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I. BEVEZETÉS
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) 2019-ben a
tervezett feladatait az I. és II. féléves vezetői munkatervnek és a hatályos szabályozóknak
megfelelően végrehajtotta. Célkitűzéseink 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.
A hatósági szakterület mind megyei, mind helyi szinten eredményesen végezte feladatait, az
előírásoknak a szakmai felügyeleti, az elvárásoknak a lakossági oldalról megfelelt. A
szakterület végrehajtotta a jogszabályváltozások beépítését a munkafolyamatokba, valamint a
hatósági és szakhatósági eljárásaink szakszerű lefolytatásával segítette a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházások megvalósítását. Az előző évekhez hasonlóan a helyi
szervek tevékenységének jelentős részét a tűzvédelmi hatósági feladatok, valamint az
iparbiztonság veszélyes szállítmányozással kapcsolatos feladatai alkották. A területi szerv
hatósági ügyeit főként a kiemelt beruházások, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól
való eltérési engedélyek, a tűzvédelmi szakvizsgázatással, kéményseprő-ipari felügyelettel, az
időszakos pirotechnikai eljárásokkal, tűzvizsgálati helyszíni szemlékkel és eljárásokkal, a
veszélyes anyagokat használó üzemekkel, valamint a vízügyi és vízvédelmi eljárásokkal
kapcsolatos feladatok adták.
A 2019-es év a tűzoltói beavatkozások számát tekintve növekvő tendenciát mutat (2018-ban
2237 vonulás, 2019-ben 2906 vonulás). A káresetek év közbeni eloszlása nem változott,
kiemelt időszaknak számít a télvégi-tavaszi, valamint a nyárvégi-kora őszi időszak. A
káreseteket okait vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések 53,5 %-a a
szélsőségesen időjárás kártéteményeihez, a viharkárok felszámolásához kapcsolható.
Az önkéntesek részére számos gyakorlatot tartottunk, melynek eredményeképpen a
mentőszervezetek és tűzoltó egyesületek állományának további szakmai fejlődése biztosított
volt, az együttműködés helyi szinten mind a képzéseken, mind a valós alkalmazások során jó
szinten valósult meg.
A KEHOP projekt keretében átvett HEROS AQUADUX–X 4000 típusú gépjárműfecskendők
és a vízszállítók rendszerbeállításának következtében megyékben valamennyi hivatásos
tűzoltó-parancsnokság rendelkezik új, korszerű, magyar gyártású R 16 típusú
gépjárműfecskendővel és vízszállító gépjárművel.
Az ingatlangazdálkodás területén is fejlődés jellemezte az elmúlt évet, hiszen összesen öt
beruházási, illetve fejlesztési lehetőség megvalósításához állt rendelkezésre fedezet, melynek
köszönhetően helyi szerveinknél, valamint az Igazgatóságon is jelentős korszerűsítéseket
hajtottunk végre.
Polgári védelmi területen a veszély-elhárítási tervezést és az e tervekben meghatározott
beavatkozói állomány – köztük a polgári védelmi szervezetek állományának – felkészítését,
kiképzését és gyakoroltatását végrehajtottuk.
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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 három katasztrófavédelmi kirendeltség - Békéscsaba,
Orosháza, Szeghalom -, illetve 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 2019-ben vonulást igénylő esemény 2906 esetben
történt, ebből 2890 esetben I. vagy I. kiemelt (99,4%), 20 esetben II. kiemelt, 2 esetben III.
kiemelt, 3 esetben IV. kiemelt, 1 esetben V. kiemelt volt a riasztási fokozat. További 28
esetben utólagos tűzjelzés érkezett az Igazgatóságra, amely tűzoltói beavatkozást nem
igényelt. A káreseteket elemzésekor megállapítható, hogy a műszaki mentések 53,5 %-a a
szélsőséges időjárás kártéteményeihez és a viharkárok felszámolásához kapcsolódik. A 2018as évhez viszonyítva 2019-ben jelentősen nőtt a műszaki mentések, és ebből adódóan az
összes vonulás száma.
Kiemelt beavatkozást igényelt 2019. május 21-én az elmúlt évtizedek legnagyobb tűzesete a
békéscsabai István malom égése. A tűz közel 1100 m2-es alapterületen, hat szinten pusztította
el a több mint 160 éves múlttal rendelkező épületet. A tűzoltást V. kiemelt riasztási
fokozatban hajtottuk végre, melyben 15 tűzoltó gépjármű és - az irányítókkal együtt- 67 fő
tűzoltó vett részt. A tűzeset során személyi sérülés nem történt. A tűzvizsgálati eljárás során
megállapítást nyert, hogy a tűz keletkezési oka elektromos energia volt.
2. Önkéntes tűzoltó egyesületek
A megyénkben katasztrófavédelmi feladatok ellátására igénybe vehető 18 önkéntes tűzoltó
egyesület (a nagymágocsi egyesület Csongrád-Csanád megyében található) rendelkezik HTPvel megkötött együttműködési megállapodással. Ennek értelmében az egyesületek 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. Fentieknek megfelelően az
Igazgatóság kiemelt fontosságú elemként kezelte az önkéntes tűzoltó egyesületek fejlesztését,
melyhez kapcsolódóan tavaly mind a 18 egyesület pályázott és jutott jelentős támogatáshoz
központi forrásból.
3. Ellenőrző gyakorlatok, képzések
A megyei ellenőrző gyakorlatok alkalmával valós eseményeket feltételezve mérjük fel a
gyakorlaton résztvevők ismereteit. A tűzoltóságokon végrehajtott ellenőrzések alapvetően a
szolgálatváltásra, a szolgálatellátásra, a továbbképzésekre, valamint a beavatkozások és
gyakorlatok végrehajtására terjedtek ki. Tavaly három alkalommal szerveztünk ellenőrző
gyakorlatot a megye tűzoltóságai részére, melyek megfelelt értékelést kaptak. A gyakorlatok
életszerű szervezéséhez jelentős segítséget nyújt, hogy a BM OKF központi forrásból
biztosított az Igazgatóság és a HTP-k részére egy RESCUE bábut, füstgépeket, világító
eszközöket és zászlókat.
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4. Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok
A három ÖTP rendelkezik együttműködési megállapodással a működési területileg illetékes
HTP-val, mely értelmében az ÖTP-k tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan
igénybe vehető, 24 órás készenléti szolgálatot ellátó, elsődleges műveleti körzettel rendelkező
tűzoltóságok.
5. Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság
A Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: BMTB) - 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 BMTB-vel kapcsolatban jelentkező feladataink során folyamatosan adtunk ki lakossági
tájékoztatókat a halálesettel és személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése és
megelőzése érdekében. A médián keresztül nem megszólítható személyeket (idősek, betegek,
hajléktalanok, stb.) tájékoztattuk a rájuk néző tűzmegelőzési veszélyekről és a helyes
magtartási szabályokról. Ehhez kapcsolódóan szóróanyagok szétosztását is végeztük karitatív
és civil szervezetek bevonásával. Az elmúlt évhez hasonlóan lakossági fórumokat is
szerveztünk az érintett célcsoportok részére.
Fentiek túl a kirendeltségek, a HTP-k, az ÖTP-k és az ÖTE-k bevonásával az illetékességi
területen megszerveztük a szabadtéri tüzek megelőzésével, jelzésével, kezelésével kapcsolatos
tájékoztatást.
Májusban, a csapadékmentes időszak beköszöntével és a tűzveszélyes időszak megjelenésével
tovább folytattuk a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos médiakampányt, az évente
megrendezett nyitott szertárkapuk elnevezésű eseménnyel egybekötve adtunk tájékoztatást és
felvilágosítást tűzesetek megelőzésének szabályairól.
A tűzesetek megelőzése érdekében a kirendeltségek szakemberei a mezőgazdaságban végzett
munkák megkezdése előtt több alkalommal is tűzbiztonsági konzultációkat tartottak a
gazdálkodók részére. A konzultációkon többek között szó esett a betakarítással kapcsolatos
tűzesetek tapasztalatairól, valamint a hatósági jogszabályi változásokról. Felhívtuk a
gazdálkodók figyelmét a tűzvédelmi előírások folyamatos betartására és a tűzesetek
megelőzésére, tekintettel a tűzesetek során keletkező magas kárértékre.
Az év második felében kiemelt figyelmet fordítottunk a kéményseprés népszerűsítésére, mind
hatósági, mind kéményseprő szakmai oldalról megközelítve a témát. Az ebben a témakörben
készült anyagokat több felületen is olvasni lehetett (nyomtatott és internetes oldalakon is),
ezzel kapcsolatban stúdió és rádiós beszélgetés is készült.
A BMTB csatlakozott a 2019. szeptember 24-én kezdődő „Biztonság Hete 2019.” országos
rendezvénysorozathoz, mely a biztonság különböző aspektusait széles körben bemutató,
edukációs és baleset-megelőzési program, ahol a tűzmegelőzés is kiemelten fontos szerepet
kapott.
Mindezek mellett a BM OKF és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. közös kampányának folytatásaként füstérzékelőket adtunk át a leginkább
veszélyeztetettek számára karitatív szervezetek bevonásával. A „Társasházak napja”
rendezvénysorozaton a társasházak, lakóközösségek számára széleskörű tájékoztatást adtunk a
követendő tűzmegelőzési szabályokról, ezzel is növelve a lakóépületek biztonságát. A
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tájékoztatás során nagy hangsúlyt fektettünk az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a
továbbiakban: OTSZ) társasházakat, lakóközösségeket érintő változásainak bemutatására.
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 látja el feladatait, ahová az országban működő
két hívásfogadó központból (Miskolc, Szombathely) futnak be a segélyhívások. A két
központ a 112-es egységes európai, valamint a 105-ös – előzőleg közvetlenül a
katasztrófavédelem megyei műveletirányító ügyeleteire befutó – segélyhívószámra érkező
telefonokat is kezeli.
Összességében a megyei fő- és műveletirányító ügyelet az elmúlt évben automata tűzjelző
lemondást, karbantartást, üzembe helyezést 1352, PAJZS adatlapot 4611 (intézkedést igénylő
esemény: 3062) esetben kezelt.
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. A káresemény helyszínén a tűzoltó állomány biztonságosabb
beavatkozását felügyeli és ellenőrzi. A káresemény során a KMSZ elsődleges feladata a
tűzoltás-vezetésre jogosult vezetők irányítással összefüggő, önálló tevékenységének
megfigyelése. A KMSZ tanácsaival segíti a tűzoltás vezetőjét a káreset felszámolásában,
valamint figyelemmel kíséri a beavatkozó tűzoltói állomány tevékenységét, indokolt
esetekben átveszi az irányítást. Katasztrófa esetén a helyszínre érkezést követően azonnal
megkezdi a katasztrófa komplex felszámolásának irányítását.
A KMSZ 2019-ben 82-szer végzett gyakorlat ellenőrzést, 116 esetben kezdte meg a
káreseményhez vonulást és 23-szor vette át beavatkozás irányítását. A beavatkozó állomány
szakmai felkészültségét, szolgálatellátását, beavatkozását összesen 63 esetben ellenőrizte. A
KMSZ káreseti helyszíni szemlét, illetve helyszíni ellenőrzést 48 esetben végzett, ezen túl 29
tűzvizsgálati eljárást folytatott le, melyek közül 26 esetben megállapították a keletkezéshez
vezető folyamatot, 2 esetben vélelmezett, 1 esetben pedig ismeretlen lett 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, a civilizációs eredetű veszélyeztető
tényezők közül az ipari vonatkozású tűz, robbanás és mérgező anyagok, valamint a veszélyes
áru szállításával kapcsolatos káreseményekkel kell számolni.
2. Kiemelt feladatok
a)
Települések katasztrófavédelmi sorolása, veszélyelhárítási tervezés
A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásával kapcsolatban a települések
javaslataikat, valamint a besorolásban érintett együttműködő szervek és szervezetek
állásfoglalásaikat megküldték, melyek figyelembevételével hajtottuk végre a felülvizsgálatot.
Ennek eredményeként megállapítható, hogy nem volt indokolt a települések
katasztrófavédelmi osztályba sorolásnak módosítása.
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A besoroláshoz kapcsolódóan rendelkezünk a kockázatelemzések eredményeire épülő
veszély-elhárítási tervrendszerrel, települési, helyi védelmi bizottsági, katasztrófavédelmi
kirendeltségi és megyei védelmi bizottsági szinten. E tervek valamennyi megyei és helyi
szintű elemének felülvizsgálata 2019-ben megtörtént. A területi veszély-elhárítási tervben
foglalt árvízi védekezési feladatok végrehajthatósága érdekében, annak humán és technikai
igénye alapján az általunk készített eljárásrend felülvizsgálata megtörtént, melyben
pontosítottuk a bevonásra tervezett erők sorrendisége mellett azok adatbázisát is.
b)
Polgári védelmi szervezetek felkészítése és riasztási gyakorlata
A köteles polgári védelmi szervezetek érintett települési parancsnokságainak és
infokommunikációs egységeinek felkészítését és riasztási gyakorlatát 2019. októbernovember hónapban hajtottuk végre a megye 75 településén. A megyében 594 fő van
beosztva a települési polgári védelmi parancsnokságba és 513 fő az infokommunikációs
egységbe. A szakkiképzések napján a munkaidőt megelőzően, vagy azt követően, esetlegesen
közvetlenül a felkészítés előtt kerültek végrehajtásra a riasztási gyakorlatok, melyeket a
közbiztonsági referensek, valamint a kisegítésükre a települési polgári védelmi parancsnokság
ügyeletéből kijelölt személyek hajtottak végre jellemzően telefonon, 12 személy esetében
pedig személyesen. Az riasztási gyakorlat eredményessége telefonos kiértesítést esetében 97,9
%, a személyes kiértesítést is figyelembe véve 99,6 % volt.
c)
Közösségi szolgálat
Továbbra is kiemelt feladatként kezeltük a közösségi szolgálattal kapcsolatos tevékenységet,
amelynek eredményeképpen 37 tanintézmény tanulóit fogadta az Igazgatóság, illetve a helyi
szervek állománya. Az érettségi vizsga előtt álló diákok 50 órában megismerkedhettek a
katasztrófavédelem felépítésével és feladatrendszerével, valamint a tűzoltók munkájával.
d)

Önkéntes települési mentőszervezetek, közfoglalkoztatottak katasztrófavédelmi
felkészítése
A megyében összesen 32 településen alakult meg önkéntes mentőszervezet, melyek
jellemzően 8-10 fős létszámúak és alapvetően műszaki kárfelszámoló képességgel
rendelkeznek. A települési mentőszervezetek riasztása, készenlétbe helyezése a települések
infokommunikációs polgári védelmi egységeinek riasztó rajainak alkalmazásával biztosított.
Tevékenységükkel támogatni tudják a hivatásos és egyéb beavatkozó szervek munkáját. A
települési mentőcsoportokat bevontuk a megyei és járási mentőcsoportok éves ismétlő
törzsvezetési és terepgyakorlatába.
Az árvízzel veszélyeztettet önkormányzatoknál végrehajtottuk közel 1200 közfoglalkoztatott
katasztrófavédelmi felkészítését a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Erőforrás Igénybevételi
Tervében rögzített igényeknek megfelelően. A közfoglalkoztatotti létszám csökkenésének
kompenzálására 2019-ben kidolgozásra került az Erőforrás Átcsoportosítási Terv annak
érdekében, hogy az esetlegesen bekövetkező káresemény elleni védekezés során biztosított
legyenek a megyében rendelkezésre álló nem hivatásos szervezetek személyi és technikai
erőforrásai. Ennek eredményeképpen a települések közötti szükséges átcsoportosítások
hatékonyan és gyorsan végrehajthatóak.
3. Gyakorlatok
a) Törzsvezetési gyakorlatok
A megyében felmért veszélyforrások kezelése, a kárfelszámolás során jelentkező
intézkedések és az azt követő helyreállítás során végrehajtandó feladatok gyakorlása
érdekében az érintett szervek/szervezetek, valamint a védelmi igazgatás területi, helyi és
települési szintjeinek bevonásával területi veszély-elhárítási terv gyakorlatot hajtottunk végre.
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2019-ben először a szarvasi járás védelmi igazgatásában érintett szervek, szervezetek
mutatták be a gyakorlat feltételezése alapján, hogy döntés-előkészítéseik és döntéshozatalaik,
valamint a vonatkozó belső szabályzóik megfelelően támogatják-e a hatékony és jogszerű
feladatellátást. A gyakorlat célja a települések önmentő képességének, a polgári védelmi
szervezetek alkalmazhatóságának vizsgálata, valamint a polgármesteri határozatok
döntéshozatali eljárásainak gyakoroltatása volt.
b) A megyei és járási mentőcsoportok éves ismétlő törzsvezetési és terepgyakorlata,
járási mentőcsoportok nemzeti újraminősítő gyakorlata
2019. október 4-5-én összevont éves ismétlő törzsvezetési és terepgyakorlatot tartottunk a
megyei és járási mentőcsoportok részére összesen 140 fő részvételével.
Az önkéntesekre elsősorban viharkár felszámolási, ideiglenes helyreállítási, kutyás
nyomkövetési és terepkutatási, mentési feladatok vártak a Gyomaendrőd település
közigazgatási területén kialakított kárhelyszíneken. A gyakorlaton azonos képességű,
elsősorban a műszaki-mentési, kutatás-mentési, továbbá légi felderítési feladatok
végrehajtásához kapcsolható képességek gyakoroltak. A különböző mentőcsoportokat együtt
alkalmazva összekovácsolási céllal, hivatásos helyszíni irányító parancsnokok és biztonsági
tisztek bevonásával gyakoroltattuk, melynek eredményeképpen a résztvevő mentőcsoportok
sikeresen hajtották végre feladataikat.
c) HUNOR gyakorlat
2019. április 7–12. között, a romániai Bukaresten és Nagysink (Cincu) térségében került
megrendezésre a „Vigorous Warrior 2019” NATO gyakorlat 5 fő Békés megyei HUNOR tag
részvételével. 2019 június 24–28. között a Szerbiai Niš térségében került megrendezésre a
„SRBIJA 2019” gyakorlat 3 fő Békés megyei HUNOR tag és 4 fő hivatásos tűzoltó
részvételével.
d) Mentőcsoportok alkalmazásai
A 2019-ben 7 alkalommal került sor a megyei és járási mentőcsoportok részleges
alkalmazására, melyek során főként viharkár felszámolásával, eltűnt személyek keresésével és
drónos légi felderítéssel kapcsolatos feladatok jelentkeztek.
II/4.

INTEGRÁLT HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

1. Hatósági eljárások
Az Igazgatóság és helyi szervei tűzvédelmi, iparbiztonsági és vízügyi, vízvédelmi hatósági,
valamint szakhatósági ügyekben járnak el. A tárgyi évben az előző években elvégzett
feladatok folyamatos megtartása mellett elvégeztük a jogszabályváltozások beépítését a
munkafolyamatokba, a papír alapú iratok csökkentésével növeltük az elektronikus irataink
számarányát, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását a hatósági
és szakhatósági eljárásaink szakszerű lefolytatásával segítettük.
A helyi szervek hatósági munkáját az előző évekhez hasonlóan nagy részben a tűzvédelmi
szakterület munkája jellemezte, valamint az iparbiztonság veszélyes szállítmányozással
kapcsolatos feladatai. A területi szerv hatósági ügyeit főként a kiemelt beruházások, az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól való eltérési engedélyek, a tűzvédelmi
szakvizsgázatással, kéményseprő-ipari felügyelettel, az időszakos pirotechnikai eljárásokkal,
tűzvizsgálati helyszíni szemlékkel és eljárásokkal, a veszélyes anyagokat használó üzemekkel,
valamint a vízügyi és vízvédelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatok adták.
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A lefolytatott hatósági engedélyezési eljárások száma a 2014-től tartó folyamatos emelkedést
követően 2018-ra az előző évhez képest 50%-al csökkent és ezek a számok 2019-ben is
mindössze minimális emelkedést mutattak. A kiadott szakhatósági állásfoglalások száma az
elmúlt években stagnált, míg a végrehajtott hatósági ellenőrzések száma az elmúlt 5 év
folyamatos emelkedését követően csökkent 2018. és 2019. évben.
2. Tűzvédelmi hatósági szakterület
a) Kiemelt beruházások tűzvédelmi szakterületen
A kiemelt beruházásokkal kapcsolatosan a tűzvédelem területén 2019. évben 30 darab
szakhatósági állásfoglalást adtunk ki, melyek során többek között megvalósult a modern
városok program keretében Békéscsabán új vásárcsarnok és parkolóház építési engedélyezése,
a CsabaParkon belül egy új látógatóközpont használatba vétele, továbbá az M44-es
közlekedési létesítmény forgalomba helyezése is.
b) Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírások alóli eltérési engedélyezések
2019-ben az eltérési engedélyek száma 4 darab volt (tűzivíztározó medence létesítési kötelme
külterületen lakóingatlan vonatkozásában, fali tűzcsap hálózat létesítése, oltóvizet biztosító
földfeletti tűzcsap és védendő létesítmény közötti távolság, tűzoltósági kulcsszéf telepítése).
c) Kéményseprő ipari szolgáltatás hatósági felügyelete
2019. évben 1 kéményseprő-ipari szolgáltatóról vezettünk hatósági nyilvántartást, aki egyben
közszolgáltatóként is tevékenykedik megyénkben. Ezen túl illetékességi területünkön 8, piaci
alapon működő, megyén kívüli székhellyel rendelkező, de a megyében is szolgáltatást végző
vállalkozás, valamint 1 szerv – a BM OKF Gazdasági Ellátó Központjának Békés megyei
csoportja - végezte tevékenységét. A kéményseprő-ipari tevékenység hatósági felügyelete
folyamatos, melynek eredményeképpen megállapítható, hogy a tevékenység ellátása
megfelelő szintű.
d) Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
Az oktatásszervezők és a szakvizsgáztatók köre a megyében állandó, 1-1 személyben történt
mindösszesen változás az elmúlt 6 évben. 2019. évben a 10 oktatásszervező 124 alkalommal
tartott oktatást és vizsgáztatást. A bejelentéseket követően az oktatásszervezőknél legalább
évente hatósági ellenőrzést folytatunk. 2019-ben az ellenőrzéseket követően külön hatósági
eljárás nem indult, egy-egy tájékoztató levéllel figyelmeztettünk az érintetteket a jogszabályi
előírások betartására.
e) Pirotechnikai eljárások
Az előző években, évközben a megyében egy telephelyen pirotechnikai termékekhez
kapcsolódóan raktározási, tárolási tevékenységet 4-5 engedélyes végzett maximum 20
konténerben. 2019. év júliusára ez megváltozott, mert egy gazdálkodó szervezet 207
négyzetméter alapterületen elkezdte a pirotechnikai raktárának működtetését és az év közbeni
konténeres tárolások megszűntek. Évközben a pirotechnikai termékek felhasználásának
ügyében 18 szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Az év végi forgalmazáshoz kapcsolódóan a
kiadott állásfoglalások száma 28 volt, mely tevékenységet 5 engedélyes végezte. 2019.
december 30-31-én 28 helyszíni ellenőrzését hajtottuk végre, melyek során hiányosságot nem
tártunk fel.
f) Tűzvédelmi hatósági ellenőrzések
A tűzvédelmi ellenőrzéseket minden esetben tervezetten az országos szerv meghatározásai,
valamint a létesítmény nyilvántartások ellenőrzési ciklusidője alapján hajtottuk végre. A
terven felüli ellenőrzéseket a működési, telepengedélyezési, szállás szolgáltatási eljárásokhoz
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kapcsolódó megkeresések, valamint a szakmai indokok adják. Az ellenőrzések száma az
elmúlt években folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott és 2018-ban elérte az 1948-as
darabszámot, azonban ez a szám tavaly 1812-re csökkent.
2019-ben a megye területén a katasztrófavédelmi kirendeltségek a felettes szerv
feladatszabásainak megfelelően hajtották végre tűzvédelmi cél-, átfogó- és utóellenőrzéseiket.
A tervezett ellenőrzések kiterjedtek a szabadtéri kockázati helyszínek azonosítására, a nyári
betakarítási munkákat végző mezőgazdasági gépek szemléjére, a karácsonyi vásárok,
bevásárlóközpontok helyszíneire és a középiskolákra. A felettes szerv feladatszabása alapján
piacfelügyeleti ellenőrzéseket is lefolytattunk, ahol az építési termékek, tűzoltó-technikai
termékek forgalmazásának, beépíthetőségének tűzvédelmi szempontú megfelelőségét
vizsgáltuk. Visszatérő feladatként, társhatóságokkal közösen a sportlétesítmények
biztonságtechnikai ellenőrzését is lefolytattuk. Tűzvédelmi szakhatósági jogkörből eredően a
társhatóságok bevonása mellett olyan szociális létesítmények, szálláshelyek, ipari telephelyek,
üzletek tevékenységét és működését ellenőriztük, ahol a tűzvédelmi létesítési és használati
szabályok együttes megtartásának igazolása volt a cél.
g) Építésügyi eljárások
A kirendeltségek szakhatósági ügyei közül mind szakmai, mind mennyiségbeli szempontból
az építésügyi-használatbavételi engedélyezések emelkednek ki. 2019. évben 239 építésügyi és
használatbavételi engedélyhez kapcsolódóan adtunk ki tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalást.
Az eljárásokat minden esetben ÉTDR rendszerben folytattuk le, a tervezett és használatba vett
épületek funkció szerint jellemzően az uniós és országos pályázati lehetőségekhez igazodtak.
h) Szabadtéri rendezvények
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján a szabadtéren és az épületekben megtartott
rendezvényekkel kapcsolatban az előző évekhez hasonlóan szintén százat meghaladó esetben
érkezett biztonsági tervdokumentáció és tűzvédelmi szabályzat kiegészítés az elsőfokú
hatóságokhoz tájékoztatás céljából, melyek minden esetben a megyei műveletirányítási
főügyeleten, illetve a működési terület szerinti HTP-n is elérhetőek voltak. Kiemelt zenés,
táncos szabadtéri rendezvényt illetékességi területünkön nem rendeztek, de mindezek ellenére
több olyan szabadtéri rendezvényt szerveztek, amelyen a résztvevők száma jelentős volt. A
megyében a legnagyobb lakosságot érintő rendezvények a Gyulai Kisüsti Pálinkafesztivál, a
Csabai Sör- és Csülökparádé, a Csabai Kolbászfesztivál, a Kenyérünnep Orosházán, valamint
Medgyesegyházi Dinnyefesztivál. Az elsőfokú hatósági osztályok a rendezvény biztonságos
lebonyolítása érdekében a helyszíneken ellenőrzéseket hajtott végre, a szabadtéri
rendezvények során személyi sérülés és tűzeset nem történt.
i) Együttműködés a társhatóságokkal, civil szervezetekkel
A hatósági állomány folyamatosan kapcsolatot tartott a társhatóságokkal, többek között a
rendőrség helyi szerveivel, az önkormányzatokkal, a Békés Megyei Kormányhivatal
főosztályaival és a járási hivatalokkal. A fenti társhatóságokkal közösen szervezett
ellenőrzéseket (zenés-táncos szórakozóhelyek, szabadtéri rendezvények, közérdekű
bejelentések kivizsgálása, szociális intézmények hatósági felügyelete) több esetben tartottunk.
A fentiek alapján a Békéscsabai KvK hatósági osztálya 2019. évben a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával közös képzést tartott május 21-én vállalkozók és tűzvédelmi
szolgáltatók részére a működési, telepengedélyezési és szálláshely engedélyezési eljárások
tűzvédelmi szabályairól. Az önkormányzati ügyintézők és jegyzők részére az általános
közigazgatási rendtartással kapcsolatos működési, telepengedélyezési és szálláshely
engedélyezési, valamint a szabadtéri rendezvények engedélyezési eljárásainak tűzvédelmi
szabályairól 2019. június 6-án tartottunk tájékoztatót.

12
A Békés Megyei Mérnöki Kamarával közös kreditpontos továbbképzés 2019. október 15-én
tartottuk az épületgépészeti és villamos berendezések tűzvédelme, valamint az épületgépészet,
tűzvédelmi lezárások, napelemek témában. A megyében a hatósági szakterületek a jó és a
folyamatos együttműködés érdekében - mely kihatással van az ügyfélbarát hatósági
eljárásokra is - képzéseket, munkaműhelyeket, lakossági fórumokat szerveztek.
3. Iparbiztonsági hatósági szakterület
a) Veszélyes áruszállítás ellenőrzése, rendkívüli események
A veszélyes áru szállítás ellenőrzése - mely közúton és vasúton van jelen megyénkben elsődlegesen a közlekedésben résztvevők biztonsága érdekében szükséges, valamint ezen
útvonalak környezetében élő állampolgárok életének és anyagi javainak védelmét szolgálja.

2019. május 11-én egy mezőgazdasági vontatóból és permetezőgépből álló járműszerelvény
személygépjárművel ütközött. A baleset következtében a permetező munkagép oldalára
borult, és ennek következtében kb. 1000 liter bekevert gyomirtó permetezőszer az út melletti
csapadékvíz elvezető árokban szétterült. A személygépjármű vezetője súlyos sérülést
szenvedett. A helyszínre érkező Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban: KML)
vegyi felderítést hajtott végre és megállapította, hogy a permetezőszer nem minősült az ADR
szerinti veszélyes anyagnak. A baleset következtében a szétterült anyag felszíni vagy felszín
alatti vízszennyezést nem okozott.
Békés megyében az elmúlt években veszélyes áruszállítással kapcsolatos, tömeges sérüléssel
járó baleset nem következett be.
b) Közúti ellenőrzések
Az időszakban összesen 126 közúti és 33 telephelyi ellenőrzést hajtottunk végre, melyek
során 165 ADR hatálya alá tartozó jármű vizsgálata történt meg, továbbá a megye
mezőgazdasági jellegéből adódóan 79 mezőgazdasági vontatót ellenőriztünk.
c) Vasúti ellenőrzések
Az év végéig 90 RID vasúti és 7 RID telephelyi ellenőrzést hajtottunk végre, melyek során
807 RID hatálya alá tartozó vasúti kocsi vizsgálata történt meg és a vasúti szabályok
megsértése miatt a kirendeltségek 25 esetben tették meg a szükséges intézkedéseket.
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A veszélyes áruszállítás során feltárt hiányosságok az elmúlt években csökkenő tendenciát
mutatnak, azonban a fenti számok igazolják a hatóság jelenlétének szükségességét a
közlekedésbiztonság jelenlegi szintjének megtartása, illetve további fokozása érdekében.
d) Veszélyes üzemek
Békés megye területén 5 felső küszöbértékű és 5 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem, valamint 12 küszöbérték alatti üzem végez tevékenységet. A felső és alsó
küszöbértékű üzemekben minden évben időszakos hatósági ellenőrzést tartunk. Folyamatos
ellenőrzés alatt állnak az üzemekben végrehajtott fejlesztések, melyeknek célja a biztonságos
üzemeltetés. Több esetben, társhatóságok részvételével supervisori ellenőrzést tartottunk,
mely során valamennyi, jogszabályban rögzített előírás ellenőrzése megtörténik. 2019. évben
súlyos ipari baleset nem történt.
Tavaly 11 belső védelmi terv gyakorlat és 10 súlyos káresemény-elhárítási terv gyakorlatot
hajtottunk végre veszélyes üzemekben, melyek során egy esetben tártuk fel a munkavállalók
részéről a légzőkészülék szabályoknak megfelelő használatának hiányosságait. A helyszínen
tartózkodó KML állománya a helyes használatot bemutatta, majd a gyakorlati elemet
ismételten és szabályosan végrehajtották a munkavállalók.
A gyakorlatok mellett három esetben társhatóságokkal (rendőrség, munkavédelmi,
környezetvédelmi, valamint mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság) közös ellenőrzést
hajtottunk végre, mely 2 esetben káreseményt követő üzemazonosítási eljárás volt, 1 esetben
pedig üzemzavar bekövetkezése indokolta a kivizsgálást.
e) Kritikus infrastruktúra védelme
A megyében nyolc nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölése történt meg.
Az infrastruktúrát érintő eseményekkel kapcsolatban elmondható, hogy tavaly 12 esetben
történt közüzemi gázvezeték sérülés. A sérüléseket szemle jegyzőkönyv felvétele követte,
amelyek kiértékelése után az érintett katasztrófavédelmi kirendeltség megtette a szükséges
hatósági intézkedéseket.
Az Igazgatóságunknál jelennek meg a nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatos
feladatok, továbbá az esetleges ideiglenes, valamint szükségellátásra való felkészülés. A
megyében jelenleg nincs kijelölt közszolgáltató 2016. óta. A településeken a hulladékszállítást
a DAREH Bázis Zrt. végzi alvállalkozók bevonásával, a közmű szolgáltatóval folyamatosan
kapcsolatot tartunk.
A kritikus infrastruktúrák védelméhez kapcsolódóan 2019-ben kettő gyakorlatot tartottunk.
Ezek célja a létfontosságú rendszerelem kommunikációs csatornáinak, az EDR rádiók
használatának és a társszervekkel való kapcsolatfelvétel gyakorlása volt, melyet mindkét
alkalommal sikeresen hajtottak végre az érintett szervezetek.
A kritikus infrastruktúrákat érintően kettő alkalommal következett be szélsőséges időjárási
körülmények miatt tömeges és elhúzódó áramkimaradást előidéző esemény. A helyzet
hatékony kezelése érdekében az esetek során rendszeresen egyeztettük az áramszolgáltatóval
a tájékoztatás rendjét, így az áramszolgáltatás kimaradásában érintett települések
vonatkozásában két óránként tájékoztatást kaptunk. A településekkel felvettük a kapcsolatot
és folyamatosan értesítettük a polgármestert vagy közbiztonsági referenst az aktuális
helyzetről, valamint önkéntes mentőcsoportok alkalmazására is sor került. Kiemelten kezeltük
a bentlakásos intézmények helyzetét is, szükség esetén felvettük a kapcsolatot az intézmények
vezetőivel.
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Megyénkben kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egység (KIBE) is megkezdte működését
egy rendszerbeállított új gépjárművel, amely havi ellenőrzési terv alapján végzi
tevékenységét. Éles alkalmazásra nem volt még szükség, azonban a gépjárműre telepített
infrastruktúra nagymértékben hozzájárul a hatósági feladataink hatékony ellátásához.
f) Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML)
Veszélyes anyagokat szállító kamionok, vonatok balesete, vegyi üzemekben, kórházakban,
hulladéktárolókban és hasonló, veszélyes anyagokat kezelő és használó létesítményekben,
üzemekben bekövetkező rendkívüli események következtében olyan anyagok kerülhetnek a
környezetbe, amelyek súlyosan károsíthatják az emberek egészségét.
A KML a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, 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. Ezek a csoportok biztosítják a veszélyhelyzet értékelését szolgáló kiinduló
adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és feldolgozásához, valamint a mérgező, fertőző vagy
sugárzó anyagok helyszíni és laboratóriumi meghatározásához szükséges feltételeket és
szükség esetén közreműködnek a mentesítési feladatok koordinációjában.
Riasztás esetén a kijelölt állomány speciálisan felszerelt gépjárművel vonul a kárhelyre a
radiológia, biológiai, valamint vegyi felderítést végrehajtása céljából. A KML állománya
hétköznapi munkájuk során a veszélyes anyagok szállításával (ADR, RID) kapcsolatos
ellenőrzésekben is részt vesz, továbbá végzik a baleseti kivizsgálásokat, valamint a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemek időszakos hatósági ellenőrzéseit és baleseti kivizsgálásait is.
A KML 2019-ben 19 alkalommal avatkozott be káresemények során.
4. Vízügyi és vízvédelmi hatósági szakterület
A vízügyi engedélyezési eljárásokban a korábbi éveknek megfelelően, a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályaiban meghatározott, és az
Igazgatóság feladatkörébe utalt vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásával összefüggő
feladatokat végeztük.
A szakterület ellenőrzéseinek száma folyamatosan emelkedik, mely 2019-ben 250 darab,
melyből felügyeleti kategóriába tartozó vízügyi ellenőrzés 190 db volt. A vízügyi
ellenőrzések során jellemzően az ellenőrzöttek részéről együttműködő, munkánkat segítő
magatartást tapasztaltunk. Az ellenőrzöttek a feltárt hiányosságok kijavítását, pótlását önként
vállalták, azt többnyire határidőben teljesítették, vagy határidő módosítást kértek, melyből
adódóan bírság kiszabása pusztán néhány esetben volt indokolt.
a) Vízügyi hatósági feladatok
Vízügyi hatósági területen az elmúlt év legnagyobb feladata az ivóvízminőség-javító
beruházások engedélyezéseinek módosítása volt. További fontosabb vízügyi hatósági feladat
volt az ár- és belvízvédelmi létesítmények létesítési és üzemeltetési engedélyezései
eljárásainak lefolytatása. A mezőgazdaságban a termeléshez elengedhetetlenül fontos
öntözéshez, és a bővítések megvalósulásához kapcsolódó engedélyezési tevékenységünkkel
segítettük elő a térség fejlődést. Vízügyi hatósági feladataink során összesen 385 engedélyt
adtuk ki, melyek közül 124 vízjogi létesítési engedély, 224 üzemeltetési engedély, 30
fennmaradási engedély és 7 megszüntetési engedély volt.
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatban a vízügyi
és vízvédelmi hatósági szakterület 8 esetben járt el. Így többek között a 120. számú
vasútvonal, Lőkösháza – Békéscsaba – Szolnok szakaszok fejlesztése során a vasútállomások
és kiszolgáló létesítmények, csapadékvíz tisztítására és elvezetésére szolgáló
vízilétesítmények esetében, az M44 autóúthoz kapcsolódóan a csapadékvíz elvezetés,
keresztező vezetékek, kiszolgáló létesítmények, pálya mérnökség, aszfaltkeverő telep
vízellátását biztosító kút esetében, valamint az ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és
tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházások esetében több településen.
b) Vízvédelmi hatósági feladatok
A vízvédelem területén a szennyvízelvezetés és tisztítás adott az utóbbi időben sok feladatot.
Ezen kiemelten fontos és költséges beruházások terén az elmúlt években több ezer kilométer
szennyvízhálózatra és több közepes és kisebb kapacitású tisztítótelepekre adtunk ki engedélyt
létesítés és üzemeltetés vonatkozásában.
A felszíni vízvédelmi tevékenység során jellemzően még a szennyvíz, használtvíz
kibocsátások engedélyezésével kapcsolatos műszaki, hatósági feladatokat láttunk el,
kibocsátási határértékeket állapítottunk meg önálló eljárásban, egységes környezethasználati
engedélyben, vagy a vízjogi engedélyezési eljárás alkalmával. Önálló eljárásban szennyvíz
kibocsátási engedélyt adtunk ki, míg vízjogi engedélyezési eljárás keretében kibocsátók
tervezési és üzemeltetési feltételeit határoztuk meg. Önellenőrzési terveket hagytunk jóvá,
valamint üzemi kárelhárítási tervet bíráltunk el. A vízvédelmi feladatkörbe tartozó ügyekben
építésügyi, hírközlési, közlekedési, bányászati, villamosvezetékek, gázvezetékek, tartályok,
trágyatárolók, földhivatali, erdészeti, halászati örökségvédelmi és gördülő fejlesztési terv
ügyekben szakhatósági állásfoglalásokat adott ki az Igazgatóság 679 esetben.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
kölcsönös megfeleltetési szabályokhoz kapcsolódó ellenőrzésekről elmondható, hogy az
illetékességi területünkön a gazdálkodói nyilatkozatok feldolgozása után 11 db helyszíni
ellenőrzést hajtottunk végre. Az ellenőrzéseket 2019. október és november hónapban
folytattuk le, melyek során 5 esetben került sor nem megfelelőség (4 esetben enyhe, 1 esetben
közepes súlyú) megállapítására. Ezen túl egységes környezethasználati engedélyhez kötött
vízminőség-védelmi felügyeleti ellenőrzéseket is végeztünk, melyek száma 2019-évben 13
darab volt.
5. Polgári védelmi szakterület
a) Csapadékvíz-elvezető rendszerek kockázati ellenőrzése
Az ellenőrzéseket 2013. óta minden év első hónapjaiban az Igazgatóság helyi szervei a
megelőző évek önkormányzati és tűzoltói beavatkozásainak elemzése alapján hajtják végre.
Tavaly valamennyi I. és II. belvízi katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen megtörtént,
összesen 70 db kockázati helyszínen.
b) Gazdasági-anyagi szolgáltatás keretében előzetesen kijelölt technikai eszközök
telephelyi ellenőrzése
A polgármesteri határozattal kijelölt technikai eszközök ellenőrzését minden évben
elvégezzük az árvíz elleni védekezés és a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés jegyében,
valamennyi járásban. Ennek során évente tavasszal ellenőrizzük a teherszállításra alkalmas
tehergépjárműveket, ősszel a nehéz gépek vontatására és emelésére alkalmas járművek
rendelkezésre állását, melynek eredményeképpen 210 db teherautó és 50 db emelő-vontató
járművek adatait vizsgálták felül a katasztrófavédelmi kirendeltségek.
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c) Őszi védműszemlék
Az őszi védműszemlék keretében a települések vízkár-elhárítási műveinek felülvizsgálatán
veszünk részt évről-évre a megye valamennyi települési vezetőjének meghívása alapján. A
felülvizsgálatokon valamennyi érintett települési önkormányzat és az illetékes vízügyi
Igazgatóság képviselői is részt vesznek. A szemlék az előre elkészített ütemterv alapján
augusztustól októberig tartottak, melyek során felhívtuk a település polgármestereinek
figyelmét a vízkárelhárítási tervek meglétének és naprakészségének pontosítására, a
felülvizsgálat, illetve új terv elkészítéshez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében a
pályázati lehetőségek folyamatos monitorozására.
III. FEJLESZTÉSEK
a) Új gépjárművek
2019. július hónapban átvettünk a Gyulai HTP részére 1 db HEROS AQUAREX D7 típusú
duplafülkés vízszállítót. A KEHOP projekt keretében átvett HEROS AQUADUX–X 4000
típusú gépjárműfecskendők és a vízszállítók rendszerbeállításának következtében a megyében
valamennyi HTP, illetve a mezőberényi KVŐ is rendelkezik új, korszerű, magyar gyártású R
16 típusú gépjárműfecskendővel és minden HTP rendelkezik vízszállító gépjárművel.
2019. december 16-án egy Magirus típusú magasból-mentő gépjárművet vettünk át
üzemeltetésre, kiváltva ezzel egy 15 éves Renault Midlum magasból mentőt. Szintén KEHOP
projekt keretében 2019. február 27-én átvettünk 1 db Volkswagen Transporter típusú
gépjárművet. Ezen felül az Igazgatóság fenntartásában lévő kettő darab, tisztán elektromos
meghajtású Volkswagen Golf típusú ügyintézői gépjárműhöz kapcsolódóan az e-autó töltők
alapinfrastruktúrájának kiépítése megtörtént két darab 22 KW teljesítményű töltőberendezés
telepítésével. Az új gépjárművek rendszerbe állítása jelentősen javította a tűzoltó-technikai
eszközök átlagéletkorát és műszaki színvonalát.
b) Ingatlanfejlesztés
Az Igazgatóság részére 5 beruházási, illetve fejlesztési lehetőség megvalósításához állt
rendelkezésre fedezet. Ezekből a forrásokból megvalósult a Szeghalmi HTP laktanya
épületének utólagos külső homlokzati hőszigetelése, valamint férfi mellékhelyiségeinek
felújítása és az elosztó- és kapcsolószekrény modernizálása, továbbá az Igazgatóság „A”
épületének II. emeleti mellékhelyiségeinek felújítása és a Mezőkovácsházi HTP laktanya
épület udvari bejárati és szélfogó ajtóinak cseréje.
IV. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI
Az Igazgatóság igazodva a BM OKF 2020. évi munkaprogramjában foglaltakhoz
folyamatosan fejleszteni fogja a hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészültségét, az elearning képzések megvalósulását. A hivatásos egységek mellett tovább kívánjuk erősíteni a
megye mentő tűzvédelmében szerepet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati
tűzoltóságok szakmai feladatellátását.
Megyénkben a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző hivatásos beavatkozó
állomány korszerű tűzoltó védőfelszereléssel és technikai eszközökkel történő ellátása
biztosított, melynek fenntartása a jövőben is kiemelt célunk.
A lakosság biztonságának növelése érdekében folytatni fogjuk a lakástüzek és szénmonoxid-
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mérgezések megelőzését célzó tájékoztatási tevékenységet, ezzel is erősítve a lakosság
megelőző és öngondoskodó képességét.
Célunk az ügyeleti és műveletirányítási állomány elméleti, gyakorlati ismeretszintjének és
képességének növelése, mely során szoros együttműködésre törekszünk a 112-es Egységes
Segélyhívó Rendszer működtetésében érintett szervezetekkel. Együttműködési feladataink
során a területi és helyi szintű védelmi igazgatási szervek katasztrófavédelmi felkészítését
továbbra is folytatjuk.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően végezzük a települések öngondoskodási
képességének erősítését, a polgári védelmi szervezetek valós kockázatoknak megfelelő
elméleti és gyakorlati felkészítését.
Továbbra is koordináljuk a megyénkben megalakított önkéntes mentőszervezetek mentési
képességeinek, technikai eszközeinek fejlesztését, gyakorlatoztatását, valamint a hivatásos
katasztrófavédelmi erők melletti szerepvállalásuk fokozását, az önkéntes mozgalom
erősítését.
A Seveso III. irányelv célkitűzéseivel összhangban fejleszteni fogjuk a veszélyes üzemek
üzemeltetőinek a biztonságos működéssel kapcsolatos tudatosságát, a hatósági munkavégzés
során végezzük a veszélyes üzemek öregedési folyamatainak felmérését, az ezekkel
kapcsolatos események megelőzésére vonatkozó tapasztalatok hasznosítását.
Tovább fogjuk folytatni a bürokráciacsökkentéssel és az adminisztratív terhek enyhítésével
kapcsolatos célkitűzés végrehajtását mind az általános, mind a hatósági igazgatási
folyamatokban. Ehhez kapcsolódóan növelni fogjuk a papíralapú iratok digitalizálásának
arányát, ezzel párhuzamosan csökkentjük az irattárban tárolt papíralapú iratok mennyiségét.
Mindezek mellett az állomány körében növelni fogjuk az adatvédelmi tudatosság szintjét.
Végre fogjuk hajtani a hatósági és ügyféli jogalkalmazók módosított Országos Tűzvédelmi
Szabályzat alkalmazására történő felkészítését.
V. ÖSSZEGZÉS
Igazgatóságunk 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.
Hatósági feladataink ellátása során is a legfontosabb az emberi élet és a vagyoni javak
megóvása, a károk megelőzése, azonban kiemelt figyelmet fordítunk a kiemelt beruházások
ügyeinek intézésére, melyek megyei szinten gyorsan és egységesen történnek.
A polgári védelmi szakterület a 2019. évre kitűzött valamennyi célját teljesítette, feladatai
ellátása során 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.
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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 történt. Mind a beosztotti, mind a vezetői állomány szem
előtt tartotta a képzések előzetes tervezésénél 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.

