Szentkorona Országa Magyar Királyság
Magyar Királyi Koronatanács
MKKT 21/11/08-UIT

A Magyar Királyi Koronatanács Katasztrófa elhárítási rendelete
a települési Önkormányzatok részére.
Figyelemmel az Európai országokban – főként Ausztria és Németország
vonatkozásában – bevezetett gyakorlatra a lakosság felkészítését illetően egy
energiaválság következményeire,
a Magyar Királyi Koronatanács elrendeli
a
települési
Önkormányzatok
kötelező
készenlétét
a
népesség
katasztrófahelyzetben való ellátásához. A feladat megvalósítására –
önkormányzati rendelettel – meg kell szólítani minden hadra fogható személyt,
aki rendelkezik a szükséges szellemi – fizikai képességekkel, és elérhető.
A felkészüléshez szükséges alap információkat a mellékelt, valamint az
interneten megtalálható források tartalmazzák.
Azonnali tennivalók:
1. Válságstáb alakítása a szolgáltatók, helyi szakemberek szakmai
bevonásával, települési katasztrófa elhárítási terv készítése, és közzététele.
A tervnek tartalmaznia kell a település teljes lakosságának fejenkénti
szükségleteit az életben maradáshoz szükséges minimumban, aminek
beszerzése és tárolása az önkormányzat feladata.
2. A lakosság felkészítése – kondicionálása, a helyi TV-ben – tanácskozó
teremben tartott (előre meghirdetett) videó – előadásokkal, önkormányzati
fórumokkal.
3. A krízispontokon telepített aggregátok elhelyezése, a szükséges
üzemanyag tartalékolása a településen meglevő tárolók felhasználásával,
pl. benzinkutak, felszíni és földalatti magántárolók lefoglalásával, és újak
telepítésével.
A rendelet végrehajtását elmulasztók felelősségre vonása az érintettek joga és kötelessége.
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4. Vízellátáshoz fúrt kút biztosítása, meglévő előkészítésével, vagy azonnali
fúrással, valamint a felszínre emelés technikai megoldásával, a meglévő
tárolók állandó maximális szinten tartásával, és újak létesítésével.
5. Élelmezési tartalék létrehozása – raktározása a napi egyszeri étkezés
biztosítására, a helyi védhető épületek felhasználásával, a folyamatos
kiosztás megtervezése – begyakorlása egy főre összeállított napi
csomagokban – az eszkalálódás elkerülésére a kritikus helyzetben.
6. Egészségfenntartás megtervezése, és biztosítása, az állandó helyi orvosi
ügyeletet gyakorlattá kell tenni. Segélyhelyek kialakítása a szállítás
ellehetetlenülésének figyelembe vételével.
7. Rászorulók (idősek, betegek, bármilyen okból önellátásra képtelenek)
részére fűthető hely biztosítása, középületek használatával.
8. A kapcsolattartás megszervezése a szomszédos településekkel, különös
tekintettel az országos rendszerek működésének hiányára.
9. A rendvédelem tervezett felkészítése és biztosítása a várható problémák
kezelésére a rendvédelmi szervek (rendőrség, tűzoltóság, önkéntesek).
Idézet:
Egy “Blackout” (hosszan tartó áramkimaradás) nagyon is lehetséges Ausztriában hivatalos
források szerint a következő 1-5 évben. Erről egyre többet beszélnek, és azon gondolkoznak,
milyen óvintézkedéseket lehet tenni. Egyszerre több országot is érinthet – a hatások
messzemenőek lehetnek.
A veszélyhelyzetre való felkészülés érdekében november 12-én az „Energia 21” elnevezésű
gyakorlatra kerül sor Ausztria szerte, amelyben a belügyminisztérium és a védelmi
minisztérium is részt vesz.
Ennek oka az a feltételezés, hogy Európában az extrém hideg időszak megnövekedett
villamosenergia-fogyasztáshoz és a villamosenergia-termelés korlátozásához vezet – ez pedig
„áramhiányhoz” vezethet. Az ORF szerint a gyakorlatot Günther Platter (ÖVP) tiroli
kormányzó kezdeményezte.
https://index.hu/techtud/2021/11/07/napkitoresek-napviharok-uridojaras-napkutatas-erdelyi-robert-csillagasz-professzor-interju/
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