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I. BEVEZETÉS
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) 2020-ban a
tervezett feladatait az I. és II. féléves vezetői munkatervnek és a hatályos szabályozóknak
megfelelően, időarányosan végrehajtotta. Az igazgatóság célkitűzéseinek megfogalmazásakor
elsődleges feladat volt a Belügyminisztérium és a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) stratégiai céljaihoz való
igazodás, a BM OKF munkaprogramjában meghatározott feladatok végrehajtása, területi és
helyi szintű alkalmazása, figyelemmel a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozó
intézkedésekre.
A hatósági szakterület mind megyei, mind helyi szinten eredményesen elvégezte feladatait,
megfelelve a szakmai felügyeleti előírásoknak és a lakossági, ügyféli elvárásoknak is. A
legfontosabb feladatokat 2020. évben a megelőzés, a biztonságos állapotok megteremtése,
valamint az újabb hatósági feladat- és hatáskörök (tűzeseti, fogyasztóvédelmi, szállítási),
továbbá a veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok jelentették.
A 2020-as év a tűzoltói beavatkozások számát tekintve csökkenő tendenciát mutat (2019-ben
2.906 vonulás, 2020-ban 2.735). A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt
időszaknak számít a tél végi, kora tavaszi, valamint a nyár végi, kora őszi időszak. A
káresetek elemzésekor megállapítható, hogy a műszaki mentések 52,8 százaléka a szélsőséges
időjárás kártéteményeihez és viharkárok felszámolásához kapcsolódik.
A polgári védelmi szakterületen ciklikusan visszatérő feladatot jelent a települések
katasztrófavédelmi besorolása, az erre épülő veszély-elhárítási tervezés és az e tervekben
meghatározott beavatkozói állomány – köztük a polgári védelmi szervezetek állományának –
felkészítése, kiképzése és gyakoroltatása.
Az igazgatóság működését a szigorú és költséghatékony gazdálkodás jellemezte. A szilárd
gazdálkodási fegyelemnek köszönhetően minden esetben megvalósult a személyi állomány
járandóságainak, a készenléti szerek és az informatikai eszközök működésének és az
alapfeladat végrehajtásához szükséges egyéb működési feltételek biztosítása, valamint az
állammal szembeni kötelezettségek teljesítése. A gépjárműtechnika és ingatlangazdálkodás
területén is fejlődés jellemezte az elmúlt évet.
A bürokráciacsökkentés és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében bevezetett
elektronikus ügykezelői rendszerek kötelező használatával és az iratok digitalizálásával a
papírfelhasználás nagyságrendekkel csökkent.
A Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: bizottság) tevékenysége során a
hatékony tűzmegelőzés érdekében a rendelkezésre álló anyagi és technikai eszközei, valamint
humán erőforrásai által a szakmai színvonal folyamatos emelésével végzi tevékenységét. Az
elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve kijelenthető, hogy a bizottság által végzett
lakosság-tájékoztatási tevékenység eredményes, melyet a káresemények számának
csökkenése is bizonyít.
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II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
II/1. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET
1. Békés megye tűzvédelme
Az igazgatóság illetékességi területén a megyei tűzoltósági főfelügyelő szakmai irányításával,
felügyeletével és ellenőrzése mellett hat hivatásos tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban:
HTP) - Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Mezőkovácsháza, Szarvas, Szeghalom - és egy
katasztrófavédelmi őrs – Mezőberény – lát el folyamatos szolgálatot. Az igazgatóság
hivatásos helyi szervein túl három önkormányzati tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban:
ÖTP) - Békés, Gyomaendrőd, Tótkomlós -, továbbá a Henkel Létesítményi Tűzoltóság és 18
önkéntes tűzoltó egyesület (a továbbiakban: ÖTE) – melyek közül a sarkadi és füzesgyarmati
önállóan beavatkozó - látja el a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.
Az igazgatóság illetékességi területén 2020-ban vonulást igénylő esemény 2735 esetben
történt, ebből 2722 eset I. vagy I. kiemelt (99,52%), 12 eset II. kiemelt, 1 eset III. kiemelt
riasztási fokozatú volt. A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, leginkább tél végén és
tavasszal, valamint nyár végén és ősszel emelkednek meg az esetszámok a megye
mezőgazdasági jellegéből adódóan. A káreseteket elemzésekor megállapítható, hogy a
műszaki mentések 52,8 %-a a szélsőséges időjárás kártéteményeihez és viharkárok
felszámolásához kapcsolódik. A 2019-es évhez viszonyítva megállapítást nyert, hogy 2020ban 6 %-kal csökkent az összesített vonulások száma. Szén-monoxid mérgezéssel
kapcsolatban 61 esetben avatkoztak be a megyei tűzoltói.
2. Önkéntes tűzoltó egyesületek
A megyében 18 ÖTE (a nagymágocsi egyesület Csongrád-Csanád megyében található)
rendelkezik HTP-vel megkötött együttműködési megállapodással. Ennek értelmében az ÖTEk a hivatásos egységek támogatása mellett tűzoltási és műszaki mentési feladatokat látnak el,
valamint az igazgatóság szakmai irányítása és felügyelete mellett tűzmegelőzési,
iparbiztonsági, valamint önkéntesen polgári védelmi feladatokban vesznek részt. Mindezekre
tekintettel az igazgatóság kiemelt fontosságú elemként kezelte az ÖTE-k fejlesztését, melyhez
kapcsolódóan tavaly mind a 18 ÖTE pályázott és jutott jelentős támogatáshoz központi
forrásból.
3. Ellenőrző gyakorlatok, képzések
A megyei ellenőrző gyakorlatok alkalmával valós eseményeket feltételezve lettek felmérve a
gyakorlaton résztvevők ismeretei. A tűzoltóságokon végrehajtott ellenőrzések alapvetően a
szolgálatváltásra, a szolgálatellátásra, a továbbképzésekre, valamint a beavatkozások és
gyakorlatok végrehajtására terjedtek ki. Az igazgatóság két alkalommal szervezett ellenőrző
gyakorlatot a megye tűzoltóságai részére. A gyakorlatok értékelése minden esetben
differenciáltan, a beavatkozó és irányító állomány részére is megtörtént.
A koronavírus terjedésének megakadályozása, illetve csökkentése érdekében 2020. március
16-tól 2020. augusztus 29-ig a tűzoltósági szakterületre vonatkozóan, a laktanyán kívülre
tervezett valamennyi gyakorlat fel lett függesztve, továbbá a beavatkozó ÖTE-k éves minősítő
gyakorlatait is el kellett halasztani.
Az e-learning rendszerű képzésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy az országos központi
oktató anyagok nagymértékben elősegítették a beavatkozói állomány szakmai fejlődését,
amely mérhető volt a féléves vizsgák teljesítése során.
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4. Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság
A bizottság - mely szakmai tanácsadó, javaslattevő, kommunikációs szervezet - legfőbb célja
a hatékony prevenció, az élet, a testi épség, az anyagi javak védelmének szolgálata,
figyelemfelhívás a környezetet veszélyeztető hatásokra, melyben az igazgatóság mellett
társszervek, együttműködők, szakmai szövetségek és a média képviselői is részt vesznek.
A bizottság az év első negyedévében folyamatosan lakossági tájékoztatókat adott ki a
halálesettel és személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése és megelőzése
érdekében. Az internetes és a közösségi médiával nem megszólítható lakosokat (idősek,
betegek, hajléktalanok, stb.) tájékoztatta a rájuk néző veszélyekről és folyamatos felkészítést
tartott a helyes magtartási szabályokról, azonban a járványhelyzetre tekintettel kevesebb ilyen
alkalomra került sor, mint az előző években. Ehhez kapcsolódóan szóróanyagok szétosztását
is végezte karitatív és civil szervezetek bevonásával.
Az ősz folyamán a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelősége a lakosság tűzmegelőzési
ismereteinek felmérése és fejlesztése céljából online felületen kitölthető interaktív tűzvédelmi
teszteket készített. A bizottság a tűzvédelmi tesztek felületének elérhetőségéről az állomány, a
helyi hivatásos, önkormányzati, létesítményi, önkéntes és egyéb szervezetek (iskolák, óvodák,
stb.) tagjainak tájékoztatását elvégezte.
Az év utolsó negyedévében a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelősége és az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság a halálesettel járó lakástüzek csökkentése és a szén-monoxidmérgezések megelőzése érdekében nagyobb mennyiségű füst- és szén-monoxid-érzékelő
beszerzéséről gondoskodott, mely szétosztásában a bizottság közreműködött. A 34 darab füstés 16 darab szén-monoxid-érzékelő kiosztásában is részt vettek a helyi karitatív szervezetek,
illetve a helyi média.
II/2.

MEGYEI FŐÜGYELETI ÉS MŰVELETIRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉG,
KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI SZOLGÁLAT, TŰZVIZSGÁLATOK

A megyei fő- és műveletirányító ügyelet a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon
berendezett Tevékenység Irányító Központban látta el feladatait az év első negyedévében,
majd ezt követően, a járványhelyzetre tekintettel, az állomány egészségének védelme
érdekében az ügyelet visszaköltözött az igazgatóság épületébe. Az ügyeletre az országban
működő két hívásfogadó központból (Miskolc, Szombathely) futnak be a segélyhívások. A
két központ a 112-es egységes európai, valamint a 105-ös segélyhívószámra érkező
telefonokat is kezeli. Összességében a megyei fő- és műveletirányító ügyelet 2020. évben
3872 adatlapot kezelt, melyből vonulást igénylő esemény 2735 volt.
A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KMSZ) olyan megyei hatáskörrel
rendelkező szolgálat, mely magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó
tevékenységet folytat és tűzoltósági, katasztrófavédelmi műveletirányítási, és beavatkozáselemzési feladatokat lát el. Katasztrófa esetén a helyszínre érkezést követően azonnal
megkezdi a katasztrófa komplex felszámolásának irányítását.
A KMSZ 2020-ban 42-szer végzett gyakorlat ellenőrzést, 143 esetben kezdte meg a
káreseményhez vonulást és 27-szer vette át beavatkozás irányítását. A beavatkozó állomány
szakmai felkészültségét, szolgálatellátását, beavatkozását összesen 20 esetben ellenőrizte. A
tűzoltósági főfelügyelő a KMSZ-t 25 esetben bevonta a HTP-k szolgálati csoportjainak,
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szolgálatparancsnokainak képzésébe, gyakorlatok tartásába. A KMSZ káreseti helyszíni
szemlét, illetve helyszíni ellenőrzést 36 esetben végzett. 2020. évben 21 tűzvizsgálati eljárást
folytatott le a szakterület. A tűzvizsgálati eljárások megindításának oka 9 esetben
bűncselekmény gyanúja, 3 esetben haláleset, 1 esetben elrendelt riasztási fokozat, 8 esetben
pedig szakmai ok volt. A vizsgálatok 18 esetben megállapították a keletkezéshez vezető
folyamatot, 3 esetben lett ismeretlen a keletkezési ok.
II/3.

POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET

1. Megye veszélyeztetettsége
A megye földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, a lakosságot fenyegető természeti katasztrófák
és veszélyhelyzetek vonatkozásában leginkább az ár- és belvízi elöntésekkel, valamint a
rendkívüli időjárási viszonyok okozta viharokkal kell számolni. A civilizációs eredetű
veszélyeztető tényezők közül főleg az ipari eredetű tűzesetek, robbanások, valamint a
veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos káresemények fordulhatnak elő.
2. Kiemelt feladatok
a)
Települések katasztrófavédelmi sorolása, veszélyelhárítási tervezés
A katasztrófavédelmi osztályba sorolással kapcsolatban a települések javaslataikat, valamint a
besorolásban érintett együttműködő szervek és szervezetek állásfoglalásaikat megküldték,
melyek figyelembe vételével az igazgatóság a felülvizsgálatot végrehajtotta. Ennek
eredményeként az Alföldvíz Zrt. javaslatára, regionális vízbázis érintettség okán három
település III. besorolási osztályból II. osztályba, míg az igazgatóság döntése alapján,
veszélyes üzem megszűnése miatt egy település II. osztályból III. osztályba lett besorolva.
A besoroláshoz kapcsolódóan az igazgatóság rendelkezik a kockázatelemzések eredményeire
épülő veszély-elhárítási tervrendszerrel, települési, helyi védelmi bizottsági (a továbbiakban:
HVB), katasztrófavédelmi kirendeltségi és megyei védelmi bizottsági (a továbbiakban: MVB)
szinten. Ezeknek a terveknek valamennyi megyei és helyi szintű elemének felülvizsgálata
2020-ban megtörtént. A területi veszély-elhárítási tervben foglalt árvízi védekezési feladatok
végrehajthatósága érdekében, annak humán és technikai igénye alapján az igazgatóság által
készített eljárásrend felülvizsgálata megtörtént, a bevonásra tervezett erők sorrendisége
mellett azok adatbázisának pontosítása is megtörtént.
b)
Polgári védelmi szervezetek felkészítése és riasztási gyakorlata
A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése hagyományosan az október-novemberi
hónapokban tervezett a lakosságvédelmi és egészségügyi egységek részvételével. A
felkészítések személyes jelenlét nélkül lettek végrehajtva. 2020. évben 73 településen 2027 fő
felkészítése valósult meg, míg a 2011 fő riasztási gyakorlatba bevont személyből 1850 fő
riasztása volt sikeres.
c)
Közösségi szolgálat
Továbbra is kiemelt feladatként kezelte a polgári védelmi szakterület a közösségi szolgálatot,
melynek eredményeképpen 46 tanintézmény tanulóit fogadta az igazgatóság, illetve a helyi
szervek állománya. Az érettségi vizsga előtt álló diákok megismerkedhettek a
katasztrófavédelem felépítésével és feladatrendszerével, valamint a tűzoltók munkájával.
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d)
Közfoglalkoztatottak katasztrófavédelmi felkészítése
A polgári védelmi szakterület az árvízzel veszélyeztettet önkormányzatoknál végrehajtotta a
közfoglalkoztatottak katasztrófavédelmi felkészítését a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a
továbbiakban KÖVIZIG) Erőforrás Igénybevételi Tervében rögzített igényeknek megfelelően. A
2019-ben kidolgozott Erőforrás Átcsoportosítási Tervet felülvizsgálta és pontosította annak
érdekében, hogy az esetlegesen bekövetkező káresemény elleni védekezés során biztosított legyen
a megyében rendelkezésre álló nem hivatásos szervezetek személyi és technikai erőforrása.
3. Gyakorlatok, pályázatok
A COVID-19 járvány miatt a gyakorlatok elmaradtak, illetve átütemezésre kerültek, az új
időpontok a kialakult helyzetnek megfelelően lesznek meghatározva.
a) Törzsvezetési gyakorlatok
2020-ban az MVB és HVB katasztrófavédelmi munkacsoportjai részére országos
törzsvezetési gyakorlat nem volt a járványhelyzet megfékezésére kiadott intézkedések miatt.
b) Pályázatok
Hazai pályázatok tekintetében a BM OKF által a minősített mentőszervezetek részére kiírt
pályázatokon eredményesen szerepeltek a megye mentőcsoportjai. A pályázatok
benyújtásánál fontos szempont volt az egységesség biztosítása, a megfelelő védőruházattal
történő ellátás, valamint a minősítésnek megfelelő eszközök beszerzése. 2020. évben a
megyében hét mentőcsoport pályázott és nyert technikai eszközöket és ruházatot.
A KEHOP 1.6.0-15-2016-00017 azonosító számú „Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztése
és felkészítése” című projekt keretében átadásra került a békési Titán és a gyomaendrődi
Vidra mentőcsoportok részére egy-egy Polaris gyártmányú munkaquad szállítására alkalmas
utánfutóval, valamint 10 garnitúra R13 védőruházat járási mentőcsoportok és 18 garnitúra
gyakorló ruházat a települési mentőcsoportok részére. Szintén KEHOP pályázat keretében a
Gyulai mentőcsoport, valamint a Dél-Békés Mentőcsoport tagszervezete, a tótkomlósi ÖTE
egy-egy Volkswagen Amarok típusú terepjárót kapott.
c) Mentőcsoportok alkalmazásai
A megyei és járási mentőcsoportok részleges alkalmazása 9 alkalommal történt meg, melyek
során főként viharkár-felszámolási, eltűnt személyek keresési, felderítési feladatokat hajtott
végre az állomány.
II/4.

HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

1. Hatósági eljárások általánosságban
Az igazgatóság és helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek, mint integrált
katasztrófavédelmi hatóság tűzvédelmi, iparbiztonsági és vízügyi, vízvédelmi hatósági,
valamint szakhatósági ügyekben jártak el a 2020. évben.
A helyi szervek hatósági munkáját nagy részben a tűzvédelmi szakterület, valamint az
iparbiztonság veszélyes áru szállítással kapcsolatos feladatai jellemezték A területi szerv
hatósági ügyeit főként a kiemelt beruházások, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól
való eltérési engedélyek, a tűzvédelmi szakvizsgáztatással, a kéményseprő-ipari felügyelettel,
az időszakos pirotechnikai eljárásokkal, a tűzvizsgálati helyszíni szemlékkel és eljárásokkal, a
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veszélyes anyagokat használó üzemekkel, valamint a vízügyi és vízvédelmi eljárásokkal
kapcsolatos feladatok adták.
A szervezet szakterületeinek munkáját a preventív, szolgáltató, ügyfélbarát hatósági
tevékenység jellemezte 2020. évben is. Az állampolgárok jogkövető magatartását különféle
közlemények, tájékoztatók kiadásával, konferenciák szervezésével segítették elő, melynek
célja volt a hiányosságok számának csökkenése. Egyik fő cél a megelőzés hatékonyságának
növelése, ennek érdekében szezonálisan jelentkező kockázati tényezőkre tekintettel adott ki
közleményt, valamint tájékoztatást az állampolgárok számára.
A szakterületek ellenőrzéseiket is jellemzően előzetes kiértesítésre, vagy azt megelőző
konzultációs egyeztetéseket követő időpontra hajtották végre.
2. Tűzmegelőzési szakterület
A tűzmegelőzési szakterület a megye fejlődéséhez és a gazdasági növekedéséhez a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó engedélyek,
szakhatósági állásfoglalások kiadásával járult hozzá. Mezőhegyes, Nagykamarás, Békéscsaba,
Gyomaendrőd, Gerendás településeken napelemes villamos kiserőművek létesítési
engedélyezését, illetve azok üzembe helyezését folytatta le.
Az M44-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatosan ezen időszakban több nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházás is volt, melyek egyaránt érintették a mély- és
magasépítészetet is. Kiemelendő a kardosi mérnökségi telephely átadása, a fürjesi csomópont
kiépítése, valamint a 47-es számú főút felújításához kapcsolódó Sebes-Körös körösladányi
híd felújításának engedélyezési eljárása is. A honvédelmi sportközpontok létesítésével
kapcsolatosan is megtörténtek Szarvas város területén a szükséges engedélyeztetések.
Hatósági jogkörben a Békéscsabai Nyomdaipari Tudás és Képzőközpont, illetve a hozzá
kapcsolódó 2. számú kollégium épület felújítási, bővítési munkálataihoz, valamint a
kapcsolódó beépített tűzjelző berendezések létesítési és használatbavételi eljárásait folytatták
le. A megyeszékhely legfontosabb beruházása a modern városok program keretén belül
megvalósuló 4000 fős multifunkcionális csarnok épület létesítési engedélyezési eljárása volt.
Ezeken felül a megye fontos beruházásai a mezőhegyesi tehenészeti telep fejlesztése során
használatba vett épületek és a Gyula város közigazgatási területére tervezett helikopter
alkatrész összeszerelő üzemének épületei.
2020. évben a szervezet új hatáskörében eljárva végrehajtotta a pirotechnikai termékek
fogyasztóvédelmi ellenőrzését. Az új hatósági hatáskör fogyasztóvédelmi szempontok
vizsgálatával teszi biztonságosabbá a pirotechnikai termékek forgalmazását, árusítását, majd
az azt követő felhasználásukat.
A szakterület éves munkáját is nagymértékben befolyásolta a koronavírus járvány. Az
építésügyi és használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz kiadott tűzvédelmi szakhatósági
állásfoglalások száma 10%-al csökkent.
A beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezésekkel kapcsolatos létesítési és
használatbavételi ügyek a tárgyi időszakban elsősorban jogszabályi kötelezettség alapján
indultak. A beépített tűzjelző- és tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi
eljárásainak száma 10%-os csökkenést mutat az előző évhez képest.
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A felsőfokú oktatási intézmények ellenőrzését 7 helyszínen hajtották végre. Az ellenőrzéseket
követően figyelmeztető és kötelező határozat is egyaránt ki lett adva, valamint bírság
kiszabására irányuló eljárás is indult azért, hogy az intézmény működése, üzemletetése
tűzmegelőzési szempontból biztonságosabb legyen. Összességében elmondható az
intézményekről, hogy a hibák, hiányosságok kijavítását követően a tűzmegelőzési előírások
teljesülnek.
Békés megyében 2020-ban is beazonosította a szakterület a szabadtéri kockázati helyszíneket,
mivel az elszáradt növényzet, a körülmények elősegítik a szabadtéri tüzek keletkezését. A
vizsgált időszakban a szabadtéri tűzesetek (28 db) közül 1 hektárnál nagyobb kiterjedésű 4
darab volt. A tűzesetek darabszáma alapján - a február és március vége között megtartott 28
ellenőrzésen kívül - további hatósági eljárás lefolytatása nem volt indokolt.
A csapadékmentes időszak beköszöntével és a tűzveszélyes időszak megjelenésével májusban
a szakterület tovább folytatta a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos médiakampányát,
valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek szakemberei a mezőgazdasági munkák
megkezdése előtt tűzbiztonsági konzultációkat tartottak a gazdálkodók részére. A
konzultációkon többek között szó esett a betakarítással kapcsolatos tűzesetek tapasztalatairól,
valamint a hatósági jogszabályi változásokról. Felhívták a gazdálkodók figyelmét a
tűzvédelmi előírások folyamatos betartására és a tűzesetek megelőzésére, tekintettel a
tűzesetek során keletkező magas kárértékre.
A nyár folyamán több alkalommal is felhívta a figyelmet az aratás közbeni tűzvédelmi
szabályok betartására, illetve az igazgatóság helyi szerveinek állománya konzultációt tartott a
tűzoltó készülékek készenlétben tartásával kapcsolatban, valamint a későbbiekben elvégezte a
mezőgazdasági erő- és munkagépek műszaki ellenőrzését. Ezen túl ellenőrizte a dohányzási
szabályok betartottságát, az erő- és munkagépek kipufogó-vezetékeinek műszaki állapotát, a
tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezését, valamint egyéb tűzvédelmi szabályok
betartottságát.
A szakterület a nyár végén kiemelten figyelmet fordított a kéményseprő-ipari szolgáltatás
fontosságára, mind hatósági, mind kéményseprő szakmai oldalról. Az ebben a témakörben
készült anyagok több nyomtatott és internetes oldalon is megjelentek, ezzel kapcsolatban
stúdió és rádiós beszélgetés is készült.
2020. novemberében megtartotta az igazgatóság a „Társasházak Tűzbiztonsága Napok”
elnevezésű tájékoztató fórumokat, felkészült a társasházakra vonatkozó jogszabályok,
műszaki követelmények, belső szabályzók és a kiadott információs anyag alapján az egyedi,
adott társasházra szabott konzultációk megtartására. A lakásszövetkezetek, közös képviselők,
illetve az érintett települési önkormányzatok tájékoztatása megtörtént az általános használati
szabályokról, valamint a „személyre szabott” egyeztetési lehetőségről. A korábbi évek
tapasztalatai alapján egyedi, a települések igényeihez mért, leggyakrabban előforduló
kérdésköröket érintő „személyre szabott” tájékoztatók készültek, amelyeket e-mail útján
kaptak meg az érintettek. A társasházakról elmondható, hogy üzemelésük jogkövető. 2020.
évben többszintes társasházban jelentős tűzeset nem volt.
3. Vízügyi és vízvédelmi szakterület
A vízügyi engedélyezési eljárásokban a korábbi éveknek megfelelően, a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályaiban meghatározott, és az
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igazgatóság feladatkörébe utalt vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásával összefüggő
feladatokat végzett a szakterület.
2020-ban az engedélyezési eljárások 85%-a vízügyi engedélyezési (elvi létesítési,
üzemeltetési, fennmaradási) hatáskörbe tartozott, 15%-a pedig önálló vízvédelmi hatáskörbe
tartozó (önellenőrzési tervek jóváhagyása, szennyvízkibocsátás engedélyezése) eljárás volt.
Az engedélyezések tárgyát tekintve, az illetékességi terület gazdasági, földrajzi adottságai,
valamint a pályázati lehetőségek alapján az engedélyezési eljárások közel 40 %-a
mezőgazdasági vízellátás és vízilétesítményei (öntözőtelepek, halastavak, állattartó telepek),
15% települések belterületi vízelvezetése, 20% saját célú vízellátáshoz kapcsolódó, 15%
közüzemi vízellátás és szennyvízelvezetés és 10% ipari üzemek, egyéb létesítmények vízilétesítményeinek eljárása volt.
A vízügyi hatósági feladatok közül kiemelkedő volt a belvízvédelmi létesítmények
engedélyezése során a Vargahosszai szivattyútelep rekonstrukció, valamint a megyei
települések belterületi csapadékvíz elvezetésére irányuló engedélyezési eljárások. Az
árvízvédelmi létesítmények közül nagy jelentőségű volt a Hármas-Körös jobb oldali
árvízvédelmi töltés fejlesztése. A megye mezőgazdasági sajátosságai alapján a termeléshez
elengedhetetlenül fontos öntözéshez az igazgatóság - vízgazdálkodási ágazatban történt fejlesztésekhez kapcsolódó engedélyek kiadásával járult hozzá.
A határozatok véglegessé válását követően az ügyeket az engedély hatályának lejártát
megelőző időpontig a szakterület nyilvántartásba veszi, az engedéllyel rendelkezőket a hatály
lejártát megelőzően tájékoztatja arról, hogy az engedélyük hatálya le fog járni és kérhetik
annak meghosszabbítását. Ennek köszönhetően az engedélyesek időben be tudják nyújtani a
módosítás iránti kérelmet. 2020. év végén közel száz vízjogi engedély hatálya járt le, a
tájékoztatásunkra megközelítőleg az engedélyesek 90 %-a nyújtott be módosítás iránti
kérelmet.
A szennyvízelvezetés és tisztítás területén az idei és elmúlt években több száz kilométer
szennyvízhálózatra és több közepes és kisebb kapacitású tisztítótelepekre adott ki engedélyt
létesítési és üzemeltetés vonatkozásban az igazgatóság vízvédelmi szempontból. Az
igazgatóság illetékességi területén jelenleg 27 településen üzemel szennyvíztisztító telep.
Jellemzően a legkisebb településeken (Bélmegyer, Kamut, Ecsegfalva stb.) nincs kiépített
szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep.
A szakterület nemzetgazdasági szempontból legfontosabb kiemelt jelentőségű beruházásai:
• Több megyei települést érintő szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep kialakítása,
• KEHOP beruházás keretében a Hármas-Körös folyó jobb oldali árvízvédelmi
vonalának mértékadó árvízszintre történő kiépítése, (61+200 – 66+000 tkm),
• a körösladányi duzzasztómű fejlesztése, vízrajzi létesítmények (távjelzős vízszintmérő
és vízhozammérő) építése,
• az M44 gyorsforgalmi út megépítéséhez kapcsolódó hatósági és szakhatósági
eljárások,
• a Wenckheim kerékpárút építéséhez (Békéscsaba Gerla - Szabadkígyós), kapcsolódó
engedélyezési és szakhatósági eljárások,
• a Lőkösháza – Békéscsaba 120. sz. vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó vízjogi és
szakhatósági eljárások,
• a Békéscsaba Multifunkciós sportcsarnok építéséhez kapcsolódó eljárások,
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• a gyulai helikopter alkatrész szerelő üzemhez kapcsolódó vízjogi engedélyezési és
szakhatósági eljárások.
2020-ban vízvédelmi hatóságként, az állattartó telepek siló- és trágyatárolói nitrát
direktívának való megfelelése tárgyában, a gazdálkodói adatszolgáltatás útján történő
adategyeztetést követő helyszíni szemle során 4 állattartási hely ellenőrzését hajtotta végre a
szakterület. Az ellenőrzések során egy esetben került sor kisebb hiányosság megállapítására.
A 2021. január 01-én hatályba lépett mezőgazdasági öntözési célú felszín alatti vízkivételt
biztosító művekkel kapcsolatos hatáskör változás miatt két eljárás a Nemzeti Földügyi
Központ részére meg lett küldve.
4. Iparbiztonsági szakterület
a) Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
Az igazgatóság 2012. évtől önálló hatóságként engedélyezi és felügyeli a veszélyes anyagokat
gyártó, felhasználó, tároló üzemeket. Annak érdekében, hogy a katasztrófavédelem
felügyelete nélkül ne működjenek ilyen üzemek a megyében, a szakterület üzemazonosítási
eljárásokat folytat le. Az igazgatóság 2020. évben nem tárt fel engedély nélkül működő
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, létesítményt. Az üzemeltetőket jogszabály kötelezi
évente gyakorlatok tartására (pl.: belső védelmi terv gyakorlat), melyeken a hivatásos
állomány minden esetben részt vesz, ezzel is felkészülve egy hatékony és biztonságos
beavatkozásra.
Békés megye területén 5 felső küszöbértékű és 5 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem, valamint 12 küszöbérték alatti üzem végez tevékenységet. A felső és az alsó
küszöbértékű üzemekben minden évben időszakos hatósági ellenőrzést tart az igazgatóság.
Folyamatos hatósági felügyelet alatt állnak a veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek és azt
üzemekben végrehajtott fejlesztések, bővítések és az alkalmazni kívánt új technológiák, a
fokozott jelenlét célja a biztonságos üzemeltetés feltételeinek hatósági biztosítása. Több
esetben supervisori ellenőrzés keretén belül a társhatóságok is saját hatáskörüknek
megfelelően ellenőrzést hajtanak végre, melyek során együttműködnek az igazgatósággal.
Megállapítható, hogy a veszélyes üzemek tevékenységében, összetételében nincs jelentős
változás. A vizsgált időszakban egy üzem megszűnt, egy a tevékenységét felfüggesztette,
valamint egy gazdálkodó szervezet jelenleg végelszámolás alatt áll. A végelszámolás során
kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyes anyagok, és hulladékok elszállítására.
2020. évben veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar nem következett be.
Az előzőekben részletezett ellenőrzéseken túl a tavalyi évben megtörtént az üzemek
„öregedéséből” adódó kockázatok felülvizsgálata. Megállapítható, hogy az üzemek
rendelkeznek karbantartási tervvel, annak végrehajtását visszaellenőrzik, szükség szerint
további intézkedést tesznek.
a) Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése, rendkívüli események
A veszélyesáru-szállítás ellenőrzés - mely közúton és vasúton van jelen - elsődlegesen a
közlekedésben résztvevők biztonsága érdekében szükséges, valamint ezen útvonalak
környezetében élő állampolgárok életének és anyagi javainak védelmét szolgálja. Az
ellenőrzések során nem csak a jogszabály szerint megjelölt veszélyesáru-szállító járművek
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ellenőrzése történt meg, hanem szúrópróba szerűen más szállítójárművek is ellenőrzés alá
kerülnek. A hatósági jelenlétnek köszönhetően a szállítók jogkövető magatartást tanúsítanak.
Telephelyi ellenőrzések alkalmával felkészült biztonsági tanácsadók fogadják a szakterület
ellenőreit.
A folyamatos hatósági jelenlét ellenére is előfordult rendkívüli esemény. 2020. augusztus 5én, az M44-es autóút 65. km szelvénynél egy 3,5 t össztömegű tehergépjármű balesetet
szenvedett. A baleset következtében a jármű rakományát képező 1000 liter
befogadóképességű IBC tartály az úttestre esett. Az IBC tartályban 400 liter gázolaj volt,
amely nem került a környezetbe. Az esethez kiérkező Katasztrófavédelmi Mobil Labor vegyi
felderítést és káreseti helyszíni szemlét hajtott végre. A baleset keletkezésének oka futómű
mechanikai sérülése (defekt) volt. A szállító jármű megfelelt a jogszabályi előírásoknak,
azonban a gépjárművezető érvényes ADR oktatását nem tudta bemutatni, emiatt
figyelmeztetésben részesült.
A 2020. évben Békés megyében veszélyes áruszállítással kapcsolatosan súlyos, vagy tömeges
sérüléssel járó baleset nem következett be.
Közúti ellenőrzések
A tárgyi időszakban 76 közúti és 15 telephelyi ellenőrzés során 56 ADR hatálya alá tartozó
jármű vizsgálata történt meg, továbbá a megye mezőgazdasági jellegéből adódóan 23
mezőgazdasági vontató ellenőrzésére került sor. A mezőgazdasági vontatóval kapcsolatos
szabálysértések megelőzése céljából a szakterület együttműködik a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával, így a jogszabályi változásokat megismerhetik a gazdálkodók.
Vasúti ellenőrzések
2020-ban 64 RID vasúti és 5 RID telephelyi ellenőrzés során 656 RID hatálya alá tartozó
vasúti kocsi vizsgálata történt meg. Ezen túl az illegális nemzetközi és belföldi veszélyes
szállítmányok felderítése, a rejtett vagy szabálytalan vasúti veszélyes áru szállítás feltárása, a
nemzetközi forgalomban résztvevő vasúti járművek iparbiztonsági hatósági ellenőrzés
céljából elrendelt akcióban az igazgatóság folyamatosan részt vett a Bács-Kiskun megyei
kelebiai nemzetközi határátkelő állomáson. A vasúti forgalom megnövekedett a lökösházi
határállomáson, ennek oka a Romániában létesült logisztikai központ.
Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML)
A KML a veszélyes anyagok jelenlétével, környezetbe kerülésével járó balesetek, természeti
és civilizációs katasztrófák esetén az elsődlegesen beavatkozó állomány (tűzoltók, mentők,
rendőrök) biztonságos munkafeltételeinek megteremtése, a veszélyes anyagok felderítése,
kimutatása, valamint a lakosság és a környezet védelme érdekében került létrehozásra. A
KML járműre beosztott kollégák összegyűjtik, rendszerezik, elemzik a veszélyhelyzet
értékeléséhez szolgáló kiinduló adatokat. Meghatározzák a környezetbe került mérgező,
fertőző, vagy sugárzó anyagok helyszíni jelenlétét, azok mennyiségét, koncentrációját.
Szükség esetén javaslatot tesznek további laboratóriumi vizsgálatokra. A káresemény
felszámolását követően közreműködnek a mentesítési feladatok koordinációjában,
végrehajtásában.
Riasztás esetén a kijelölt állomány speciálisan felszerelt gépjárművel vonul a kárhelyre a
radiológiai, biológiai, valamint vegyi felderítés végrehajtása céljából. A KML állománya a
veszélyes anyagok szállításával (ADR, RID) kapcsolatos ellenőrzésekben is részt vesz,
továbbá végzik a balesetet követő hatósági vizsgálatokat, valamint a veszélyes anyagokkal
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foglalkozó üzemek időszakos hatósági ellenőrzését. A KML gépjárművet 60 alkalommal
anyag azonosítások, radiológiai mérés, káresemények helyszínén különböző mérések,
gázkoncentráció mérés, gyakorlatok, ADR, RID és egyéb hatósági ellenőrzés – alkalmazták a
tavalyi évben.

b) Kritikus infrastruktúra védelme
A létfontosságú rendszerelemek kijelölésével kapcsolatos törvény és kormányrendelet alapján
az ágazati kijelölő hatóságok megkapták az üzemeltetői azonosítási jelentéseket. A jelentés
alapján dönt a hatóság, hogy indokolt kijelölési eljárást indítani, vagy sem. A 2020. évben
lefolytatott eljárásoknak köszönhetően megnőtt a kijelölt rendszerelemek száma.
Jelenleg a megyében 20 nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölése történt meg:
• egészségügyi ágazatban 3 rendszerelem,
• agárgazdaság ágazatban 5 rendszerelem,
• infokommunikációs technológiák ágazatban 4 rendszerelem,
• víz ágazatban 3 rendszerelem,
• közlekedés ágazatban 3 rendszerelem,
• közbiztonság -védelem ágazatban 2 rendszerelem.
2020. január 14-21. között a kritikus infrastruktúrákat érintő jelentős esemény következett be.
A rendkívüli időjárás miatt a csapadék ráfagyott a légvezetékekre (villamos energia, internet),
melynek következtében vezetékszakadás, tartó kereszt és porcelán törés, valamint oszlop
kidőlés következett be. Ilyen esetekben az infrastruktúrák közötti interdependencia miatt
értesíteni kell a közszolgáltatókat (víz-szennyvíz szolgáltató, engedélyes földgáz elosztó,
földgáz szállító), melyet az igazgatóság végrehatott, továbbá tájékoztatta a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemeket és a létfontosságú rendszerelemek üzememeltetőit, illetve a
vízügyi igazgatóságokat, valamint a Magyar Államvasutat.
Az esemény során 41 településen összesen 22.933 fogyasztási helyet érintő áramkimaradás
történt. A vezeték szakadás érintette az országos 100 kV-os vezetékeket is Békéscsaba és
Orosháza térségében, ahol kórház és veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek működnek. A
veszélyes anyagokkal foglakozó üzemekben nem okozott fennakadást az áram ingadozás és
kiesés. A 100 kV vezeték szakadást a szolgáltató szakemberei mindkét esetben kijavították,
így az érintett településeken a „kettős táplálás” újra biztosítottá vált.
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2020. február 18-án a BM OKF Iparbiztonsági Operatív Törzs helyiségében a BM OKF
Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet koordinálásával országos kritikus infrastruktúra
védelmi gyakorlat megtartására került sor. A gyakorlaton a megyei sajátosságok
figyelembevételével a villamos energia ellátásnak leginkább kitett létesítmény tekintetében le
lettek modellezve a rendszerek, rendszerelemek kiesésének következményei.
2020. december 10-én a kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetőinek
megtartott katasztrófa-elhárítási célú gyakorlaton a járványhelyzetre való tekintettel az
üzemeltetők saját telephelyükön, infokommunikációs eszközök használatával, elektronikus
formában vettek részt. A gyakorlat során az elektromos energiaellátást érintő esemény
hatásainak kezelését modellezte az igazgatóság, mely hatással van az üzemek tevékenységére.
Az üzemeltetők szakszerűen, gyorsan és proaktívan hajtották végre a gyakorlatot.
Az igazgatóság végzi a nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat, továbbá
az esetleges ideiglenes, valamint szükség ellátásra való felkészülést is. A megyében 2016. óta
nincs kijelölt közszolgáltató. A településeken a hulladékszállítást a DAREH Bázis Zrt. végzi
alvállalkozók bevonásával, a közmű szolgáltatóval a kapcsolat folyamatos.
5. Polgári védelmi szakterület
a) Csapadékvíz-elvezető rendszerek kockázati ellenőrzése
A települési csapadékvíz elvezető rendszerek kritikus helyeinek ellenőrzését 2013. óta minden
év első hónapjaiban az igazgatóság helyi szervei a megelőző évek önkormányzati és tűzoltói
beavatkozásainak elemzése alapján hajtják végre. Az ellenőrzés 2020-ban valamennyi I. és II.
belvízi katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen, összesen 46 db kockázati helyszínen
megtörtént.
b) Gazdasági-anyagi szolgáltatás keretében előzetesen kijelölt technikai eszközök
telephelyi ellenőrzése
Az árvíz elleni védekezésre való felkészülés jegyében 210 db teherautó telephelyi ellenőrzése
zajlott le a késő őszi időszakban. Ennek keretében 55 db emelő-vontató jármű adatait
vizsgálták felül a katasztrófavédelmi kirendeltségek.
c) Őszi védműszemlék
Az őszi védműszemlék keretében a katasztrófavédelmi kirendeltségek a települések vízkárelhárítási műveinek felülvizsgálatában részt vettek a települések vezetőinek meghívása
alapján. A szemléket a települések által kijelölt időpontokban augusztustól októberig
folytatták le. Ezek során felhívták a település polgármestereinek figyelmét a vízkár-elhárítási
tervek meglétének és naprakészségének pontosítására, a felülvizsgálat, illetve új terv
elkészítéshez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében a pályázati lehetőségek
folyamatos monitorozására.
d) Vis maior bejelentések ellenőrzése
2020-ban hét vis maior bejelentés történt. A bejelentések önkormányzati épületekben vihar
okozta károk és az ehhez kacsolódó védekezési költségek, valamint a hirtelen lehulló nagy
mennyiségű csapadék következtében szükségessé váló védekezés költségeinek elszámolására,
illetve kárenyhítésre vonatkoztak.
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II/5. A COVID VÍRUSHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELVÉGZETT FELADATOK
A koronavírus első és második hulláma elleni védekezési feladatok 2020-ban jelentős
mértékben befolyásolták a tervezett műveleti és hatósági feladatokat, emellett számos operatív
feladatot adtak. A koronavírus első szakaszában az igazgatóság irányítása alá tartozó és általa
koordinált szervek és szervezetek adatainak, szükséges humán és technikai kapacitásainak
felhasználásával az országos egészségügyi átcsoportosítási, valamint a szociális otthonokra
vonatkozó ez irányú terveinek megyei fejezeteit készítette el.
Emellett a szervezet ellátott számos védelmi igazgatási feladatot is, részt vett a rendkívüli
MVB üléseken, valamint a központi operatív törzs által hozott döntések gyors
végrehajtásában. Ennek megfelelően részt vett a mezőtúri kórház kórházparancsnoki és
helyettesi feladatellátásban, valamint egy Békés megyei közműszolgáltató veszélyhelyzeti
irányításában.
Szerepet vállalt továbbá a kijelölt szociális otthonok fertőtlenítési, majd később oltási
feladataiban, az iskolák és óvodák részére juttatott központi fertőtlenítő anyagok
kiosztásában, a köznevelési intézmények és egyes szociális szféra dolgozóinak tesztelési
feladataihoz kapcsolódó logisztikai feladatokban. Ideiglenes raktározásra alkalmas sátrakat
biztosított az Országos Mentőszolgálat Békés megyei „Red zónáihoz”, tervezési feladatokat
hajtott végre ideiglenes tesztelési pontok és oltópontok lehetséges helyeinek megtervezésekor,
illetve szükségkórházak kijelölt helyszínein tűzvédelmi előírások vizsgálatát végezte el.
A koronavírus elleni védekezési feladataink legfontosabb része mégis a szervezet egyik
alapfeladatának ellátásához kapcsolódott, a mentő tűzvédelem humán erőforrásának
biztosítása mind műveletirányítási, mind beavatkozói szinten. Ennek érdekében intézkedési
terv készült a szükséges beavatkozási, fertőtlenítési szabályokra és az együttműködési
protokollokra.
2020. őszén ombudsmani látogatásra került sor a Gyulai HTP-n, melynek keretében az
alapvető jogok biztosa részletes tájékoztatást kapott az igazgatóság működéséről, valamint a
koronavírus-világjárvány kapcsán elrendelt megelőző intézkedésekről, továbbá megtekintette
a rendelkezésre álló technikai felszereléseket és a gépjárműparkot, valamint találkozott a
szolgálatban lévő személyi állomány tagjaival is.
III. FEJLESZTÉSEK
a) Új gépjárművek
A Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon készenlétbe állt egy új Volkswagen Amarok
típusú erdőtüzes gépjármű, valamint az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon egy új,
Magirus típusú magasból-mentő gépjármű. Az új gépjárművek rendszerbe állítása jelentősen
javította az átlagéletkor mutatót, valamint a tűzoltó-technikai eszközök műszaki színvonalát.
b) Ingatlanfejlesztés
Az ingatlangazdálkodás területén is fejlődés jellemezte az elmúlt évet. Összesen öt
beruházási, illetve fejlesztési lehetőség megvalósításához állt rendelkezésre fedezet, melynek
köszönhetően helyi szerveinknél, valamint a megyei igazgatóságon is jelentős korszerűsítések
zajlottak, valamint elindult az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság komplex felújítása
is.
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IV. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI
Az igazgatóság igazodva a BM OKF 2021. évi munkaprogramjában foglaltakhoz
folyamatosan fejleszteni fogja a hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészültségét, az elearning képzések megvalósulását. A hivatásos egységek mellett tovább kívánja erősíteni a
megye mentő tűzvédelmében szerepet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati
tűzoltóságok szakmai feladatellátását.
A lakosság biztonságának növelése érdekében fokozni fogja a lakástüzek és szén-monoxid
mérgezések, valamint a szezonális tűzesetek megelőzését célzó tájékoztatási tevékenységet.
Kiemelt figyelmet kíván fordítani a különleges jogrendi időszakokban ellátandó polgári
védelmi feladatok tervezésére, szervezésére és tovább fogja folytatni a területi és helyi szintű
védelmi igazgatási szervek katasztrófavédelmi felkészítését.
Tovább folytatja az önkéntes mentőszervezetek gyakorlatoztatását, mentési képességeinek,
technikai eszközeinek fejlesztését, az önkéntes mozgalom erősítését a reagáló képesség
fejlesztése érdekében.
A Seveso III. irányelv célkitűzéseivel összhangban fejleszteni fogja a veszélyes üzemek
üzemeltetőinek a biztonságos működéssel kapcsolatos tudatosságát és tovább fogja erősíteni a
kijelölt létfontosságú rendszerelemek üzem folytonos működését támogató hatósági
tevékenységet.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően folytatja a tűzoltási, műszaki mentési
tevékenységet végző beavatkozó állomány védőfelszereléssel és technikai eszközzel történő
ellátását.
A korábbi évekhez hasonlóan koordinálja az ÖTE-k, az önkéntes mentőszervezetek, valamint
a polgári védelmi szervezetek részére az új technikai eszközök, védőfelszerelések beszerzését,
a rendelkezésre álló pályázati források minél hatékonyabb felhasználását.
Tovább kívánja csökkenteni az irattárban tárolt papíralapú iratok mennyiségét az iratok
digitalizálásának növelésével párhuzamosan.
Folytatni és erősíteni fogja a katasztrófavédelem megelőzést célzó kommunikációját.
V. ÖSSZEGZÉS
Az igazgatóság személyi állományának valamennyi tagja helytállt mind a normál időszaki
feladatokban, mind a veszélyes helyzetekben a tűz- és káreseti beavatkozások során, valamint
a beavatkozásokat követő lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában. A 2020-as év a tűzoltói
beavatkozások számát tekintve csökkenő tendenciát mutat (2019-ben 2.906, 2020-ban 2.735
vonulás). A káresetek év közbeni eloszlása nem változott. A káreseteket elemzésekor
megállapítható, hogy a műszaki mentések 52,8 %-a a szélsőséges időjárás kártéteményeihez
és viharkárok felszámolásához kapcsolódik.
2020. évben a tűzmegelőzési szakterületet érintő kiemelt beruházások megvalósítása a
napelemes villamos kiserőművek létesítésére és használatbavételére, az M44-es gyorsforgalmi
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út építésével kapcsolatos közlekedési létesítmények létesítésére és használatbavételére, az
ezekhez kapcsolódó beépített tűzjelző berendezések létesítésére és használatbavételének
engedélyezésére, valamint külön kormányrendeletben megjelölt nemzetgazdasági
szempontból kiemelt fontossággal bíró épületek létesítésére és használatbavételére terjedt ki.
A polgári védelmi szakterület a 2020. évre kitűzött céljait teljesítette, kiemelten kezelte a
felkészüléssel kapcsolatos feladatait, jelentkezzen az akár saját feladatként, akár a szakmai
felügyelete alatt álló tűzoltóságok vonatkozásában, vagy más szervek, szervezetek
felkészüléséhez kapcsolódóan. Ennek eredményeképpen hatékonyabbá vált a katasztrófák
elleni védekezés, a bekövetkezett események hatásainak csökkentése, növelve ezzel a megye
beavatkozó szerveinek reagáló képességét a valós alkalmazások esetén.
A kihirdetett veszélyhelyzet alapján az igazgatóság átszervezte a hatósági feladatait, az
egyeztetéseket jellemzően telefonos és elektronikus formában végezte. Felkészült a
kormányhivatal márciusi, valamint a bíróságok és ügyészségek áprilisi átszervezésével
kapcsolatos feladataira, a szükséges iratmintákat módosította.
Az igazgatóság állományának munkavégzését a minőségi szakmai munka fejlesztése, a
tervszerűség, az integrált hatósági munka további fejlesztése, a magas fokú együttműködési
készség, a hivatástudat, a prevención alapuló költséghatékonyság, a valós társadalmi
igényekre történő reagálás és az önkéntesek nagyszámú bevonása jellemezte.
Az értékelt időszakban a kitűzött célok végrehajtása, a működés pénzügyi-anyagi-technikai
biztosítása a jóváhagyott költségvetési előirányzatok keretei között a pénzeszközök hatékony,
optimális, takarékos felhasználása a gazdaságossági és likviditási szempontokat szem előtt
tartásával történt.
Az állomány képzése tervezetten, a képesítési követelmények egyénenkénti szem előtt
tartásával valósult meg. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány képzésének előzetes
tervezésénél a szervezet figyelembe vette a költséghatékonyságot, illetve azt a tényt, mely
szerint az előmenetel megkerülhetetlen feltétele a folyamatos önképzés, képzés, illetve
tanulás.
Az igazgatóság hatékony, eredményes működéséhez, a feladatrendszerének maradéktalan
ellátásához alapvetően hozzájárult a személyi állomány fegyelmezettsége. A munkáltató
biztosította az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, különös figyelemmel az
egyéni védőeszközök biztosítására. Az elhasználódott védőeszközök pótlása érdekében
megrendelt védőeszközök, szakfelszerelések beszerzésével biztosítva volt a készenléti
állomány egyéni védőeszközzel és szakfelszereléssel történő teljes körű, biztonságos
ellátottsága.

