagja maradt még a MIC összekötő tiszt 
és a francia radiológus szakértő. Az EU Polgári Védelmi Mechanizmus 
keretében működő csapat mandátuma április 9-én járt le. A csapat kiemelt 
feladata volt a magyar humanitárius segélyszállítmány fogadása. 

 
Az EU-s és magyar segély küldését Hiroshi Kawamura, a 

külügyminisztérium európai kapcsolatokért felelős igazgatója a Japán Kormány 
nevében személyesen is megköszönte. Hans Dietmar Schweisgut, az EU 
nagykövete külön megköszönte az EU Polgári Védelmi Csapat eddig végzett 
tevékenységét, és ígérete szerint továbbra is támogatja a csapat tokiói 
működését, helyiséget biztosít EU delegáció épületében. 

 
Április 1-én (14. műveleti nap) a 3 fős csapat Tokióban tovább folytatta az 

EU-ból érkező humanitárius segélyek fogadását és elosztását. Előkészítettük az 
április 6-án érkező magyar-szlovák-svéd segélyszállítmány fogadását, amely az 
EU Polgári Védelmi Mechanizmus keretében érkezett Japánba. Tokióban a 
háttérsugárzás napok óta csökkent. Radioaktív jód kis mértékben, de 
kimutatható volt a csapvízben. Utórengéseket nem regisztráltak a hatóságok. 

  
Április 2-án (15. műveleti nap), két héttel március 11-i katasztrófa után még 

több mint 16.000 embert keresnek, illetve tartanak eltűntnek. Az akkori 
rendőrség nyilvántartása alapján 11.620 áldozat fő hunyt el, 2.877 fő sérült meg 
és 191.625 épület sérült meg vagy omlott össze. A média érdeklődésére 
áttekintő térkép készült az Európából érkező segélyszállítmányok prefektúrák 
szerinti elosztásáról, azok mennyiségéről és összetételéről. A médiával való 
kapcsolattartást az EU delegáció végezte. Április 3-án folyamatos tárgyalások és 
egyeztetések folytak Japánban a belföldi árufuvarozókkal. Több egyeztetés után 
végül a DHL-cargo cég végezte a segélyszállítmány repülőtéri beléptetését, 
vámkezeltetését és a Miyagi prefektúrába történő leszállítását. 



 
Logisztikai bonyodalmak 
 

Április 4-én reggel öt órakor Frankfurtból elindult az AeroLogic Boeing 
B777 teherszállító repülőgépe az EU utolsó segélyszállítmányával. A 
szállítmány 111 raklapon 26 tonna, 145 köbméter árut tett ki.  A repülőgép 
Hongkong érintésével április 6-án reggel érkezett a Tokiói Narita Nemzetközi 
repülőterére. A repülőgép leszállási engedélyeztetését, fogadását a csapat az EU 
Delegációval és a Japán Külügyminisztériummal együtt szervezte, mivel a járat 
Hong Kongból Charter jártként érkezik Tokióba. Az engedélyhez 11 féle 
dokumentumot kellett beszerezni. Április 5-én – a hosszú egyeztetések, 
szervezés eredményeként a magyar segélyt szállító AeroLogic Boeing 777 
teherszállító gépe a Japán hatóságoktól megkapta a leszállási engedélyt 
Tokióban. A szállítmány fogadására az EU delegációja Tokióban 
sajtóközleményt adott ki, hivatkozva az Európai Bizottság IP/11/401 számú 
hivatalos közleményére, melyben megemlítik, hogy az Európai Bizottság és az 
EU-tagállamok 15 millió eurós pénzadományt adtak, és azt, hogy eddig 72 tonna 
segélyt jutattak el Japánnak.  

A csapat e napon a szállítmány fogadását és vámkezeltetését szervezte. A 
rakományok gyors leszállításában az okozott gondot, hogy a japán hatóságok 
logisztikai indokokra hivatkozva bezárták 18.00 órakor a raktárukat Miyagi 
prefektúrában, így a prefektúrának szánt szállítmánynak egy napot vesztegelnie 
kellett a repülőtéren. Csak a Habitat civil szervezetnek szánt segély tudott aznap 
Miyagi prefektúrába eljutni, mert a rakomány saját raktárukban lett elhelyezve. 
Ráadásul a hatóságok elzárkóztak attól, hogy a Befogadó Helyeken az EU 
szakértők kiosszák és átadják a segélyeket a rászorulóknak. 

Előzetes egyeztetések alapján már tudtuk, hogy a szállítmány többi része 
csak április 7-én, csütörtökön, érkezhet Sendaiba a magyar adományokkal 
együtt, amely kísérését csapatunk biztonsági és taktikai okokból nem vállalhatta 
el. A kialakult helyzet ismeretében, diplomáciai megfontolásból az EU 
delegáció vezetője és a magyar-szlovák-svéd nagykövetek egy későbbi 
időpontba utaztak a helyszínre és osztották szét az adományokat. A taktikai 
megfontolás alapja az volt, hogy Kristalina Georgieva asszony korábbi 
látogatásával megígérte az Ibaraki prefekturának a dozimétereket, amelyek 
időközben megérkeztek Tokióba. Mivel ez a segély prioritást élvezett, úgy 
terveztük, hogy az EU csapat a következő nap, mármint április 7-én leszállítja az 
50 dozimétert az érintett prefektúrának és átadja a hatóságoknak. Az EU MIC 
belső akciótervében kiadta, hogy befejezi a rövidtávú segítségnyújtást Japánban 
és szakértőit április 9-én kivonja a térségből.  
 
Magyar segély a károsultaknak  
 



Április 6-án az EU Polgári Védelmi Mechanizmus keretében reggel 6.20 
perckor megérkezett a magyar segélyt is szállító teherszállítógép. A magyar 
szállítmány 28.800 darab csokoládés almaszirom csomagból, 8.640 darab 
őszibarackkonzervből, a 39864 darab instant levesből és a 27.000 darab 
csokoládé szeletből állt. A 73 raklapnyi magyar áru 26 tonnát tett ki és 4 
teherautóra fért fel. A segély fogadásán és átadásán a Japán Kormány részéről 
jelen volt Kazuo Chujo, a japán külügyminisztérium munkatársa, a DHL 
részéről pedig Taketo Yamakawa elnök. Az áru egy része azonnal elindult 
Miyagi prefektúrába, a teljes rakomány leszállítását Sendai városában másnap 
reggel terveztük befejezni. A csapat elkísérte a segélyeket szállító teherautókat. 
A csapatot szállító gépjármű 58 km-re haladt el a Fukushima atomerőműtől. A 
radiológus szakértő háttérsugárzás hatszorosát mérte, amely a gyors áthaladás 
miatt nem jelentett veszélyt a csapat tagjaira. Egyéni védőeszközeinket nem 
kellett használni. A csapat azon a kárterületen járt, ahol a szökőár 37 méter 
magas hullámai lakókörzeteket pusztítottak el, tettek a földdel egyenlővé 
mindent!  

 
Április 7-én  csütörtökön 09.30 perckor megérkezett a magyar segélyeket 

szállító négy kamion Miyagi prefektúra Sendai városában. A helyi hatóságok 
döntése értelmében a segélyek később osztották szét. A helyszínen 
megelégedéssel konstatálhattuk, hogy a japán hatóságok előzetes aggodalma 
túlzó volt, azaz a segélyszállítmányok sendai fogadása gördülékenyen lezajlott. 
Zsúfoltság nem volt tapasztalható, a raktárakban azonnal sorra kerültek a 
tehergépjárművek, amelyekről rövid idő alatt lepakolták a szállítmányt.  
A csapat Ibaraki prefektúrában átadta az 50 dozimétert a hatóságoknak és 
megtekintette a kormányzóság műveleti központját. 
 

Április 8-án az EU csapata befejezte három hetes küldetését Japánban. Az 
esti megbeszélésen Hiroshi Kawamura, a Japán Külügyminisztérium európai 
kapcsolatokért felelős igazgatója a Japán Kormány nevében megköszönte az 
Európai Uniónak a Japán iránti szolidaritását. Kifejezte elismerését, hogy az EU 
segítségnyújtás a teljes önellátásban és önállóan sikerrel bonyolódott le. 
Elmondta, hogy Japán számára is tanulságokkal szolgált a nemzetközi 
segítségnyújtások fogadása és koordinálása. 

Egyik jellemző sajátossága volt ott tartózkodásunknak, hogy a március 
11-i, pusztító 9.0 erősségű nagy földrengést követően az utolsó műveleti napig 
78 utórengés volt a térségben, amelyből az április 6-i, a Richter-skála szerinti 
7.1-es volt a legerősebb.  

 
Április 9-én a 3 fős polgári védelmi szakértői csapat tagjai hazaindultak 

Brüsszelbe, Párizsba és Budapestre. 
 
Tanulságok, tapasztalatok 



 
Az EU Polgári Védelmi Mechanizmus keretében közel 350 tonna 

humanitárius segélyt sikerült a csapatnak fogadnia és eljuttattatni Japán öt 
legjobban károsodott prefektúrájába. Az EU és az EU tagállamok szolidaritásuk 
keretében, összesen 16 millió eurós támogatást adtak a földrengés, a szökőár és 
a nukleáris baleset által sújtott Japánnak.  

A tokiói Magyar Nagykövetség mindent megtett a magyar érdekek 
képviseletéért. Bohár Ernő nagykövet és Bozsik Béla konzul erőfeszítései 
nagyban hozzájárultak a misszió sikeréhez. A korábbi egyeztetéseknek 
megfelelően a nagykövetség térítette meg a japán-angol tolmács költségeit. 

Az EU Polgári Védelmi Csapat összetétele megfelelő volt. Tagjainak 
felkészültsége lehetővé tette, hogy a három fázisban felépített háromhetes uniós 
misszió eredményes legyen. A csapat összetétele megfelelő lehetett volna ahhoz 
is, hogy 5 szállítmánynál többet fogadjunk Japánban.  

Az uniós humanitárius-segítségnyújtást korlátozta a japán hatóságok 
visszafogottsága és a nemzetközi segítségnyújtásban való járatlansága. Több 
esetben tapasztaltuk azt, hogy a prefektúrák, a külügyminisztérium, a brüsszeli 
Japán Nagykövetség közötti nemzeti és nemzetközi szintű információcsere és 
kommunikáció eltérő volt.  

 
Japán hatóságok által kért teljes önállóság ugyan nehezítette az uniós 

segítségnyújtás végrehajtását, de a csapat tagjainak felkészültsége és kiváló 
problémamegoldó képessége ezt áthidalta. 

Az uniós tagállamok segítségnyújtása, a japán nép iránt tanúsított 
szolidaritása, a kijutatott – anyagi és természetbeni – segélyek mennyisége, 
összevontsága, gyors kijuttatása mérföldkőnek tekinthető az Európai Közösség, 
a brüsszeli DG ECHO (Humanitárius és PV Főigazgatóság) tevékenységében. 

 
Az EU missziói sorában ez volt az első alkalom, hogy ilyen nagy létszámú 

csapat, váltás nélkül ilyen hosszú küldetésben vesz részt. A csapat tagjainál 
gondot okozott, hogy kezdetben a személyi életbiztosítás kérdése nehezen volt 
tisztázható. Problémát jelentett, hogy az uniós csapat nem rendelkezett önálló 
költségkerettel, a helyi kiadásait a tagállamok nagykövetségei segítették. Például 
Dánia –autóbérléssel, Magyarország – tolmácsbérléssel. A csapattagok egyéni 
védőeszközzel történő ellátását a MIC nem tudta biztosítani.  Csehország 
biztosított bőr- és légzésvédőket. A francia és a svéd radiológiai szakértő 
felszereltsége magas szintű volt. A radiológiai mérőműszerek többsége 
hazánkban ismeretlen.  

 
Az uniós Japán küldetés tapasztalatai és tanulságai EU-s szakértői szinten 

külön 2011. júniusában megvitatásra kerültek Brüsszelben. A 8 légi úton 
sikeresen ki- és a kárterületekre eljuttatott uniós humanitárius-segitségnyújtással 
a 27 EU-tagállam solidaritását fejezhette ki a japán nép felé. 



Egy magyar polgári védelmi szaktiszt életében kiemelkedő eseménynek 
számít egy nemzetközi segítségnyújtásban történő aktív részvétel Japánban, ahol 
az egyik valaha mért legerősebb földrengés, a legmagasabb szökőár pusztított és 
rendkívüli nukleáris baleset veszélyeztette az ország lakosságát. Egy polgári 
védelmi szaktiszt szakmai pályafutásában ez vélhetően egy egyszer előforduló 
óriási mérföldkő. A küldetés szakmai sikerét emeli, hogy pont a magyar EU-
elnökség idején és keretében sikerült csapatvezető-helyettesként 21 műveleti 
napot a japán lakosság védelme érdekében kamatoztatni tudásomat, 
nyelvtudásomat és más országokban szerzett tapasztalataimat.  

Csapatvezető-helyettesként kihívást jelentett számomra, hogy 
többnemzeti – azaz uniós – érdekek és szempontok szerint kellett eljárnom, ami 
számos kötöttséget jelentett: folyamatos egyeztetés EU MIC vezetésével, függés 
az EU delegációtól, a misszió költségeinek finanszírozhatósága, magyar érdekek 
megfelelő érvényesítése stb.  

Miként fentebb már utaltam rá, csapatvezető-helyettesi munkámat 
támogatta a tokiói Magyar Nagykövetség, a BM OKF Nemzetközi Osztálya és a 
brüsszeli MIC-be vezényelt magyar polgári védelmi szaktisztek. Ezért is 
javasoltam annak idején jelentésem elküldését a tokiói magyar külképviseletnek 
is.  

 
Tűzoltó Múzeum Filmklubjának 2011. tavaszi idényzáró programjának 

kiemelt eseménye volt a „Japán katasztrófa magyar szemmel” c. teltházas 
előadás. A Filmklubot megtisztelte a japán nagykövetség első munkatársa 
Hiromi Kakuta, aki többek között azt is elmondta, hogy rengeteg segítőkész 
ember ajánlott fel ruhát, pénzt, élelmet, nagyon sok együtt érző telefonhívást is 
kaptak, és mindezért rendkívül hálásak.  

2011. április 11-án Kan Naoto Japán miniszterelnöke Magyarországnak 
szóló köszönőlevelében „a bajban ismerszik meg a barát” - Kuzina-baráti 
kötelék -, Dr. Bakondi György tű. altábornagy, katasztrófavédelmi 
főigazgatónak is eljuttatott üzenettel köszönte meg hazánknak a magyar 
lakosságnak az adományát és együttérzését, Magyarország Kormányának az 
erőfeszitést a katasztrófa-segitségnyújtásban. 

2011. április 27-én Hans Das, az Európai Bizottság Humanitárius 
Segítségnyújtási és Polgári Védelmi Főigazgatósága Humanitárius és Polgári 
Védelmi műveletek Igazgatóságának Veszélyhelyzeti reagálás Főosztálya 
vezetője levélben köszönte meg a Japánban végzett vezetői munkát: 
„Elszántságodnak és elkötelezettségednek köszönhetően a csapat sikeresen 
teljesítette feladatait igen nehéz feltételek között. A munkád elvégzése során 
tanúsított szorgalom és magas-fokú szakértelem hozzáadott értéket és nagy 
segítséget jelentett azoknak a hatóságoknak, amelyek részt vettek ennek a 
válsághelyzetnek a kezelésében.” 



A Kelet-Japánt sújtó nagy földrengés első évfordulójára való 
megemlékezés alkalmából a magyarországi Japán Nagykövetség 2012. március 
14-én megemlékezést tartott. 

 
 

Jackovics Péter tű. alezredes, tanácsos 
a BM OKF  Műveleti Osztályának vezetője  

 


