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Társadalmi sérülékenység és társas támogatás 
katasztrófa sújtotta magyarországi

településeken1

MOLNÁR ANDRÁS2

ABSZTRAKT

Kétségkívüli, hogy a természeti katasztrófák egyenlőtlenül sújtják a szegény és a gazdag embe-
reket, s ez a különböző országok gazdasági teljesítményétől függetlenül mindenhol megfigyelhe-
tő. A fizikai veszélyekre és válaszadásra koncentráló megközelítés mindezt nehezen tudja figye-
lembe venni, miközben az egyes katasztrófaeseményekkel kapcsolatos párbeszédben a társadal-
mi, politikai vagy kulturális okokról gyakorlatilag szó sem esik. Könnyen belátható, hogy az 
alacsonyabb jövedelmű, vagy valamilyen oknál fogva marginalizált emberek és közösségek érin-
tettsége súlyosabb. Hazánk településállományának jelentős hányada társadalmi-gazdasági 
szempontból depriváltnak, marginalizáltnak tekinthető, ami szükségessé teszi, hogy a kataszt-
rófákkal kapcsolatban szociális és gazdasági kérdéseket tegyünk fel, és azokat a térbeliség szem-
szögéből vizsgáljuk. 

Jelen tanulmány öt katasztrófát átélt hazai település esettanulmányát mutatja be a társadal-
mi sérülékenység szemszögéből. Kutatásom során az érintett beavatkozókkal készített interjúk 
mellett kísérletet tettem az Interperszonális Támogatást Értékelő Lista (Interpersonal Support 
Evaluation List – ISEL, magyar rövidítése: ITÉL) felhasználására a közösségi reziliencia vizsgála-
ta céljából. Az ITÉL teszt alkalmas arra, hogy felmérjük, az egyének hogyan értékelik helyüket 
saját közösségükben, illetve azt, hogy milyen mértékben támaszkodhatnak környezetükre. A 103 
fő részvételén alapuló kutatás a társas támogatás szintjében és struktúrájában felfedezhető elté-
réseket tárt fel, amely a támogatás megnyilvánulási formájában is kézzel fogható. 
KULCSSZAVAK: katasztrófák, közösségi reziliencia, társadalmi sérülékenység, ISEL, társas támo-
gatás

ABSTRACT

Social vulnerability and interpersonal support in disaster experienced
Hungarian settlements

Natural disasters unequally affect poor and wealthy populations, which can be observed 
everywhere regardless of the economic performance of the respective country. Paradigms 
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focusing on physical hazards and response can not be considered, while social, political and 
cultural causes are rarely mentioned in the discussions around particular disaster events. 
Marginalized households and communities, and populations with less income are more affected 
by disasters. A significant proportion of Hungary’s settlements are deprived or otherwise 
marginalized, which makes it necessary to raise social and economic questions related to 
disasters, and investigate them from a spatial aspect.

This study is based on case studies of five disaster-affected settlements and encompasses a 
social vulnerability approach. The research is based on interviews with key informants involved 
in response to the respective disasters and broadened with an experiment to use the Interpersonal 
Support Evaluation List as an instrument to investigate community resilience. The ISEL is 
capable of observing the individuals’ self-perception of themselves in their communities and how 
they can rely on others in their environment. The survey, with the participation of 103 people, 
discovered discrepancies in the level and structure of interpersonal support, which is tangible 
based on the interviews.
KEYWORDS: disasters, community resilience, social vulnerability, ISEL, interpersonal support

Bevezetés

Magyarország földrajzi adottságaiból kifolyólag hatványozottan érzékeny a hidro
meteorológiai eseményekből eredő veszélyforrásokra, a nemzeti katasztrófakocká
zat-értékelés eredményei szerint az azonosított 12 kockázati terület közül a legsú
lyosabb következményekkel a szélsőséges időjárás és a vizek kártételei járhatnak, 
amelyek magas prioritású kockázatnak tekinthetőek (Teknős 2020). Az éghajlatvál
tozás következtében várhatóan növekszik a nagycsapadékos jelenségek aránya, a 
szélsőséges időjárási események növekvő kockázatot hordoznak magukban (Laka
tos et al. 2012, OMSZ– ELTE-MET 2006). Habár széleskörű tudományos konszenzus 
szerint a katasztrófákkal szembeni sérülékenység társadalmi okokban gyökeredzik, 
a különböző dimenziók figyelembevétele és mérése azonban nehézkes (Birkmann et 
al. 2014).  Magyarország lakosságának jelentős része érintett a szegénységgel, illetve 
az anyagi deprivációval (Gábos et al. 2016), miközben az ország településállomá-
nyának jelentős részénél megfigyelhető a többrétegű depriváció (Koós 2015), amely 
a jövedelmi viszonyok, lakhatási feltételek mellett az alapvető szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésben (például egészségügyi szolgáltatások) is megmutatkozik (Egri – 
Uzzoli 2020). A fentiek alapján tehát kijelenthető, hogy magyarországi kontextusban 
is indokolt foglalkozni a társadalmi sérülékenység kérdésével a katasztrófavédelmet 
érintő szakmai és tudományos párbeszéd során.

Az elmúlt évtized hazai katasztrófa-eseményei sok esetben példát biztosítottak a 
társadalmi sérülékenység jelenségének illusztrálására. Jelen tanulmány célja öt tele
pülés négy katasztrófaeseményén keresztül igazolni a társadalmi sérülékenység 
koncepciójának hazai relevanciáját, valamint hozzájárulni a közösségi reziliencia 
vizsgálatának fejlődéséhez.
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A társadalmi sérülékenység koncepciója

A szegénység, a humán és anyagi erőforrások korlátossága az egyik legfontosabb 
szempont fejlődő országok katasztrófákkal szembeni kitettségének vizsgálatakor 
(Balica et al. 2015). Ezen körülmények, a szegénység és a marginalizáció jelen van-
nak a fejlett országok alulmaradó térségeiben és a magas gazdasági teljesítménnyel 
rendelkező nagyvárosaiban is. A társadalom perifériájára szorult háztartások több 
különböző kihívással szembesülnek: az oktatásban való részvétel nehézségével, 
munkaerőpiaci lehetőségek szűkösségével, a kedvezőtlen lakhatási körülményekkel 
és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátaival, amelyek hatással vannak sérülé-
kenységükre (Tedim et al. 2014). Ennek ellenére a katasztrófák kockázatainak csök-
kentésével foglalkozó tervek gyakran figyelmen kívül hagyják a társadalmi szem-
pontokat, holott a társadalmilag kedvezőtlen helyzetű lakosság valószínűleg nem 
rendelkezik a vélt vagy valós kockázatok felismeréséhez és elkerüléséhez szükséges 
információkkal és anyagi lehetőségekkel (Masterson et al. 2014).

A katasztrófaesemények sajnálatos módon gyakran igazolják, hogy a legsúlyo-
sabb következmények a marginalizált közösségekben alakulnak ki, a veszteségek 
gyökere pedig jellemzően a szegénység és a társadalmi kirekesztettség (Bolin – 
Kurtz 2018). A katasztrófával sújtott, perifériára szorult közösségek pedig gyakran 
egy lefelé tartó szegénységi spirálban ragadva a biztonság minimálisan elvárható 
szintjét sem tudják biztosítani maguknak (Ryan 2015). A katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos domináns paradigma végső célja a fizikai veszélyek elhárítása, az ember-
élet és az anyagi biztonság megóvása, amelyet technológiai és hatósági eszköztárral 
érvényesítenek az érintett szervezetek. Ezzel szemben a jelen tanulmány alapját 
képző, feltörekvőben lévő megközelítés a fizikai környezet és erőforrások helyzete 
mellett fokozott mértékben veszi figyelembe a társadalmi és gazdasági tényezőket is 
(Molnár 2020). A társadalmi sérülékenység paradigmája tudományterületeken át-
ívelő eszköztárral vizsgálja a katasztrófákat abból a célból, hogy hozzájáruljon a sé-
rülékenység csökkentéséhez, a közösségek rezilienciájának fejlesztéséhez (Fordham 
et al. 2013). Egyes, társadalmi sérülékenységen alapuló modellek szerint a szegény-
ség, a sérülékenység és a reziliencia szoros kapcsolatban állnak egymással, amely az 
alkalmazkodási kapacitáson keresztül nyilvánul meg. Ennek egyik legfontosabb for-
rása az anyagi helyzet, hiszen az alacsony jövedelmű háztartások a különböző szol-
gáltatásokat képtelenek megfizetni (Akter – Mallick 2013). Ugyanígy kritikus jelen-
tősége van az információnak is, amelyhez a perifériára szorult és szegénységben élő 
háztartások csak korlátozott mértékben férnek hozzá, és nem rendelkeznek azokkal 
a javakkal és erőforrásokkal, amelyek a kockázatok felismeréséhez és a veszély meg-
előzéséhez szükségesek (Masterson et al. 2014). 

A társadalmi sérülékenység társadalmi-gazdasági gyökere mellett a társas kap-
csolatok szerepe is jelentős. A társas támogatás és a közös erőforrások empirikus 
megfigyelések alapján ugyanis fontos szerepet játszanak a katasztrófák pszicholó-
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giai hatásainak csillapításában (Bakic – Ajdukovic 2019, 2021, Houston – Franken 
2015, Masson et al. 2019), míg a közösség egymással megosztott instrumentális erő-
forrásai a reziliencia építőköveinek tekinthetők (Kendra et al. 2018), amelyre a kö-
vetkezőkben figyelmet fordítunk. Az erőforrások közösségen belüli megosztása ké-
zenfekvő alkalmazkodást jelent a szegénységgel szemben, de ennek érvényesülése 
többek között történelmi, társadalmi tényezőktől is függ (Messing 2006).

Anyag és módszer

Jelen tanulmány a társadalmi sérülékenység megközelítését alkalmazza öt hazai 
mintaterületen bekövetkezett katasztrófaesemény vizsgálata során. A vizsgálat célja 
megismerni, milyen szerepe van az egyének társas támogatási hátterének a kataszt-
rófákkal szembeni sérülékenységben, illetve az ellenállóképesség kialakításában. 
A vizsgálat alapjául öt mintaterület négy katasztrófaeseménye szolgált: Siófok és 
Megyaszó 2017-es viharkárai, Nyergesújfalu 2013-as, valamint Felsőzsolca és 
Szendrő 2010-es árvizei.

Mivel a vizsgált jelenség többdimenziós, kontextusfüggő és nehezen számszerű-
síthető tulajdonságokkal rendelkezik, a kutatáshoz az összehasonlító esettanulmány 
keretei kerültek kiválasztásra (Gerring 2007, Kaarbo – Beasley 1999, Stake 2000). 
A vizsgálat során a rendelkezésre álló szakirodalmi, szakmai és sajtóanyagok megis-
merését követően a katasztrófaesemények felszámolásában érintett szereplőkkel 
végzett interjúk biztosítottak további kritikus információt. Az interjúkat személye-
sen és telefonon, illetve online szolgáltatások igénybevételével folytattam le, a feltett 
kérdések a kialakult események és károk megismerése mellett a közösség önsegítő 
képességére irányultak. A félig strukturált interjúk az eseményekre vonatkozó szak-
irodalmi- és médiainformációk megerősítését szolgálták, valamint a szakemberek 
által a közösség válaszadására vonatkozó tapasztalatok megismerését célozták. 
A mintavétel során 8 közvetlenül érintett szakemberrel és közösségi vezetővel ké-
szült félstrukturált interjú. A beszélgetések az anonimitás biztosítása mellett kerül-
tek megvalósításra, azokról írásos jegyzetek készültek, amelyek közvetlenül felhasz-
nálásra kerültek az esettanulmányok leírásában. A félig strukturált interjúk kérdé-
seit a tanulmány 1. sz. melléklete tartalmazza. Az interjúk eredményei az egyes 
esettanulmányokba intergrálva kerülnek bemutatásra.
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1. táblázat. Interjúalanyok és hátterük 

Interjúalany kódja Háttere

01 Országos karitatív szervezet védekezési tevékenységeket 
vezető kollégája

02 Hivatásos katasztrófavédelmi szerv védekezésben érintett 
munkatársa

03 Önkéntes katasztrófavédelmi szervezet műveleti szintű 
vezetője

04 Országos karitatív szervezet terepkoordinátora
05 Országos karitatív szervezet megyei igazgatója
06 Nemzetiségi önkormányzati képviselő
07 Védekezésben részt vevő önkéntes tűzoltó
08 Karitatív szervezet területi vezetője

Forrás: saját szerkesztés

A kutatás második elemét az érintett lakosság körében végzett kérdőíves felmé-
rés képezte. Az Interperszonális Támogatás Értékelő Lista (Interpersonal Support 
Evaluation List – ITÉL) egy 40 itemből álló pszichológiai kérdőív, amelyet széles 
körben alkalmaznak az egyének társas támogatási hátterének felmérésére (Cohen – 
Hoberman 1983, Ghesquiere et al. 2017). Az ITÉL kérdőívet számos társadalmi je-
lenség leírására használták fel korábbi kutatásokban és több adaptációja is létezik 
(Cohen – Hoberman Harry 1983, Delistamati et al. 2006, Feldman et al. 2002, Z. Ko-
vács et al. 2015, Szoboszlai et al. 2015), munkám során kiindulási alapként azonban 
a 12 tételes, rövidített ITÉL kérdőívet választottam (Merz et al. 2014). 

A kérdezés során az eredeti ITÉL-12 kérdőívet földrajzi elhelyezkedésre, demog-
ráfiára, valamint az átélt katasztrófaeseményre vonatkozó kérdésekkel egészítettem 
ki, amelyek az eredeti, validált kérdéssort nem módosították. A kérdések létrehozá-
sakor a kutatás célja, az események jobb megértése és a vizsgálatokhoz szükséges 
kiegészítő adatok felvétele képezték a szempontokat. A további kérdések beépítését 
a mintaterület azonosítása, valamint a katasztrófaeseménnyel és annak következ-
ményeivel kapcsolatos egyéni következmények, a közösségen belülről és kívülről 
kapott segítség jellegének, és az eseménnyel kapcsolatos szubjektív élmények 
megismerését célozták. A válaszok elemezhetőségét biztosító, és a multidiszcipli-
náris megközelítésnek megfelelő, a válaszadó társadalmi helyzetére vanatkozó 
kérdések is felvételre kerültek. A kiegészítő kérdéseket jelen tanulmány 2. számú 
melléklete ismerteti, a felvett adatokat nyílt tudományos adattárban közöltem (Mol-
nár 2021).
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A mintavételezést vegyesen, Nyergesújfalun, Megyaszón és Siófokon személyes 
szóbeli kérdezéssel, valamint az érintett települések lakói által használt közösségi 
média csoportokban terjesztve 2021 nyarán végeztem el a nagyobb elérés érdekében, 
és a járványügyi intézkedések, a távolságtartás biztosítása érdekében. A kérdőívet 
103 válaszadó töltötte ki, közülük 67 fő online küldte be válaszát. A vizsgálatban a 
válaszadók ellentételezés nélkül, önként és anonim módon vettek részt, és tájé-
koztatást kaptak a válaszokkal kapcsolatos adatvédelmi, felhasználási szempontok-
ról. A hiányos válaszok szűrését követően a végső minta elemeinek száma 93 lett.  Az 
adatok feldolgozását MS Office programcsomaggal, elemzését az IBM SPSS Statis tics 
27 programmal végeztem el. Az online mintavételezéshez a limesurvey platformját 
vettem igénybe.

Esettanulmányok

A soronkövetkező alfejezetek célja a vizsgált területeken bekövetkezett katasztrófa-
eseményekkel kapcsolatos legfontosabb információk összefoglalása. Ennek megfe-
lelően narratív jelleggel bemutatásra kerülnek az események körülményei, a fonto-
sabb térbeli és földrajzi tényezők, a veszélyezető események és fizikai, gazdasági, 
társadalmi következményeik. Az események bemutatásához a korabeli híradások 
mellett szakirodalmi és szakmai jelentések kerültek felhasználásra. Az így össze-
gyűjtött információkat a félstrukturált interjúkon megismert szakértői tapasztala-
tokkal, véleményekkel egészítettem ki. Az interjúk a korábban ismertetett módon 
megerősítették a híradások, jelentések tartalmát, valamint további információkkal 
szolgáltak. Az alfejezetek ennek megfelelően a katasztrófaeseményekkel kapcsola-
tos releváns tényeket és tapasztalati megállapításokat összegzik, ezzel támogatva az 
érintett közösségek által átélt események átfogó és tényszerű megismerését, az ese-
ményekkel kapcsolatos körülmények rögzítését.

2010-ES SAJÓ- ÉS BÓDVA-VÖLGYI ÁRVIZEK

A 2010-es év tavasza különösen csapadékosnak bizonyult hazánkban, amely külön-
leges hidrológiai helyzetet teremtett Észak-Magyarországon. A telített talaj és az ösz-
szecsúszó árhullámok következtében soha nem látott mértékű áradások alakultak 
ki a Sajó- és a Bódva völgyében (ÉMVIZIG 2020, Kiss – Bekő 2015, Teknős 2012). Az 
érintett időszak különleges időjárási helyzetét jól mutatja, hogy a hazai meteoroló-
giai észlelések kezdete óta a 2010-es év volt a legcsapadékosabb, az országos re-
kordnak számító 1 555 mm-es évi csapadékösszeget pedig a térségben lévő Jávor-
kúton rögzítették (P. Kovács – Lénárt 2012). A kialakult ár- és belvízi helyzetet mai 
napig hazánk történetének egyik legnagyobb katasztrófájaként tartják számon 
(Kiss – Bekő 2015), amely számos tanulságot hordoz a hasonló helyzetek kezelését 
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illetően is (Szabó – Tóth 2010). A katasztrófahelyzet mértékét szemlélteti, hogy Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye 208 településén folytak védekezési munkálatok, amely-
ben 21 156 fő vett részt. Az elárasztott településeken 4 222 főnek kellett elhagynia 
otthonát, a kitelepítések és befogadások megszervezése komoly feladatot jelentett, 
mivel számos települést nagy kiterjedésben érintettek az elöntések. A BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az árvíz levonulását követően kárfelmérő munka-
csoportokat hozott létre, akik 105 település több mint 5 680 lakóépületét vették 
szemügyre. A lakossági kárenyhítésről a 1148/2010 (VII. 8.) Korm. határozatban 
rendelkeztek, az állami támogatás maximális mértéke 9 millió forint volt. Az önkor-
mányzatok bevonásával zajló kárenyhítés során országosan 271 háztartás kapott 
segítséget, az érintettek 81 esetben új ingatlan építését, míg 190 esetben használt 
ingatlan vásárlását választották. Az 1 milliárd 780 millió 585 ezer Ft értékű közpon-
ti kárenyhítésben kizárólag összedőlt, vagy helyreállíthatatlan mértékben sérült in-
gatlanok tulajdonosai részesülhettek. Azon családok, amelyek lakóházaiban helyre-
állítható mértékű károk keletkeztek, a karitatív szervezetektől kaphattak segítséget, 
akik több milliárd forint nagyságrendben biztosítottak támogatást (BM OKF é. n., 
Kiss 2014). Az eseményekkel kapcsolatban kutatásom során két mintaterületet, 
Felső zsolcát és Szendrőt vizsgáltam.

A katasztrófaesemény elhárításában résztvevő interjúalanyok egybehangzóan 
elmondták, hogy a válaszadás során jelentős mértékű volt az állami részvétel, az or-
szág minden tájáról érkeztek polgári védelmi, vízügyi és karitatív egységek, vala-
mint szervezetlen önkéntesek. Általánosságban nagy volt az összefogás, a lakosság 
egy emberként dolgozott, a feladatokat koordináltan végezték, egyeztetett feladatki-
osztás alapján. A szakemberek csak egy-egy kirívó esetben tapasztalták azt, hogy „a 
kerítést támasztva nézték, ahogy mások dolgoznak” (interjúalany 01, 05). A helyre-
állítási fázisban az állami és karitatív részvétel óriási volt. A helyi lakosokon érezhe-
tő, hogy mai napig él a 2010-es árvíz emléke, időről időre szóba kerül a velük folyó 
karitatív munka során (05).

Felsőzsolca

A Sajó-völgyében kialakult árvíz legérintettebb települése Felsőzsolca volt, ahol a 
település 2 242 lakóházból álló ingatlanállományának több mint 80%-a, hozzávető-
leg 1 800 lakóingatlan rongálódott meg (Kiss 2014, Kiss – Bekő 2015). Az áradás 
kritikus napjain a város belterületének 25 hektárján állt a víz. A helyzet katasztrofá-
lis volt, a fertőzésveszély és egy csőtörés miatt korlátozni kellett az ivóvíz-fogyasz-
tást, s szükségessé vált palackozott és zacskózott víz osztása is. A településen az ár- 
és belvíz következtében 173 lakóingatlan dőlt össze vagy került helyreállíthatatlan 
állapotba. Az oktatást idő előtt be kellett rekeszteni, az óvodák és az iskolák bezár-
tak, a bizonyítványok osztását és a tanévzáró ünnepségeket bizonytalan ideig elha-
lasztották. A vízellátás mellett az elektromos áramellátás is akadozott (Központi 
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Statisztikai Hivatal 2011). Kiss és Bekő (2015) tanulmányában az árvíz hosszú távú 
gazdasági hatásait azonosította. Vizsgálataik során kimutatták, hogy a leginkább 
érintett település, Felsőzsolca gazdasági fejlettsége az árvizet követően visszaesett, 
amely megmutatkozik a működő gazdasági szervezetek számának, valamint a ven-
dégéjszakák mennyiségének és a kereskedelmi boltok számának csökkenésében is 
(Kiss – Bekő 2015).

Szendrő

A Bódva partján fekvő Szendrő is hasonló helyzetbe került az áradás következtében. 
Az összecsúszó árhullámoknak köszönhetően 2010. június 5-én a korábbi, 1974-es 
rekord vízálláshoz képest 39 cm-rel magasabb tetőzést mértek a vízügyi szakembe-
rek (Farkas – Komjáthy 2013). 

Az 4 119 fős várost a Bódva-patakon levonuló áradások közvetlenül fenyegették. 
A település védelmét körtöltés szerű víztartó depóniák látták el, amelyek magassága 
és műszaki kialakítása nem volt megfelelő, ennek következtében főleg a település 
északi része volt veszélyeztetett. A megfeszített védekezési munkálatok ellenére az 
áradás átlépte a magasított töltéseket, a víz pedig az egykori „malom ágak” nyomvo-
nalán a település távolabbi részeibe is betört. A közvetlen elöntés mellett gondot 
okoztak a buzgárok, valamint a szivárgó és helyben lehulló, megrekedt csapadékvíz 
is (Farkas – Komjáthy 2013).

A település komoly károkat szenvedett el, az infrastruktúrák sérültek, a közmű-
vek mellett más mérnöki műtárgyak is károsodtak, köztük beszakadt egy fontos híd 
is, amely tovább nehezítette az árvízi védekezést és mentést. A településen 17 ingat-
lan dőlt össze vagy került helyreállíthatatlan állapotba (Központi Statisztikai Hivatal 
2011). Az árvíz emellett komoly gazdasági nehézségeket okozott a települési önkor-
mányzatnak is, amely a fedezet nélkül keletkező, 62,3 millió forintnyi árvízzel kap-
csolatos rendkívüli kiadását a Vis Maior igénylés elhúzódó elbírálása miatt még egy 
évvel az eseményt követően sem tudta kiegyenlíteni (Állami Számvevőszék 2012).

A 2013-AS DUNAI ÁRVÍZ

Nyergesújfalu

A Duna nyugat-európai vízgyűjtőjén 2010. május végén különösen csapadékos idő-
járás alakult ki, amelynek köszönhetően a valaha feljegyzett legnagyobb árhullám 
indult el hazánk legnagyobb elsőszámú vízfolyásán (Homokiné Ujvári 2013). A re-
kordméretű áradás rendkívüli védekezési feladatot jelentett gyakorlatilag a Duna 
teljes hazai szakaszán. Az árvíz összesen 206 ezer embert veszélyeztetett, közülük 
1 570 főt kellett kitelepíteni (BM OKF 2013).

A Duna jobb partján található Nyergesújfalu közel 7 400 fős népessége az elmúlt 
évtizedekben visszatérő és fokozódó árvízi kockázattal szembesült. A 2013-as törté-
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nelmi árvíz a település új területeit is elérte, és másodlagos hatások következtében 
soha nem látott mértékben zavarta meg a város működését. A város jelentős részén 
átfolyó Bajóti-patak a Duna magas vízállásakor visszaduzzad, földtani és műszaki 
akadályokból adódóan azonban nem lehet megoldani a település érintett területei-
nek árvízvédelmét. A kockázatot generációk óta ismerték, azonban a 2013-as törté-
nelmi árvíz rekordméretű vízszintje miatt olyan házak és telkek kerültek elöntésre, 
amelyek eddig nem voltak veszélyeztetettek. Egy korábbi kutatás az árvíz következ-
tében a lakosság jövőbe vetett bizalmának csökkenését, valamint általános szoron-
gást azonosított (Molnár 2018). A lakosság az interjúalanyok és a személyes kérde-
zés tapasztalatai alapján összetartó, jó a kapcsolat az önkormányzat és a lakóközös-
ségek között. Az érintett területen élők mai napig jó kapcsolatot ápolnak egymással 
és a segítő szervezetekkel, a településen élénk a közösségi élet. Az árhullám levonu-
lását követően a helyreállításban karitatív szervezetek vállaltak fontos szerepet, szo-
ros együttműködésben a helyi önkormányzat képviselőivel (01).

2017-ES VIHARKÁROK

Siófok

Rendkívüli széllel és csapadékkal járó vihar csapott le Somogy megyére 2017. július 
10-én, hétfőn. A hirtelen átforduló időjárás számos lakost meglepetésként ért, az 
orkán erejű szél fákat és villanyoszlopokat csavart ki, jelentős mértékű károkat 
okozva ezzel az ingatlanokban. A tűzoltókat több mint kétszáz káresethez riasztot-
ták, a legtöbb kár Siófokon keletkezett, ahol súlyos személyi sérülést is okozott a vi-
har, amikor egy kicsavart fa egy kempingben sátorozó társaságra zuhant. A károk 
felszámolására mozgósították a környék, valamint a szomszédos megyék hivatásos 
és önkéntes tűzoltóit is (24.hu 2017, Hír TV 2017, Kaposvarmost.hu 2017). A rend-
kívüli időjárási esemény számos lakó- és üdülőingatlant, valamint közterületet érin-
tett. Az önkéntes és hivatásos szereplők azonnal a helyszínre érkeztek, az önkénte-
sek több héten át jelen voltak és az azonnali kárelhárítás mellett a javítási munkála-
tokban is részt vettek. A lakosok szerszámokkal, gépekkel és személyes jelenléttel 
segítették egymást, a fizikai károk felszámolásában jelentős szerepe volt annak, 
hogy az ingatlanok nagy számban rendelkeztek biztosítással (02, 07).

Megyaszó

A 2017. június 21. délutáni vihar messziről látható módon változtatta meg Megyaszó 
térségének tájképét. A Szabad Föld riportja szerint a látvány megdöbbentő volt.: 
„Méternyi magas csupasz (napraforgó) szárak, egyiken sincs se levél, se virág, csak a 
csontvázszerű vékony szárerdő. A gabona jó része a földön, a fél méter magas tarló 
láttán pedig azt hihetné az ember, itt már betakarították a termést. De ahogy köze-
lebbről szemügyre vesszük, az a tarló nem búza vagy árpa, hanem repce, aminek 
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minden magját kiverte valami… Az a „valami” egy förtelmesen nagy vihar volt.” (Ba-
logh 2017)

A Megyaszó térségébe érkező vihar károkozó szelet és jelentős mennyiségű jég-
esőt hozott, amely a fentebb plasztikus módon részletezett mezőgazdasági károk 
mellett igen komoly katasztrófahelyzetet idézett elő a település belterületén is. 
A község 767 lakóingatlana közül 537 tetőszerkezete sérült, a károk helyreállítására 
pedig csak kevesen voltak képesek saját erejükből (Balogh 2017). A településen 183 
házban keletkeztek súlyos károk, 25 ingatlan vált lakhatatlanná, 96 főnek, közöttük 
53 gyermeknek kellett elhagynia otthonát, ők rokonaiknál kerültek elhelyezésre. 
A térségben kialakuló áramszünet 3500 fogyasztót érintett (IFRC 2018).

A szegénységgel küzdő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település lakói ugyan 
gyors segítséget kaptak a tetők fóliával történő fedésében, azonban ez csak ideigle-
nes megoldást jelentett (Balogh 2017). A tetők helyreállítására a lakosság nagy része 
képtelen volt biztosítás és anyagi források híján, a karitatív szervezetek és az állam 
segítségnyújtása pedig időigényes volt (RTL Híradó 2017). A kialakult helyzetben a 
nagyobb karitatív szervezetek mozgósították rendelkezésükre álló erőforrásaikat: a 
Katolikus Karitász az első napokban 1 tonna tartós élelmiszert szállított a térségbe, 
valamint elkülönített 10 millió forintot, amelyből 28 családi ház helyreállítását segí-
tette (Katolikus Karitász 2017, Miskolci Egyházmegye 2017). A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat 16 raklap bontott cserepet adományozott a településnek (RTL Híradó 
2017), az Ökumenikus Segélyszervezet pedig több millió forint értékben biztosított 
tetőfedő anyagokat a károsultaknak (Evangelikus.hu 2017). A Magyar Vöröskereszt 
a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének katasztró-
fa-segélyalapjából igényelt támogatást, amelyből 233 higiéniai és 233 élelmiszer 
csomagot biztosított a károsultaknak, valamint 12 millió forint értékben vállalta 42 
lakóingatlan teljes tetőfedését is (Borsodihir.hu 2017, IFRC 2018). A szervezet az 
érintett házakra egyedileg gyártatott tetőlemezeket, amelyek felhelyezése a lakosok 
feladata volt. Ezt többnyire egymást segítve, az önkormányzat támogatásával valósí-
tották meg, 42 ingatlan közül 41-re került fel a tető 2017 novemberéig (01, 04).
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minden magját kiverte valami… Az a „valami” egy förtelmesen nagy vihar volt.” (Ba-
logh 2017)

A Megyaszó térségébe érkező vihar károkozó szelet és jelentős mennyiségű jég-
esőt hozott, amely a fentebb plasztikus módon részletezett mezőgazdasági károk 
mellett igen komoly katasztrófahelyzetet idézett elő a település belterületén is. 
A község 767 lakóingatlana közül 537 tetőszerkezete sérült, a károk helyreállítására 
pedig csak kevesen voltak képesek saját erejükből (Balogh 2017). A településen 183 
házban keletkeztek súlyos károk, 25 ingatlan vált lakhatatlanná, 96 főnek, közöttük 
53 gyermeknek kellett elhagynia otthonát, ők rokonaiknál kerültek elhelyezésre. 
A térségben kialakuló áramszünet 3500 fogyasztót érintett (IFRC 2018).

A szegénységgel küzdő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település lakói ugyan 
gyors segítséget kaptak a tetők fóliával történő fedésében, azonban ez csak ideigle-
nes megoldást jelentett (Balogh 2017). A tetők helyreállítására a lakosság nagy része 
képtelen volt biztosítás és anyagi források híján, a karitatív szervezetek és az állam 
segítségnyújtása pedig időigényes volt (RTL Híradó 2017). A kialakult helyzetben a 
nagyobb karitatív szervezetek mozgósították rendelkezésükre álló erőforrásaikat: a 
Katolikus Karitász az első napokban 1 tonna tartós élelmiszert szállított a térségbe, 
valamint elkülönített 10 millió forintot, amelyből 28 családi ház helyreállítását segí-
tette (Katolikus Karitász 2017, Miskolci Egyházmegye 2017). A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat 16 raklap bontott cserepet adományozott a településnek (RTL Híradó 
2017), az Ökumenikus Segélyszervezet pedig több millió forint értékben biztosított 
tetőfedő anyagokat a károsultaknak (Evangelikus.hu 2017). A Magyar Vöröskereszt 
a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének katasztró-
fa-segélyalapjából igényelt támogatást, amelyből 233 higiéniai és 233 élelmiszer 
csomagot biztosított a károsultaknak, valamint 12 millió forint értékben vállalta 42 
lakóingatlan teljes tetőfedését is (Borsodihir.hu 2017, IFRC 2018). A szervezet az 
érintett házakra egyedileg gyártatott tetőlemezeket, amelyek felhelyezése a lakosok 
feladata volt. Ezt többnyire egymást segítve, az önkormányzat támogatásával valósí-
tották meg, 42 ingatlan közül 41-re került fel a tető 2017 novemberéig (01, 04).

1. ábra. Egy, a katasztrófaeseményt követően elhagyatottá vált ház Megyaszón (bal); 
kényszerűségből vegyes anyagokkal javított tetőzetű lakóház Megyaszón (jobb)

Forrás: Saját felvétel

A település egyházi vonatkozású ingatlanjainak (templomok, parókia, plébánia, 
lakásotthonok) kárenyhítését az 1800/2017. (XI. 8.) Korm. határozatban foglaltak 
szerint a központi költségvetésből 21 554 000 forinttal támogatták.  A lakosságot 
érintő kormányzati segítség 2017 decemberében érkezett meg, a 1968/2017. (XII. 
19.) Korm. határozat értelmében 279 683 592 Ft összegű támogatást kaptak a tele-
pülés lakói biztosítással vagy egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költsé-
geikhez.

A társas támogatás szerepe és a katasztrófák hatásai

Az alábbi alfejezetben a mintaterületeken felvett kérdőíves vizsgálat eredményei ke-
rülnek ismertetésre. A kutatásban résztvevők a katasztrófák hosszú távú következ-
ményeiről mintaterülettől függetlenül hasonló gondolatokat osztottak meg válasza-
ikban. Megváltozó településkép, károsodott, sérült, üresen álló ingatlanok, távozó 
fiatalok. Jellemző azonban, hogy Siófokon nem az épített környezetet, hanem inkább 
a vegetációban keletkezett károkat említik a válaszadók, 21 válaszból 10 említi, hogy 
idős fák dőltek ki.

A társas támogatási háttér vizsgálatára az ITÉL kérdőív 12 tételből álló, rövidített 
változatát választottam. A kérdéseket a 2. számú táblázatban mutatom be Merz és 
szerzőtársai (2014) alapján, jelölve kutatásom mintájának számtani átlagát és 
szórását. Megjegyzendő, hogy a hivatkozott irodalomban alkalmazott adatok, ame-
lyek célja a módszer validálása volt, jelen kutatáshoz hasonló leíró adatokkal rendel-
keznek. Az ITÉL vizsgálati értékelése során a számtani átlag (mean, M) és a tapasz-
talati szórás (standard deviation, SD) értékelése történik.
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2. táblázat. Az ITÉL-12 kérdései magyar nyelven, valamint a kutatási minta számtani 
átlagértékei (M) és tapasztalati szórása (SD)

elem kérdés M SD

ITÉL 1b Ha szeretnék elmenni egy egynapos kirándulásra (erdőbe, he-
gyekbe, vízpartra), nehezen találnék olyat, aki eljönne velem. 2,16 0,88

ITÉL 2a Úgy érzem, nincs olyan ember, akivel megoszthatnám a leg-
belsőbb félelmeimet és aggályaimat. 2,17 0,93

ITÉL 3c Ha beteg lennék, könnyen találnék valakit, aki segít a hétköznapi
teendőkben. 2,11 0,97

ITÉL 4a Van olyan, akihez tanácsért fordulhatok a családi problémáimat 
illetően. 2,06 0,97

ITÉL 5b Ha egyik délután elhatározom, hogy este el szeretnék menni sétál-
ni, könnyen találnék olyat, aki eljönne velem. 2,07 0,92

ITÉL 6a Ha segítségre van szükségem egy személyes probléma megoldá-
sában, van olyan, akihez tanácsért fordulhatok. 2,08 0,85

ITÉL 7b Ritkán hívnak el ismerősök közös programokra. 1,54 1,01

ITÉL 8c
Ha több hétre el kellene utaznom, nehezen találnék olyat, aki vi-
gyázna a lakásomra/házamra (pl. növények locsolása, háziállatok, 
posta, stb.).

1,78 0,90

ITÉL 9b Ha szeretnék együtt ebédelni valakivel, könnyen találok rá társa-
ságot. 2,16 0,88

ITÉL 10c Ha elakadnék/ott ragadnék 10 kilométerre otthonról, lenne olyan, 
akit felhívhatok, hogy eljöjjön értem. 1,93 0,94

ITÉL 11a Ha kialakulna egy családi krízis, nehezen találnék olyan ismerőst, 
akihez jó tanácsért fordulhatnék. 2,01 0,87

ITÉL 12c Ha valamiért el kellene költöznöm, nehezen találnék olyat, aki se-
gítene a pakolásban. 2,04 0,94

a önbecsülés alskála, b szabadidő közös eltöltése alskála, c instrumentális támogatás. N=93
Forrás: Merz et al. 2014 és saját adatok alapján
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Az alskálák értékeinek kiszámításakor a negatív, illetve tagadó kijelentések vála-
szait fordítottan szükséges kódolni. Bár a kérdezés során 1-4 skála került alkalma-
zásra, az ITÉL értékeinek számításakor 0-3 közötti értékeket alkalmazunk (Merz et 
al. 2014). Az így kapott eredmények alapján a mintaterületek között eltérés mutat-
ható ki a társas támogatás szintjére vonatkozóan, amely összesített értékében Nyer-
gesújfalun a legmagasabb. A válaszadók az önbecsülés és az instrumentális támo-
gatás alskálákat tekintve itt számoltak be a legnagyobb támogatásról, azonban a 
szabad idő közös eltöltése alskálát tekintve a siófoki válaszadók ápolnak szorosabb 
kapcsolatokat társaikkal. Amellett, hogy Siófok jelentős turisztikai központ, amely 
számos lehetőséget kínál a szabadidő eltöltésére, az értéket vélhetően befolyásol-
hatja a válaszadók fiatalabb életkora is. Az idősödés ugyanis együtt jár a társas kap-
csolatok visszaszorulásával a nyugdíjazás, a munkahelyi kapcsolatok megszűnése 
miatt (R. Fedor et al. 2021), amely befolyásolhatja eredményeinket. 

3. táblázat. A mintaterületek összegzett értékei ITÉL alskálánként (alskálák értékei 
a Mertz et al. [2014] által ismertetett módszertan alapján értékelve), a kapott ITÉL 

összegszám, a válaszadók átalgos életkora és elemszáma

Önbecsülés 
alskála

Szabadidő 
alskála

Instrumentális 
támogatás a.s. ITÉL Átlagos 

életkor Elemszám

Nyergesújfalu 9,18 8,41 8,91 26,5 60,57 21
Siófok 8,81 8,62 8,33 25,76 45,53 19
Megyaszó 7,1 6,75 6,5 20,35 26,90 20
Felsőzsolca 7,75 7,7 7,25 22,7 50,12 17
Szendrő 7,8 7,3 7,3 22,4 47,25 16

Forrás: saját szerkesztés

A mintaterületek közötti összehasonlítás alapja az ITÉL alskálák számított 
értékei, valamint az összegzett ITÉL érték, amelyeket Mertz és szerzőtársai (2014) 
módszertana alapján állapítottam meg. A magasabb alskála annak magasabb fokú 
jelenlétére, erősebb megvalósulására utal, míg az ITÉL összegző értéke összességé-
ben szorosabb interperszonális kapcsolatok jelenlétét mutatja.

Felsőzsolca és Szendrő földrajzi közelsége, és a kockázatok, valamint a megta-
pasztalt következmények hasonlósága magyarázhatja a két település közeli értékeit. 
Az ITÉL mindhárom alskáláján jelentősen alacsonyabb átlagos értékeket tapasz-
talhatunk a megyaszói válaszok esetében. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a 
szegénységgel fokozottan sújtott közösségekben a szolidaritási hálók is meg té-
pázódnak (Durst 2002), a borsodi falvakban pedig nagyobb a kapcsolati vákuumban 
élők aránya az ország más területeihez képest (Messing 2006). 

A kérdőív tartalmazott a katasztrófaeseménnyel és az akkor megtapasztalt, vala-
mint egy esetleges jövőbeni helyzettel összefüggő kérdéseket is. A korábbi kataszt-
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rófa során tapasztalt társas támogatással kapcsolatban jellemzően instrumentális, 
fizikai segítséget jeleztek a válaszadók, mentális, lelki támogatást csak néhány eset-
ben (6 alkalommal a 91-ből) említettek. A pszichés következmények feldolgozásá-
ban a válaszadók jellemzően a család és a barátok segítségét kérték, de kis számú 
válaszadó (7 fő) az egyház szerepét is kiemelte. A kutatásban résztvevők által nyúj-
tott információk alapján a segítség formája az ideiglenes befogadástól (befogadóhe-
lyen, vagy rokonnál, barátnál, falubélinél történő elszállásolás), a közös védekezésen 
át a helyreállításban nyújtott kétkezi segítségig sokféle módon valósult meg. Egy 
nyergesújfalui válaszadó így fogalmazott a közösségen belülről kapott segítséggel 
kapcsolatos kérdésre: „Amikor reménytelennek tűnt minden, akkor jött mindig vala-
ki valamivel, amire épp szükségünk volt. A fiam osztálytársai pakolták fel az értéke-
ket a padlásra, jöttek idegenek homokzsákot tölteni, kaptunk enni-inni, segített min-
denki.” (44. számú válaszadó, Nyergesújfalu) Az értékek pakolása, mentése, valamint 
a homokzsákolás, szivattyúzás jellemző segítési forma volt mindhárom árvizes min-
taterületen. Ezzel szemben a viharkárral sújtott Siófok és Megyaszó lakói jellemzően 
szerszámaikat osztották meg közösségükkel. A létrák, kalapácsok, fűrészek fontos 
erőforrást jelentettek a vihart követően, amelyet a szomszédok, barátok egymásnak 
átadtak. A szerszámok megosztását és a fizikai segítséget a válaszadók mellett az 
interjúalanyok is kiemelték. Míg Siófokon több válaszadó említette a biztosítókat, 
mint külső szereplőket, addig Megyaszón a tetőn végzett munkálatokat jellemzően a 
közösség tagjainak segítségével, adományként kapott tetőfedő anyagokkal végezték 
el. Mindezek összhangban vannak az interjúalanyok által elmondottakkal.

4. táblázat. Katasztrófákkal kapcsolatos társas támogatás értékei a négy mintaterületen.
(Az egyes kérdésekre adott válaszok értékeinek számtani átlaga) 

Nyergesújfalu Siófok Megyaszó Felsőzsolca Szendrő
Van olyan, akihez tanácsért 
fordulhatok a természeti 
veszélyeket illetően.

1,76 1,42 0,95 1,47 1,35

Úgy érzem, nincs olyan ember, 
akivel megoszthatnám a ka-
tasztrófából eredő félelmeimet 
és aggályaimat.*

2,29 2,32 1,75 2,12 2,29

Ha ismét veszélybe kerül nék, 
könnyen találnék valakit, aki 
segít nekem.

2,76 2,37 2,05 2,53 1,65

Ha értékeimet, ingóságaimat 
kellene mentenem, nehezen 
találnék olyat, aki segítene a 
pakolásban.*

2,19 2,21 1,75 1,88 2,12

0–3 közötti skála; *fordított pontozás
Forrás: saját szerkesztés
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Egyes ITÉL tételeket módosítva kifejezetten a katasztrófákkal kapcsolatos társas 
támogatásra vonatkozó kérdések is megfogalmazásra kerültek a mintavétel során. 
Látható, hogy mind az öt mintaterület válaszadói alacsony értéket adtak a veszélyek-
kel kapcsolatban irányt mutató szereplőt illetően. A mentális egészség megőrzése és 
a pszichés hatások megelőzése szempontjából fontos, hogy az érintetteknek legyen 
kivel megbeszélniük félelmeiket, aggályaikat. Bár mind az interjúalanyok, mind a 
kérdőíves kérdezés tapasztalatai alapján mindegyik területen gyakori téma az átélt 
katasztrófaesemény, a belső mentális támogatás tovább fejleszthető. Látható az is, 
hogy a válaszadók többnyire bíznak abban, hogy hasonló helyzetbe kerülve számít-
hatnak közösségük segítségére (lásd nyergesújfalui 2,76-os átlag érték a 0-3-as ská-
lán), azonban itt is megfigyelhetünk területi különbségeket. 

Megbeszélés

A katasztrófák kockázatainak csökkentése szempontjából különösen fontos szere-
pet töltenek be a felkészülési programok, azonban azok eredményességéhez kriti-
kus szemléletre és a közösségek struktúrájának és szükségleteinek pontos ismereté-
re van szükség (Ronan et al. 2015). A humanitárius és karitatív szervezetek bár ön-
állóan nem képesek megoldani a szegénység és marginalizáció problémáját, de 
fontos szerepet töltenek be a közösségek rezilienciájának fejlesztésében (Sáfár 
2020). A fentebb ismertetett gyakorlatok és tapasztalatok segítenek megérteni, mi-
lyen módon támogatják egymást a katasztrófával érintett egyének, és hogyan for-
málják a katasztrófák a közösségeket. A felkészítési tevékenységeket a lakosság bi-
zalmának kiépítése céljából érdemes összhangba hozni egyéb közösségi esemé-
nyekkel, tevékenységekkel, egyfajta integrációt megvalósítva. Az ITÉL szabadidő 
alskálájának eredményei alapján a közösségek fejlesztésének fontos elemét képezi a 
szabadidős tevékenységek, szabadidős közösségek létrehozása, megerősítése. A sza-
badidős közösségek (például sportegyesületek, nyugdíjasklubok stb.) könnyen meg-
szólíthatóak a felkészülési ismeretekkel is. A katasztrófákkal kapcsolatos társas tá-
mogatásra vonatkozó kérdésekre adott válaszok is rámutatnak arra, hogy szükséges 
olyan kompetens és a közösség által elfogadott személyek bevonása, akik a kataszt-
rófa-kockázatokkal kapcsolatos információkat át tudják adni az érintett lakosság 
számára. A szabadidős közösségek vezetői potenciálisan ilyen szereplők. Mindezen 
megállapítások a kiegészítő kérdésként feltett, természeti veszélyekkel kapcsolatos 
információk hozzáférhetőségére vonatkozó kérdés eredményeinek fényében fonto-
sak. A „van olyan, akihez tanácsért fordulhatok a természeti veszélyeket illetően” 
állításra adott válaszokra a kutatásban résztvevők mindegyik mintaterületen ala-
csony értéket adtak. Ezen eredmény kiemeli a lakossági felkészítés fejlesztésének 
fontosságát, amelyre az imént ismertetett, a szakemberek, szakmai szervezetek és a 
lakosság közötti kapcsolatot megerősítő intézkedések jelenthetnek megoldást.
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A nyergesújfalui válaszadók mind az ITÉL, mind a kiegészítő kérdéseket illetően 
a többi mintaterülethez képest magasabb interperszonális támogatásról adtak szá-
mot. Ahogy azt az esetek leírásakor bemutattam, a település érintett területein élők 
állandó védmű híján folyamatos veszélyben érzik magukat. Az érzékelt kockázatok 
és az átélt katasztrófaesemény összekovácsolta a közösséget, amelyet az ön -
kormányzat munkatársai és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete aktívan segít. 
A közösségi ellenállóképességet fejlesztő programokat megelőzően azonban nem 
készült azok hatékonyságának mérését segítő alapmintavétel, így az említett kö-
vetkeztetés további alátámasztásra szorul. További reziliencia-fejlesztési és ka taszt-
rófakockázat-csökkentési programokkal kapcsolatban megfontolandó továbbá az 
ITÉL, mint kezdeti (baseline) és projekteredmény értékelési eszköz használata.

A közösségtől és külső szereplőktől kapott segítség között igen alacsony szinten 
szerepeltek a lelki szükségleteket érintő említések. A pszichoszociális, mentális 
egészséget érintő segítségnyújtás alacsony említési szintje kiemeli a katasztrófaese-
ményeket átélő közösségekben végzett pszichoszociális segítségnyújtási feladatok 
jövőbeni fejlesztésének fontosságát. Ugyan több karitatív szervezet rendelkezik 
ilyen jellegű programokkal és az egyházak szerepe is jelentős lehet (Sebestyén 2021, 
Kirovné Rácz – Sáfár 2021), a hosszútávú pszichológiai hatások csökkentése érdeké-
ben a szakterület további fejlesztése indokolt.

Az állami és intézményi kárenyhítés korlátait és időbeliségét két vizsgált esettel 
kapcsolatban is megfigyelhettük: míg 2010-11-ben a Vis Maior kártérítés lassú fo-
lyósítása, az elhúzódó bürokrácia a szendrői önkormányzatot hozta nehéz helyzet-
be, addig 2017-ben a megyaszói nyári viharkárokra vonatkozó lakossági kárenyhítés 
folyósítása csúszott a téli időszakba. Ugyanitt a karitatív szervezetek segítsége is el-
húzódott, amelyet nem segített az sem, hogy a két történelmi árvízhez képest a vi-
harkárok „csendes katasztrófák” (01), tehát a média ingerküszöbét pusztán az első 
napokban érik el, így jelentős mértékű lakossági és céges adományok nem érkeznek. 
Korábbi kutatás kimutatta, hogy az adományok beérkezése szempontjából kritikus 
fontosságúak a katasztrófaeseményekkel kapcsolatos médiamegjelenések, és össze-
függés figyelhető meg a kapcsolódó hírek és a beérkező lakossági adományok száma 
és összege között (Molnár – Ipolyi 2020). Mindezzel együtt a két esettanulmány rá-
mutat arra, a jövőben szükséges felgyorsítani az állami és civil kárenyhítési folyama-
tokat, hogy az érintettek alapvető szükségletei, így lakhatási körülményei az ese-
ményt követően mihamarabb rendeződjenek. 

Mindezt kiegészítve, a siófoki és megyaszói esetek összevetése során az ingatlan-
biztosítások jelentőségére irányulhat figyelmünk. Míg Siófokon több válaszadó emlí-
tette a biztosítókat, mint a helyreállítás során segítő felet, a megyaszói ingatlanok 
többsége nem rendelkezik biztosítással. Az ingatlanbiztosítások hiányát az interjú-
alanyok is problémaként említették, az anyagi okok mellett a kockázatok érzékelése, 
a biztosítással kapcsolatos ismeretek hiánya és a biztosítókkal kapcsolatos bizalmat-
lanság (korábbi negatív tapasztalatok) is említésre kerültek. Az árvízzel érintett te-
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lepüléseken még súlyosabb a helyzet: a piaci biztosítók elöntéssel fenyegetett terü-
leteken nem térítenek árvízhez kötődő károkat, miközben az erre létrehozott állami 
konstrukció, a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (WMA) 
2016. december 31-vel megszűnt. Az érintett háztartások így kizárólag takarékosko-
dással gondoskodhatnak magukról, és a magánadományozók és az állam jóindulatá-
ban bízhatnak. Az esettanulmányok rámutatnak arra, hogy a biztosítások elérhetet-
lensége általános jelenség a legveszélyeztetettebb területeken – vagy azért, mert a 
vízfolyások árterületén található ingatlanok esetén a biztosítótársaságok elönté-
sekkel összefüggő károkat nem térítik, vagy pedig azért, mert a többszintű deprivá-
cióval küzdő háztartások anyagilag nem engedhetik meg magunknak a biztosítási 
prémiumok megfizetését, illetőleg nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az ön-
gondoskodást illetően. Ezek ellensúlyozására megfelelő szakpolitikai lépések szük-
ségesek, amelyek magukban foglalják az állami katasztrófa-biztosítási rendszerek 
hazai alkalmazhatóságának vizsgálatát. Az eseti jellegű kormányzati intézkedések 
nem tekinthetők rendszerszerű, szabályozott megoldásnak, amely bizonytalansá-
got, kiszámíthatatlanságot okoz, befolyásolva az események áldozatainak anyagi, 
egészségi és mentális jól-létét.

Jelen kutatás rámutat arra, hogy a katasztrófák után kialakuló anyagi létbizony-
talanságot bár ellensúlyozzák valamelyest a társas kapcsolatok és a helyi közössé-
gek megosztott erőforrásai, azt nem szűntetik meg, sőt, a létbizonytalanság mind a 
kérdőíves vizsgálat, mind az interjúalanyok elmondásai alapján több területen a kö-
zösségek hétköznapjainak részévé vált a katasztrófaeseményeket követően. Ebben a 
bizonytalanságban fontos faktor a megbízható információkhoz való hozzáférés és a 
bizalom a segítő szervezetekben. A kérdésekre adott válaszok rámutatnak arra, hogy 
rendkívül alacsony azok száma, akik úgy érzik, van olyan, akihez tanácsért fordul-
hatnak a természeti veszélyeket illetően, amely a lakosságfelkészítési programok 
jelentőségére és a közösség bevonásával zajló felkészülési, ismeretterjesztési tevé-
kenységek fontosságára hívja fel a figyelmet.

Összegzés

Az előző fejezetekben öt hazai katasztrófát átélt mintaterületen végzett kutatás 
eredményeit mutattam be. Az elvégzett munka célja felhívni a figyelmet a társas tá-
mogatás szerepére, és azonosítani annak lehetséges megnyilvánulási formáit. A ku-
tatás során az esettanulmányokra jellemző megközelítésnek megfelelően szakiro-
dalmi és sajtó források információit bővítettem kulcsszereplőkkel végzett interjúk-
kal, majd az Interperszonális Támogatás Értékelő Listát alkalmazva és kiegészítve 
végeztem kérdőíves felmérést a mintaterületek lakossága körében. A kutatás kivite-
lezését a koronavírus járványügyi helyzet több szinten befolyásolta, az eredetileg 
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tervezett személyes kérdezés helyett a vegyes mintavételi módszer kézenfekvő meg-
oldást jelentett az alanyok elérhetőségét nehezítő tényezők leküzdésére.

A vizsgálat eredményei szerint jelentős különbségek figyelhetők meg a társas tá-
mogatás szintje és megvalósulási körülményei között. Ezek a különbségek a kataszt-
rófahelyzetekre értelmezett kérdések esetén is fennállnak, az eredmények pedig le-
hetőséget teremtenek szakmai javaslatok megfogalmazására. Bár a kutatás mintája 
igen limitált és nem reprezentatív, az eredmények egybevágnak az irodalmi megálla-
pításokkal és a kulcsszereplők által elmondottakkal. 

Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján javasolt további, célzott programo-
kat indítani a lakosság önsegítőképességének fejlesztése céljából. Ezen tevékenysé-
geket lehetőség szerint nem különállóan, hanem egyéb közösségi tevékenységekbe 
integráltan érdemes megvalósítani, amely segíti a szakmai szervezetek és a helyi la-
kosság, közösségek közötti kapcsolat kiépítését, megerősítését, a bizalom megszilár-
dítását. Az eredmények alapján ugyanis a válaszadók jelentős része nem tudja, kihez 
fordulhat tanácsért a természeti veszélyeket illetően. A szabadidő alskála eredmé-
nyeiből arra lehet következtetni, hogy a helyi közösséget formáló események, tevé-
kenységek hatással vannak a közösség belső segítő hálójának kialakulására is. Ezért 
különösen fontos támogatni és fejleszteni a veszélyeztetett területek lakó- és szabad-
idős közösségeit. A veszélyekkel kapcsolatos bizalmi szereplő hiányát a lakóközös-
ségek egy-egy köztiszteletben álló szereplőjének azonosításával, bevonásával cél-
szerű csökkenteni. Egy meglévő helyi közösségi vezető kapocs lehet a hivatásos 
szervek és a lakosság között, valamint segítheti a veszélyeztetett területeken élő la-
kókat a felkészülésben, növelve ezzel biztonságérzetüket (lásd „Flood Warden” kez-
deményezés az Egyesült Királyságban3). Ez megvalósítható a települési mentőcso-
portok és az önkétes tűzoltó egyesületek közösségi jelenlétének növelésével, illetve 
helyi sportegyesületek együttműködésvel is. 

A társas támogatási struktúrák leírása szempontjából kétségkívüli, hogy az ITÉL 
módszertana értékes eszközt jelent, amely alkalmas lehet közösségi reziliencia-fej-
lesztési projekteket megelőző alapértékelések és projekt-eredményértékelések el-
végzésekor a közösség belső erőforrásainak felmérésére.

Jelen tanulmány az esettanulmányok korlátainak figyelembevételével járul hozzá 
a társadalmi sérülékenység körüli hazai párbeszédhez. Az ITÉL kérdőív módosításá-
val, a kérdések katasztrófa-jellegű átalakításával további vizsgálatok végezhetők a 
veszélyekkel kapcsolatos társas támogatási struktúrákat illetően. A kutatás a jövő-
ben bővíthető nagyobb mintával és földrajzi lefedettséggel is.

3 https://www.kentprepared.org.uk/flood-wardens
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1. melléklet

Kérdések félig strukturált interjúkhoz
Célcsoport: védekezés kulcsszereplői, helyi katasztrófavédelmi vezetők, önkor-

mányzati tisztségviselők, karitatív szereplők

1. Kérjük, foglalja össze a katasztrófa eseményeit! Mi történt, milyen következmé-
nyei voltak az eseménynek?

2. Hogyan látja, milyen szerepe volt a lakosság önsegítő képességének a válaszadás 
során?

3. Milyen módon valósult meg a lakosság önsegítése? Hogyan, miben segítették 
egymást a helyi lakosok?

4. Hogyan valósult meg a kívülről érkező segítség? Kik, mikor és hogyan segítettek?
5. Hogy látja, milyen hosszú távú következményei vannak a katasztrófának?
6. Ismeretei szerint milyen lépések történtek az elmúlt időszakban annak érdeké-

ben, hogy egy esetleges jövőbeli hasonló esemény kisebb következményekkel 
járjon? Hogyan látja ebben a lakosság szerepét?

7. Mit gondol, mire lenne szükség, hogy megelőzzük hasonló helyzetek kialakulását 
a jövőben?
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2. melléklet
Kérdéssor lakossági kérdőívhez
Célcsoport: elemi csapást átélt lakosság a mintaterületeken
1. Lakóhelye:   [  ] Nyergesújfalu   [  ] Siófok   [  ] Megyaszó   [  ] Felsőzsolca  
 [  ] Szendrő
2. Milyen természeti csapást élt át?   [  ] árvíz    [  ] viharkár
3. Milyen hosszú távú, vagy maradandó fizikai következményét látja az átélt termé-

szeti csapásnak?

A következőkben olyan kijelentéseket talál, amelyek segítenek megérteni a környezeté-
ben lévő közösségi támogatást. Kérjük, 1-től 4-ig jelölje, mennyire ért egyet a kijelen-
téssel (1: egyáltalán nem ért egyet; 2: inkább nem ért egyet; 3: inkább egyetért; 4: teljes 
mértékben egyetért)
  4. Ha szeretnék elmenni egy egynapos kirándulásra (erdőbe, hegyekbe, vízpartra), 

nehezen találnék olyat, aki eljönne velem.
  5. Úgy érzem, nincs olyan ember, akivel megoszthatnám a legbelsőbb félelmeimet 

és aggályaimat.
  6. Ha beteg lennék, könnyen találnék valakit, aki segít a hétköznapi teendőkben.
  7. Van olyan, akihez tanácsért fordulhatok a családi problémáimat illetően.
  8. Ha egyik délután elhatározom, hogy este moziba szeretnék menni, könnyen ta-

lálnék olyat, aki eljönne velem.
  9. Ha segítségre van szükségem egy személyes probléma megoldásában, van olyan, 

akihez tanácsért fordulhatok.
10. Ritkán hívnak el ismerősök közös programokra.
11. Ha több hétre el kellene utaznom, nehezen találnék olyat, aki vigyázna a laká-

somra/házamra (pl. növények locsolása, háziállatok, posta, stb.).
12. Ha szeretnék együtt ebédelni valakivel, könnyen találok rá társaságot.
13. Ha elakadnék 10 kilométerre otthonról, lenne olyan, akit felhívhatok, hogy eljöj-

jön értem.
14. Ha kialakulna egy családi krízis, nehezen találnék olyan ismerőst, akihez jó taná-

csért fordulhatnék.
15. Ha valamiért új házba vagy lakásba kellene költöznöm, nehezen találnék olyat, 

aki segítene a pakolásban.
16. Úgy érzem, nincs olyan ember, akivel megoszthatnám a katasztrófából eredő fé-

lelmeimet és aggályaimat.
17. Ha ismét veszélybe kerülnék, könnyen találnék valakit, aki segít nekem.
18. Van olyan, akihez tanácsért fordulhatok a természeti veszélyeket illetően.
19. Ha értékeimet, ingóságaimat kellene mentenem, nehezen találnék olyat, aki se-

gítene a pakolásban.
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Kérjük, most idézze fel a katasztrófa időszakát.
20. Kik segítettek Önnek a fizikai, anyagi következmények, károk felszámolásában? 

(többet is megjelölhet)
 [  ] családtagok   [  ] barátok   [  ] szomszédok   [  ] az önkormányzat   
 [  ] tűzoltóság, katasztrófavédelem   [  ] karitatív szervezetek   [  ] önkéntesek 
 [  ] egyéb:
21. Kik segítettek Önnek a katasztrófa lelki következményeinek feldolgozásában? 

(többet is megjelölhet)
 [  ] családtagok   [  ] barátok   [  ] szomszédok   [  ] az önkormányzat   
 [  ] tűzoltóság, katasztrófavédelem   [  ] karitatív szervezetek   [  ] önkéntesek 
 [  ] egyéb:
22. Mi volt a legfontosabb segítség, amelyet a helyi közösségtől kapott?
23. Mi volt a legfontosabb segítség, amelyet külső szereplőktől kapott?
24. Van olyan, az elemi csapás következtében kialakult szükséglet, amely azóta is 

megoldatlan maradt? Ha igen, kérjük, részletezze! 

Végül szeretnénk feltenni néhány kérdést személyes helyzetére vonatkozóan.
25. Kérjük, jelölje, melyik jellemző a leginkább Önre!
 [  ] egyedül élek   [  ] élettársammal, házastársammal élek 
 [  ] élettársammal, házastársammal, gyermekeimmel élek   
 [  ] gyermekeit egyedül nevelő szülő vagyok   
 [  ] szüleimmel és/vagy nagyszüleimmel élek
 [  ] többgenerációs háztartásban élek   [  ] lakótárssal, baráttal lakom együtt
26. Mi jellemzi leginkább az ingatlant, amelyben él?
 [  ] lakás tömbházban   [  ]ikerház   [  ]kertes ház   [  ] tanya   [  ]üdülő, pihenőház
27. Az ön által használt lakóingatlan:
 [  ] saját tulajdon   [  ] családi közös tulajdon   [  ] önkormányzati tulajdon 

[  ] bérlemény   [  ] egyéb: 
28. Ismeretei szerint rendelkezik ön által használt ingatlan biztosítással?
 Igen / Nem
29. Ha van ingatlanbiztosítása, megközelítőleg milyen havi költséget jelent Önnek? 

Ha nincs, mennyit áldozna rá?
30. Az ön életkora:
31. Neme:
32. Legmagasabb iskolai végzettsége:
 [  ] alapfokú végzettséggel nem rendelkezik  [  ] alapfokú végzettség (8 általános)   

[  ] középfokú végzettség, érettségi nélkül (szakmai oklevél)   [  ] középfokú vég-
zettség érettségivel [  ] felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem)

33. Hogy ítéli meg háztartása anyagi biztonságát saját közösségén belül?
  [  ] átlagnál nehezebb helyzetű   [  ] átlagos  
 [  ] átlagnál nagyobb anyagi biztonságban lévő


