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2. Katasztófavédelmi terv

Minden katasztrófa, mint esemény három 
fázisra	bontható:	a	megelőző	vagy	 felké-
szülési	 szakaszra,	 a	 katasztrófa	 bekövet-
kezésére és a helyreállítási szakaszra. A 
katasztrófavédelmi	 tervnek	 (katasztró-
fatervnek)	 mindhárom	 szakaszra	 pontos	
iránymutatást kell tartalmaznia. A terv 
elkészítését	 optimális	 esetben	 kockázat-
becslés	előzi	meg.	Amennyiben	nincs,	ak-
kor	 első	 lépésként	 a	 kockázati	 tényezők	
azonosítását	 ajánlott	 elvégezni.	 Mivel	 a	
katasztrófaterv az épületre, berendezésé-
re, a dokumentumok tárolási helyére, az 
eszközökre	és	a	dolgozókra	is	vonatkozik,	
sokféle	szempontot	kell	figyelembe	venni,	
és	elkészítése	sokrétű	szaktudást	igényel,	
ezért	 mindenképpen	 több	 szakterületet	
felölelő	szakértői	csoportnak	kell	kidolgoz-
nia.
A	 katasztrófavédelmi	 terv	 célja	 az	 előre	
nem	 látható	 környezeti	 katasztrófákra	 és	
kisebb	vészhelyzetekre	(mint	például	tűz-
re,	árvízre	vagy	csőtörésre,	beázásra)	való	
reagálás átgondolt ismertetése a szerve-
zett mentés kivitelezésének érdekében. 
A	megfelelő	 felkészülés	a	katasztrófa	be-
következésének	 esélyét	 és	 megtörténte	
után	a	kártételt	is	csökkenti.	A	terv	a	tel-
jes	 gyűjtemény	 mentésének	 lehetőségeit	
ismerteti.	 Több	 telephely	 esetén	 minden	
épületre,	telephelyre	külön	tervet	kell	ké-
szíteni. 
Megelőző	 intézkedések	 közé	 sorolható	 az	
épület	szakszerű	működtetése	és	a	rend-
szeres karbantartás. Ide sorolható a men-
téshez	 szükséges	 eszközök	 és	 anyagok	
beszerzése és a munkatársak képzése, a 
feladatok gyakoroltatása. 
A	 katasztrófa	 bekövetkeztekor	 a	 mentés	
és a kárelhárítás a feladat. A katasztrófa 
után a károsodott dokumentumok keze-

lését, konzerválását kell elvégezni. Erre 
a legnehezebb felkészülni, hiszen sokféle 
sérülés keletkezhet, melyek nagysága és 
mértéke	előre	meg	nem	állapítható.
A	katasztrófavédelmi	tervben	le	kell	írni:

 – az	értesítendő,	a	mentésben	segítséget	
nyújtó	szerveket	(a	káresemény	nagy-
ságának	 függvényében	 a	 tűzoltóság,	
katasztrófavédelem),	
 – az	 értesítendő	 személyeket	 (az	 intéz-
mény	és	gyűjteményi	vezetők,	bizton-
sági	 őrség,	 karbantartók)	 elérhetősé-
gekkel,
 – a	 káresemény	 bekövetkeztekor	 köve-
tendő	lépéseket,	
 – a	személyes	felelősséget	a	terv	végre-
hajtásának	különböző	fázisaiban,
 – a	kötelezően	elvégezendő	munkafolya-
matok	helyes	sorrendjét,	prioritását,
 – a	semmiképpen	sem	elvégezhető	mun-
kafolyamatokat, 
 – a biztonságos átmeneti tároló helyisé-
geket,
 – a	védő-	és	mentőfelszerelés	listáját	és	
elhelyezkedését
 – a	menekítési	terv	végrehajtásáért	fele-
lős	személyek	adatait1.

A tervet mindig az érintett intézményben 
fennálló	speciális	körülményekhez	kell	iga-
zítani.
Legalább évente egyszer felül kell vizsgál-
ni,	hogy	a	terv	még	érvényes-e.	Történt-e	
változtatás	 a	 gyűjtemények	 elhelyezésé-
ben,	kerültek-e	számottevő	mennyiségben	
új	dokumentumok	a	gyűjteménybe,	és	hol	
helyezték	el	azokat	stb.?	Helytálló-e	még	

1 A menekítési terv nem azonos a katasztrófa-
védelmi	tervvel.	Előbbi	csak	a	gyűjtemény	leg-
értékesebb,	előre	kiválasztott	darabjainak	men-
tését	szabályozza.	Lásd	a	definíciókat.
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az	értesítendő	személyek	és	 intézmények	
névjegyzéke	 és	 a	 nevekhez	 tartozó	 tele-
fonszámok?
A változások bevezetésével a tervet éven-
te frissíteni kell! 
A	 személyzet	 minden	 tagjának	 ismernie	
szükséges a katasztrófatervet, a mentési 
folyamatot pedig be kell gyakorolni, hogy 
káresemény	bekövetkeztekor	gyors,	haté-
kony	 és	 szakszerű	 legyen	a	mentés	 és	 a	
károsító esemény elhárítása. 
Minden	intézmény	eltérő	kapacitással	ren-
delkezik az elázott dokumentumok házon 
belüli	szárításához	és	a	hozzá	kapcsolódó,	
a további károsodást minimalizáló, stabi-
lizáló kezelésekhez szükséges helyiségek 
és	 munkatársak	 szempontjából.	 A	 forrá-
sok	gyakorlatias	 felmérése	 lehetővé	 teszi	
azok legoptimálisabb és leghatékonyabb 
felhasználását.
A kárelhárítás után az érintett terület hely-
reállítása	 is	 szükséges.	 Fontos	 döntést	
hozni,	hogy	a	későbbiekben	alkalmas-e	a	
helyiség	gyűjtemény	vagy	dokumentumok	
befogadására	az	esemény	ismétlődésének	
veszélye miatt.

3.  Mentési stratégia kidolgozása – 
mentési gyakorlat

Intézményeknek	eltérő	kapacitása	van:	
 – az elázott anyag házon belüli kezelésé-
re,
 – a további károsodást minimalizáló sta-
bilizáló helyiségre nézve,
 – a	munkaerő	mennyiségét	tekintve.	

Tanácsos	mentési	próbát	végezni	egy	se-
lejtezett	 vagy	 duplum	 állománnyal,	 eláz-
tatva,	majd	kiszárítva	azt	egy	a	célra	meg-
felelőnek	gondolt	helyiségben.	Ez	a	próba	
megmutatja	az	intézmény	kapacitását,	ami	
aztán	beépíthető	a	mentési	tervbe.	A	terv-

ben szerepelnie kell, hogy egy beázás ese-
tén az adott intézmény házon belül mennyi 
papíranyagot	 képes	 megfelelően	 kezelni	
(pl.	20	doboznyi	iratot	vagy	500	kötetet),	
az ezen felüli mennyiséget stabilizálni kell. 
Így	a	káresemény	során	értékes	 idő	spó-
rolható, mert a kár felmérésekor korán ki-
derül,	hogy	a	szabad	levegőn	szárítás	nem	
megvalósítható így más stratégiát kell vá-
lasztani.	 Ez	 jobb	 döntés,	mint	 ha	 72	 óra	
múlva	 derül	 ki,	 hogy	 a	 mennyiség	 miatt	
nem megoldható a házon belüli kezelés. 
Ekkor ugyanis már a mikroorganizmusok 
megjelenésével	kell	számolni!2 

2	A	házilag	kezelt	anyag	mennyiségét	növelhet-
jük,	ha	újabb	helyiségeket,	helyet	és/vagy	em-
bereket vonunk be a mentésbe. Amit 2 ember 
100	óra	alatt	végez	el,	azt	8-an	25,	16-an	már	
12,5	óra	alatt	megteszik	(ha	nincs	egyéb	korlá-
tozó	körülmény).	
Megjegyezzük,	hogy	a	nagy	káresemények	ese-
tén a folyamat minden részletét érdemes meg-
vizsgálni,	hogy	nem	lassítja-e	le	a	mentést	any-
nyira,	hogy	az	hónapokra	elhúzódhat.	Az	olyan	
eljárások,	 amik	 papíron	 nagyon	 jónak	 tűnnek	
(pl.	a	bőrkötések	körbebandázsolása	a	duzzadás	
megelőzés	 érdekében)	 kontraproduktívvá	 vál-
hatnak,	ha	erőteljesen	lelassítják	a	folyamatot.	
Érdemes	 gyakorolni	 a	 különböző	 módszereket	
a	mentési	próbák	során,	hogy	meggyőződjünk	
arról	mennyi	időt	vesz	igénybe	egy	adott	anyag-
mennyiség kezelése egy bizonyos módszerrel.


