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I. BEVEZETÉS  
 
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) 2021-ben a 
tervezett feladatait az I. és II. féléves vezetői munkatervnek és a hatályos szabályozóknak 
megfelelően, időarányosan végrehajtotta. Az igazgatóság célkitűzéseinek meghatározása 
során elsődleges szempont 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 katasztrófavédelem szervezetrendszerében a megyei és kirendeltségi hatósági 
szakterületeink az általános feladataikat elvégezték, a szakmai felügyeleti előírásoknak, 
továbbá az ügyfelek és a lakossági oldal elvárásainak megfeleltek. A céljaink elérése 
érdekében nagy hangsúlyt fektetettünk a tájékoztató, tanácsadó tevékenységgel történő 
megelőzésre, figyelemfelhívásra. 
 
A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt időszaknak a tél végi és tavaszi 
időszak, valamint a nyár végi és kora őszi időszak számít. Leginkább ekkor emelkednek meg 
az esetszámok a megye gazdasági beállítottságából (agrármegye jelleg) adódóan. A 
káreseteket elemzésekor megállapítható, hogy a műszaki mentések 51,3 %-a a szélsőséges 
időjárás kártéteményeihez és a viharkárok felszámolásához kapcsolódik. A 2020-as évhez 
viszonyítva megállapítást nyert, hogy 2021-ben 5 %-kal nőtt az összesített vonulások száma. 
 
A katasztrófavédelmi műveletek polgári védelmi feladatainak tervezése, az arra való 
felkészülés érdekében ciklikusan visszatérő feladatot jelent az igazgatóság számára a 
települések katasztrófavédelmi besorolása, az erre épülő veszély-elhárítási tervezés és a 
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. 
 
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, valamint folytatódott az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
komplex felújítása is. 
 
A Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a halálesettel és személyi sérülésekkel járó 
tűzesetek számának csökkentése és megelőzése érdekében tájékoztatót készített. Szétosztásuk 
karitatív és civil szervezetek, valamint a kéményseprők bevonásával történt azzal a céllal, 
hogy a leginkább veszélyeztetett, egyedül élő, idős, a jelenleg szokásos kommunikációs 
csatornáktól leginkább elzárt rétegek figyelmét is felhívjuk az esetleges kockázati tényezőkre. 
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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 tűzoltóság (a továbbiakban: ÖT) - 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 2021-ben vonulást igénylő esemény 2874 esetben 
történt, ebből 2853 eset I. vagy I. kiemelt (99,26%), 18 eset II. kiemelt, 3 eset III. kiemelt 
riasztási fokozatú volt.  
 
2. Önkéntes tűzoltó egyesületek 
A megyében 18 ÖTE (a nagymágocsi egyesület Csongrád-Csanád megyében található) 
rendelkezik HTP-vel megkötött együttműködési megállapodással. Ennek értelmében az ÖTE-
k 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 kerültek 
felmérésre a gyakorlaton résztvevők ismeretei. Az igazgatóság három alkalommal szervezett 
ellenőrző gyakorlatot a megye tűzoltóságai részére, melyek megfelelt értékelést kaptak. A 
gyakorlatok értékelése minden esetben differenciáltan, a beavatkozó és irányító állomány 
részére is megtörtént.  
 
A koronavírus terjedésének megakadályozása, illetve csökkentése érdekében 2021. március 
04-től 2021. június 01-ig a tűzoltósági szakterületre vonatkozóan a laktanyán kívülre tervezett 
valamennyi gyakorlat megtartását felfüggesztettük. A beavatkozó ÖTE-k éves minősítő 
gyakorlataikat sikeresen végrehajtották. 
 
Az országos központi oktató anyagok nagymértékben elősegítették a beavatkozói állomány 
szakmai fejlődését, amely mérhető volt a féléves e-learning vizsgák teljesítése során, ahol az 
állomány megfelelő színvonalú eredményt ért el. 
 
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.  
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A bizottság a tájékoztatóanyagok széleskörű terjesztése mellett bemutatót szervezett 
Békéscsaba Megyei Jogú Város főterén, amely során egy lakószobának berendezett konténer 
tüzét, valamint konyhai olajtüzet oltották el a tűzoltók. A bemutató célja az volt, hogy az 
adventi időszakhoz, illetve a fűtési szezonhoz kapcsolódóan felhívjuk az állampolgárok 
figyelmét a potenciális veszélyekre, kockázatokra, a követendő magatartási eljárásokra. A 
bemutatókkal egy időben lehetőséget biztosítottunk az érdeklődők számára, hogy leteszteljék 
felkészültségüket az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tűzvédelmi tesztjeinek kitöltésével és 
a tesztet helyesen kitöltők között kisorsoltunk öt darab füst-, és öt darab szén-monoxid 
érzékelőt.  
 
A bizottság 55 alkalommal jelent meg a médiában, bemutatókon, falunapokon, iskolákban és 
különböző rendezvényeken, melynek köszönhetően több ezer emberhez jutottak el 
figyelemfelhívásaink, melyek igazodtak az adott évszakra leginkább jellemző 
veszélyforrásokhoz, így a szabadtéri tűzesetek megelőzéséhez is. Ezen túl számos témakörben 
az év minden szakában visszatérő és folyamatos a lakosság tájékoztatása (pl.: szén-monoxid 
mérgezések; otthoni dohányzás veszélyei; háztartási balesetek stb.) 
 
 
II/2. MEGYEI FŐÜGYELETI ÉS MŰVELETIRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉG, 

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI SZOLGÁLAT, TŰZVIZSGÁLATOK 
 
A megyei fő- és műveletirányító ügyelet állománya a szolgálatát 2021. május 31-ig az 
igazgatóság épületében található tartalék ügyeleten (régi megyei főügyelet) látta el, június 1-
től pedig a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányító Központjának ügyeleti 
helyiségében. 2021. augusztusában a régi megyei főügyelet vizes blokkjának felújítása, a 
helyiségek festése, illetve a szükséges informatikai, távközlési fejlesztése megtörtént. 
 
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 2021. évben 3976 adatlapot kezelt, melyből intézkedést igénylő 
esemény 3170 volt. 
 
A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KMSZ) olyan megyei hatáskörrel 
rendelkező szolgálat, amely magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó 
tevékenységet folytat és tűzoltósági, katasztrófavédelmi műveletirányítási, és beavatkozás-
elemzési feladatokat lát el. Káresemény esetén a helyszínre érkezést követően azonnal 
megkezdi az esemény komplex felszámolásának irányítását. 
 
A KMSZ 2021-ben 50 gyakorlatot ellenőrzött, 150 esetben vonult káreseményhez és 24 
esetben vette át a beavatkozás irányítását. A beavatkozó állomány szakmai felkészültségét, 
szolgálatellátását, beavatkozását összesen 76 esetben ellenőrizte. A tűzoltósági főfelügyelő a 
KMSZ-t 17 esetben vonta be a szolgálati csoportok, szolgálatparancsnokok képzésébe, 
gyakorlatok tartásába. A KMSZ 2021-ben 27 tűzvizsgálati eljárást indított, 11 esetben 
bűncselekmény gyanúja, 4 esetben haláleset, 2 esetben elrendelt riasztási fokozat, 10 esetben 
szakmai ok miatt. A lezárt eljárások közül a tűzvizsgáló 20 esetben állapította meg a tűz 
keletkezési okát, 7 alkalommal a keletkezési ok ismeretlen volt. A fentieken felül a KMSZ 
további 11 alkalommal hajtott végre tűzeseti helyszíni szemlét, ahol a további adatgyűjtés 
során megállapítást nyert, hogy a tűzvizsgálati eljárást nem indokolt lefolytatni. 
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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 Békés megyei települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásánál, illetve azok 
felülvizsgálatánál figyelembe vettük a települések javaslatait, valamint a besorolásban érintett 
együttműködő szervek és szervezetek állásfoglalásait. A felülvizsgálat eredményeként 2021-
ben nem volt indokolt a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítása. 
 
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. 2021-ben az Európai Uniós irányelveknek megfelelően új terveket készítettünk a 
jogszabályban meghatározott időpontokig. 
 

b) Polgári védelmi szervezetek felkészítése és riasztási gyakorlata 
A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítését hagyományosan az október-novemberi 
hónapokban hajtottuk végre a műszaki és kárfelszámoló, valamint az egészségügyi egységek 
részvételével. Ennek eredményeképpen 73 településen 2634 főt készítettünk fel, míg 2509 fő 
gyakorlatban résztvevő személyből 2358 fő riasztása volt eredményes. 
 

c) Közösségi szolgálat 
Továbbra is kiemelt feladatként kezelte a polgári védelmi szakterület a közösségi szolgálati 
tevékenységet, melynek eredményeképpen 47 tanintézmény tanulóit fogadta az igazgatóság, 
illetve a helyi szervek állománya. 
 

d) Közfoglalkoztatottak katasztrófavédelmi felkészítése 
Az árvízzel veszélyeztettet területek önkormányzatánál – a koronavírus miatt önkormányzati 
intézkedéseket figyelembe véve - végrehajtottuk a közfoglalkoztatottak katasztrófavédelmi 
felkészítését a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Erőforrás Igénybevételi Tervében 
rögzítetteteknek megfelelően. A 2019-ben kidolgozott Erőforrás Átcsoportosítási Tervet - 
amelyet annak érdekében készítettünk, hogy egy esetlegesen bekövetkező káresemény elleni 
védekezés során biztosított legyen a megyében rendelkezésre álló nem hivatásos szervezetek 
személyi és technikai erőforrása - felülvizsgáltuk és pontosítottuk. 
 
3. Gyakorlatok, pályázatok 
 

a) Önkéntes Mentőcsoportok kutyavezetőinek kétnapos felkészítése Gyomaendrődön 
Az igazgatóság a Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség támogatásával 
2021. szeptember 04-05-én hajtotta végre a megyében megalakított járási mentőcsoportok 
kutyavezetőinek gyakoroltatását és felkészítését. A felkészítés során a megjelent kutyavezetők 
tájékoztatást kaptak a felelős kutyatartás és mentőkutya alkalmazásnak állatjólléti és 
állategészségügyi feltételeiről, a helyes teendőkről egy eltűnt személy megtalálása esetén és 
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az adott munkaterület biztonságossá tételének lehetőségeiről. Az Országos Rendőr-
főkapitányság Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központjának szakoktatója ismertette a 
megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichikai állóképesség fontosságát a kutatás során, illetve, 
hogy egyes esetekben milyen speciális eszközök használata válhat indokolttá. A gyakorlati 
felkészítés keretében a résztvevők felkészült szakemberek segítségével hajtották végre a 
kitűzött feladatokat.  
 

b) Megyei és járási mentőszerveztek éves ismétlő gyakorlata 
A mentőcsoportok Nemzeti Minősítő Rendszernek megfelelő éves ismétlő gyakorlatát 2021. 
szeptember 24-25. között hajtottuk végre, összesen 83 fő részvételével, a HUNOR és a 
HUSZÁR központi rendeltetésű mentőszervezet Békés megyei képzésen résztvevő 
állományával együtt. Fontos szempont volt a gyakorlat során megvalósuló értékteremtés, ami 
ebben az évben egy csapadék elvezető rendszer kapacitás-bővítésével valósult meg, ahol 
mintegy 300 m3 feliszapolódott földet kotort ki és szállított el a mentőcsoport. 
 

c) Pályázatok 
A BM OKF főigazgatója által a minősített mentőszervezetek részére kiírt pályázatokon 
eredményesen szerepeltek mentőcsoportjaink. A pályázatok benyújtásánál fontos szempont 
volt az egységesség biztosítása, a megfelelő védőruházattal történő ellátásnak, valamint a 
minősítésnek megfelelő eszközök beszerzése. A mentőcsoportok 2021-ben összesen 
2.929.713 Ft,- összegben nyertek védőeszközöket, valamint a rendelkezésre álló technikai 
eszközök üzemeltetésével járó költségek fedezetére vonatkozó támogatást. 
 

d) Mentőcsoportok alkalmazásai 
2021-ben összesen 53 alkalommal alkalmaztuk részlegesen a megyei és a járási 
mentőcsoportokat, melyek során főként viharkár-felszámolási, eltűnt személyek keresési, 
drónos légi felderítési feladatokat hajtott végre az állomány.  
 
 
II/4. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG 

 
1. Integrált hatósági feladatok 
Az integrált hatósági feladatok esetében a hatósági, szakhatósági engedélyezési eljárások 
száma - az előző évek folyamatos csökkenését követően - 2021-ben 15%-os emelkedést mutat 
2020-hoz viszonyítva. Az ellenőrzések területén több mint 30%-os emelkedés következett be 
az előző évhez képest. Az eljárások és az ellenőrzések száma azonban elmarad az 5 évvel 
ezelőttiektől, melynek oka a kialakult járványhelyzet és a folyamatos ügyféli terhek 
csökkentésével történő hatásköri változások. 
 
A lefolytatott tűzvédelmi hatósági ellenőrzések az előző évekhez hasonlóan tavaly is a 
legnagyobb számú és szakmai szempontokból az egyik leginkább időigényes eljárások közé 
tartoztak, melyeket minden esetben tervezetten, az országos szerv meghatározásai, valamint a 
létesítmény nyilvántartások ellenőrzési ciklus idejének figyelembevételével hajtottuk végre. A 
terven felüli ellenőrzéseket a működési, telepengedélyezési, szállás szolgáltatási eljárásokhoz 
kapcsolódó megkeresések, valamint a szakmai indokok alapján végeztük. A tűzvédelmi 
ellenőrzések száma 2021-ben 1208 darab volt, mely 2020-hoz viszonyítva 20%-os emelkedést 
mutat. A tűzvédelmi hatóság folyamatos jelenléte, valamint az üzemeltetőkkel történő szoros 
együttműködés együttesen eredményezi a szabályos állapot folyamatos fenntartását. 
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2. Tűzmegelőzési szakterület 
A megyei tűzmegelőzési szakterületet érintő kiemelt beruházások megvalósítása a 
Mezőhegyesi Ménesbirtok rekonstrukciója során új transzformátor állomás és napelemes 
villamos kiserőművek létesítésére, a békéscsabai Csaba Park rendezvényterület Kolbász udvar 
épületeinek bővítésére, a battonyai szennyvíztelep létesítésére, valamint a Nemzeti 
Sportközpontok építtető engedélyezési eljárásaiban Körösladányban, Dévaványán és 
Békéscsabán uszodák, míg Mezőkovácsházán új tornacsarnok engedélyezésére terjedt ki. Az 
Airbus Helicopters gyulai gyártócsarnokának módosított építési engedélyezése során 
igazgatóságunk tűzvédelmi szakhatósági jogkörben járt el. 
 
Hatósági jogkörben a gyulai Airbus Helicopters épületeihez kapcsolódó beépített tűzjelző és 
tűzoltó berendezések létesítési eljárásait, illetve Békéscsabán, Vésztőn, Battonyán, Orosházán 
és Méhkeréken oltóvízforrás megközelítési távolságával és oltóvíz intenzitással, illetve fali 
tűzcsap létesítési kötelme alóli eltéréssel kapcsolatos eltérési engedélyezési eljárást is 
lefolytattunk. Eltérési engedélyezési eljárásaink közül kettő kiemelt beruházáshoz 
kapcsolódott (Békéscsabán parkolóház, Orosházán tanuszoda). 
 
Békés megyében a vizsgált időszakon belül Mezőhegyes, Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, 
Vésztő, Szeghalom, Elek, Tótkomlós, Zsadány, Mezőkovácsháza, Szabadkígyós, 
Füzesgyarmat, Kötegyán, Medgyesegyháza települések vonatkozásában tűzvédelmi 
szakhatósági jogkörben eljárva részt vettünk idősek otthona, időskorúak nappali ellátó 
intézménye, bölcsőde, illetve támogatott lakhatási szolgáltatást nyújtó épületek 
tevékenységével összefüggő működési engedélyezési eljárásokban, ahol a létesítési, 
használati és üzemeltetési szabályok megtartottságát vizsgáltuk. 
 
2021. évben a megyében 8 forgalmazónál végrehajtottuk a pirotechnikai termékek 
fogyasztóvédelmi ellenőrzését. Pirotechnikai termékek év végi átmeneti tárolásának és 
forgalmazásának tűzvédelmi célellenőrzését 4 forgalmazónál, 22 forgalmazási helyszínen 
hajtottuk végre, melyet követően egy esetben tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló hatósági 
eljárást indítottunk tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya miatt. 
 
Az oktatásszervezők és a szakvizsgáztatók köre a megyében szinte állandó, néhány 
személyben történt csak változás az elmúlt években. 2021. évben 2 új oktatásszervezőt és 6 új 
vizsgáztatót vettünk nyilvántartásba. A 19 oktatásszervező 156 alkalommal tartott oktatást és 
vizsgáztatást. A bejelentéseket követően az igazgatóság 3 esetben helyszínen hatósági 
ellenőrzés keretében ellenőrizte a tanfolyamokat, melyeket követően külön hatósági eljárás 
nem indult. 
 
A tűzoltó technika felülvizsgálatát végzők közül a nyilvántartásunk szerinti 2 szolgáltatót 
ellenőriztük, az egyiket helyszíni ellenőrzés formájában. 
 
Az igazgatóság 2021. évben 1 kéményseprő-ipari szolgáltatóról vezetett hatósági 
nyilvántartást. Jelenleg az igazgatóság illetékességi területén a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatással kapcsolatosan 1 közszolgáltató, 8 szolgáltató és 1 szerv végez 
tevékenységet.  
 
3. Vízügyi és vízvédelmi szakterület 
A megyei vízügyi és vízvédelmi szakterületet érintő kiemelt beruházásokkal kapcsolatos 
feladatai az M44 gyorsforgalmi út megépítéséhez kapcsolódó hatósági és szakhatósági 
eljárások, a Mezőberény, Dévaványa és Békésszentandrás szennyvíztisztító telep vízjogi 
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létesítési engedélyezési feladatai, a Békéscsabai Wenckheim kerékpárút építéséhez 
(Békéscsaba Gerla - Szabadkígyós) kapcsolódó engedélyezési és szakhatósági eljárások, a 
Lőkösháza–Békéscsaba 120. sz. vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó vízjogi és szakhatósági 
eljárások, a békéscsabai vásártér rekonstrukciójához, valamint a békéscsabai multifunkciós 
sportcsarnok építéséhez kapcsolatos eljárások, a gyulai Airbus Helicopters beruházáshoz 
kapcsolódó vízjogi engedélyezési és szakhatósági eljárások, továbbá a Digitális Nemzet 
Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben szakhatósági közreműködés 
voltak. 
 
Vízügyi hatóságként fő tevékenységünk a vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárások lefolytatása, a vízilétesítmények biztonságos, üzemfolytonos üzemelésének hatósági 
felügyelete, a hatósági kötelezések kiadása, a bírságok kiszabása, a hatósági nyilvántartás 
vezetése, a vízkészletjárulék megállapítása, valamint vízvezetési szolgalmak alapítása. 
 
A Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer 
(VIZEK) szakrendszerekkel a teljes vízügyi hatósági feladatellátás elektronizálása 
megvalósult, melynek eredményeként egykapus rendszeren keresztül tudják az ügyfelek a 
hatósági ügyeiket intézni és a hatósággal a kapcsolatot tartani, továbbá a belső hatósági 
folyamatok teljes elektronizáltsága biztosított. 
 
A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben kiadott határozataink száma 5%-os emelkedést mutat az 
előző évhez viszonyítva (2021. évben 675 hatósági eljárás indult). A vízügyi hatósági 
feladatok között kiemelkedő volt a települési belvízvédelmi létesítmények engedélyezése és a 
belterületi csapadékvíz-elvezetésére irányuló engedélyezési eljárások. A megyei sajátosságok 
alapján a termeléshez elengedhetetlenül fontos öntözéshez és a bővítések megvalósulásához 
szükséges 100 engedély kiadásával segítette elő az igazgatóság a térség fejlődését. 
 
A szennyvízelvezetés- és tisztítás területén az elmúlt években több száz kilométer 
szennyvízhálózatra és számos kisebb, valamint közepes kapacitású tisztítótelepekre adott ki 
létesítési és üzemeltetési engedélyt az igazgatóság. A vízügyi és vízvédelmi szempontból az 
illetékességi területünkön található 47 településből jelenleg 27 helyen üzemel 
szennyvíztisztító telep. 
 
A vízügyi és vízvédelmi feladatkörbe tartozó ügyekben - építésügyi, hírközlési, közlekedési, 
bányászati, villamosvezetékek, gázvezetékek, tartályok, trágyatárolók, földhivatali, erdészeti, 
halászati, örökségvédelmi stb. - 629 szakhatósági állásfoglalást adott ki a szakterület, amely 
nem mutat kiugró változást. Tapasztalataink alapján a szakhatósági tervdokumentációk 
többségéről kijelenthető, hogy az állásfoglalás meghozatalára alkalmasak, hiánypótlás 
előírására, tényállás tisztázására csupán néhány esetben volt szükség. 
 
Vízügyi és vízvédelmi hatósági ellenőrzési szempontból a vízi létesítmények ellenőrzéseit az 
országos szempontrendszer szerint, saját ütemtervnek megfelelően, éves és havi bontásban 
készült ellenőrzési terv alapján folytattuk le, melyek száma összesen 131 db volt. 
 
2021. évben 7 db Egységes Környezethasználati Engedéllyel (EKHE) rendelkező vízminőség-
védelmi felügyeleti ellenőrzést hajtottunk végre, melyek során az üzemeltetők 
együttműködtek a hatósággal. 
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A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez kapcsolódóan az 
igazgatóság 17 helyszíni ellenőrzést végzett állattartóknál, melyek közül kettő esetben tártak 
fel az ellenőrök nem megfelelőséget, azonban ezek enyhe, rövidtávon helyrehozható eltérések 
voltak. 
 
A vízügyi és vízvédelmi jellegű ellenőrzések során általános tapasztalat, hogy az üzemeltetők 
együttműködtek a hatósággal, az ellenőrzés lefolytatását nem akadályozták. Az ellenőrzésen 
feltárt hiányosságok (gázvizsgálat elvégzése, mérőóra hitelesítési bizonylat benyújtása, 
vízilétesítmény lefestése, környezetének rendbetétele, stb.) pótlását a jegyzőkönyvben 
elvállaltak szerint, határidőben benyújtották. Összességében megállapítást nyert, hogy az 
állami üzemeltetésű főművek megfelelő, üzemeltetésre alkalmas állapotúak, a vízműtelepek 
felügyeleti ellenőrzései során problémát, hiányosságot nem tapasztaltunk, az üzemeltetést 
mindenhol a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint végzik. Ezen túl a települési 
szennyvíztisztító telepek jellemzően a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak 
megfelelően üzemelnek. 
 
2021. évben a vízügyi és vízvédelmi szakterületet illetően kiemelkedő rendkívüli esemény 
nem volt, a társszervekkel (Békés Megyei Kormányhivatal, Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság) az együttműködés jó szintű. 
 
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 üzemek a megyében, üzemazonosítási eljárásokat folytat le 
a szakterület és 2021. évben nem tárt fel illegális 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 veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, 5 alsó 
küszöbértékű üzem és 12 küszöbérték alatti üzem végez tevékenységet. Az igazgatóság 
kijelölt személyi állománya részt vett az üzemek belső védelmi terv, illetve Súlyos 
Káresemény Elhárítási Terv gyakorlatán, melynek során megtörtént az időszakos hatósági 
ellenőrzés is. 2021. évben 16 iparbiztonsági ellenőrzés, 20 esetben gyakorlatok ellenőrzése 
történt meg, melyek során hiányosságot, azonnali intézkedésre okot adó eseményt nem 
tapasztaltunk. Megtörtént az alsó és felső küszöbértékű üzemek tájékoztatása a biztonsági 
dokumentációk tartalmi elemeit érintő jogszabályváltozásról, amely miatt szükségessé vált a 
biztonsági elemzések és biztonsági jelentések átdolgozása. A vizsgált időszakban veszélyes 
üzem területén üzemzavar, súlyos baleset nem következett be. 
 

b) Veszélyes áru szállítás ellenőrzése, rendkívüli események 
A közúti veszélyes áru szállítás (a továbbiakban: ADR) és a vasúti veszélyes áru szállítás (a 
továbbiakban: RID) ellenőrzése 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 veszélyes áruszállító járművek ellenőrzése történt meg, hanem szúrópróba szerűen 
más szállítójárművek is ellenőrzés alá kerülnek. A hatósági jelenlétnek köszönhetően a 
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szállítók jogkövető magatartást tanúsítanak. Telephelyi ellenőrzések alkalmával felkészült 
biztonsági tanácsadók fogadják a szakterület ellenőreit.  
 
A tárgyi időszakban 143 közúti és 24 telephelyi ellenőrzés során 161 ADR hatálya alá tartozó 
jármű vizsgálata történt meg, továbbá a megye mezőgazdasági jellegéből adódóan 86 
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. 
 
2021-ben 84 RID vasúti és 4 RID telephelyi ellenőrzés során 791 RID hatálya alá tartozó 
vasúti kocsi vizsgálata történt meg. Ezen túl a nemzetközi forgalomban résztvevő vasúti 
járművek iparbiztonsági hatósági ellenőrzése céljából elrendelt KELEBIA RID ellenőrzési 
akcióban igazgatóságunk folyamatosan részt vett a Bács-Kiskun megyei kelebiai nemzetközi 
határátkelő állomáson.  
 
2021. évben a veszélyes áruk közúti szállítása tekintetében a mentesség alkalmazásával 
veszélyes árut szállító tehergépjármű vezetőinek az előírás szerinti oktatás hiányosságát 
tapasztaltuk nagy részben, míg a veszélyes áruk vasúti szállítása esetében elsősorban jelölési, 
oktatási, valamint nem megfelelő adattartalmú okmányok kapcsán feltárt szabálytalanságok 
okán indultak eljárások. 
 
A veszélyes áru szállítással kapcsolatos ellenőrzések száma nagyságrendileg megegyezik a 
2019-ben lefolytatott számmal (2020-ban a vírushelyzet miatt kevesebb ellenőrzésre került 
sor.). 
 
A folyamatos hatósági jelenlét ellenére is előfordult rendkívüli esemény. 2021. július 08-án a 
46. számú főút 55-ös kilométerszelvényénél egy ADR hatálya alá tartozó üres tisztítatlan 
tartányos tehergépjármű (melynek utolsó rakománya gázolaj és benzin volt) 
személygépjárművel ütközött. A közlekedési balesetben a tehergépjármű alkalmas maradt a 
további közúti közlekedésre. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor ADR balesetei helyszíni 
szemlét hajtott végre, mely során szabálytalanságot nem tártak fel az ellenőrök. 
 

c) 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 az esetlegesen környezetbe kerülő 
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 részt 
vesz veszélyes anyagok szállításával (ADR, RID) kapcsolatos ellenőrzésekben is, továbbá 
végzi a baleseti kivizsgálásokat, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 
időszakos hatósági ellenőrzéseit és baleseti kivizsgálásait is. A KML gépjárművet 68 
alkalommal – anyagazonosítások, radiológiai mérés, káresemények helyszínén különböző 
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mérések, gázkoncentráció mérés, gyakorlatok, ADR, RID és egyéb hatósági ellenőrzés – 
alkalmaztuk a tavalyi évben. 
 

d) Kritikusinfrastruktúra védelme 
Jelenleg a megyében 18 kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem működik. 2021. 
augusztus 05-én a bekövetkezett viharos időjárás miatt Békéscsabán 126, Gyulán 428 és 
Mezőkovácsházán 102 fogyasztási helyet érintő részleges, míg Geszt, Mezőgyán és 
Sarkadkeresztúr településeken teljes, összesen 2000 fogyasztási helyet érintő áramkimaradás 
történt. 14 órára az áramszolgáltatás minden településen helyreállt. 
 
2021. október 14-én a víz ágazatot érintő komplex gyakorlatot tartottunk az egyik Békés 
megyében kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemnél. A gyakorlat során olyan előre 
egyeztetett feltételezést modelleztünk le, amely hatással van az üzem tevékenységére és 
teszteltük az üzemeltetői biztonsági tervben megjelölt szervezeti és eszközrendszert, valamint 
a mentőcsoportok és a hivatásos szervek közötti kommunikációt. 
 
Az igazgatóság feladata a nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatos feladatok 
végrehajtása, továbbá az esetleges ideiglenes, valamint szükségellátásra való felkészülés. A 
megyében jelenleg nincs kijelölt közszolgáltató. A településeken a hulladékszállítást a 
DAREH Bázis Zrt. végzi alvállalkozók bevonásával. 
 
A kritikusinfrastruktúra-bevetési egység (KIBE) jármű riasztására nem volt szükség. A 
járművet tavaly 48 ADR ellenőrzés, 25 RID ellenőrzés, 5 káreseti helyszíni szemle, 7 
veszélyes üzem hatósági ellenőrzése, 27 tűzvédelmi hatósági ellenőrzés, 1 tűzvédelmi 
szakhatósági szemle, 5 polgári védelmi feladat és 19 egyéb feladat végrehajtására 
alkalmaztuk. 
 
5. Polgári védelmi szakterület 
 

a) Csapadékvíz-elvezető rendszerek kockázati ellenőrzése 
A települési csapadékvíz elvezető rendszerek kritikus helyeinek ellenőrzését az igazgatóság 
helyi szervei a megelőző évek önkormányzati és tűzoltói beavatkozásainak elemzése alapján 
hajtják végre. Az ellenőrzés 2021-ben valamennyi I. és II. belvízi katasztrófavédelmi 
osztályba sorolt településen megtörtént, összesen 65 kockázati helyszínen. Az ellenőrzések 
során tapasztaltuk, hogy a települések évről-évre nagyobb gondot fordítanak a csapadékvíz-
elvezető rendszerek karbantartására. Az elmúlt évben csökkent a közfoglalkoztatottak száma, 
azonban a kevesebb létszámmal is végre tudták hajtani a települések a csapadékvíz-elvezető 
rendszerek karbantartását, tisztítását. Jelentősen segítették az önkormányzatok ezirányú 
tevékenyégét a vízelvezető rendszerek felújítására kiírt pályázatok is.  
 

b) Gazdasági-anyagi szolgáltatás keretében előzetesen kijelölt technikai eszközök  
telephelyi ellenőrzése 

Az árvíz elleni védekezésre történő felkészülés jegyében végrehajtottuk 210 db teherautó 
telephelyi ellenőrzését. A nehézgépek vontatására és emelésére alkalmas járművek 
ellenőrzését a késő őszi időszakban végeztük. Ennek keretében 48 db emelő-vontató jármű 
adatait vizsgálták felül a katasztrófavédelmi kirendeltségek. 
 

c) Őszi védműszemlék 
Az őszi védműszemlék keretében a települések vízkár-elhárítási műveinek felülvizsgálatán 
vettek részt a katasztrófavédelmi kirendeltségek 2021. augusztustól októberig a települések 
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vezetőinek meghívása alapján. A szemlék során felhívtuk a települések 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 
2021-ben vis maior bejelentés nem történt. 
 
 
 

III.  FEJLESZTÉSEK 
 
1. Békéscsaba „A” épület műveletirányítás vizesblokk felújítása 
Az igazgatóság „A” épületének külső homlokzatán megjelent falnedvesedés és meglazult 
vakolat vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az állagromlás az igazgatóság tartalék 
műveletirányítási ügyeleti helyiségét is érintette. A vizesblokk felújítása és az ázással érintett 
falszakasz javítása 2021. augusztus 31-én befejeződött.  
 

2. Gyulai HTP raktárépület falszigetelése 
A tűzoltó laktanya különálló raktárépület-falazatának állapota vizesedés miatt folyamatosan 
romlott. Az ott tárolt anyagok megóvása érdekében sor került az épület felújítására, amely - 
igazgatósági keretösszegből, kiegészítve azt a BM OKF által biztosított forrással - 2021. 
október 31-ig valósult meg. 

 

3. Békéscsaba-Mezőmegyer raktárbázis villamos hálózat és villámvédelem felújítása 
A Békéscsaba-Mezőmegyeren raktárbázisként funkcionáló ingatlan villamos hálózatának és 
villámvédelmi rendszerének felújítása valósult meg 2021. szeptember 06-ig, melynek 
fedezetétét a BM OKF biztosította. 
 

4. Békéscsaba „A” épület villamos főelosztó modernizálás 
Az igazgatóság főépülete 1953-ban épült. Napjainkra az ingatlan villamoshálózat terhelése 
jelentősen megnövekedett és a nagy energiaigény miatt a vezetékek terhelése kritikus szinten 
volt. Ehhez kapcsolódóan az igazgatóság 2021. decemberében saját forrás terhére az épület 
főelosztójának modernizálását elvégezte. 
 
5. Orosházi HTP laktanya épület komplex felújítása 
A munkaterület átadása a nyertes kivitelező részére 2020. október 19-én megtörtént, ezt 
követően heti kooperációk megtartása mellett a beruházás befejezésére 2022. január 08-i 
nappal, míg az ünnepélyes átadásra 2022. március 22-én került sor. Az állomány szolgálati 
feladatainak ellátásához, illetve elhelyezéséhez szükséges mobil bútorok beszerzése, a fizikai 
erőnlét megtartásához a sporteszközök beszerzése, továbbá az ügykezelő feladatellátáshoz, 
hatósági ügyintézéshez szükséges informatikai eszközök beszerzése megtörtént. 
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IV. 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 2021-es év a tűzoltói 
beavatkozások számát tekintve növekvő tendenciát mutat (2020-ban 2.735, 2021-ben 2.874 
vonulás). A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt időszaknak számít télvégi 
tavaszi időszak, valamint nyárvégi kora őszi időszak. A káreseteket elemzésekor 
megállapítható, hogy a műszaki mentések több, mint 50%-a a szélsőséges időjárás 
kártéteményeihez és viharkárok felszámolásához kapcsolódik. 
 
A helyi szervek hatósági munkáját nagy részben a tűzvédelmi feladatok, valamint az 
iparbiztonság veszélyes szállítmányozással kapcsolatos feladatai tették ki. A területi szerv 
hatósági ügyeit főként a kiemelt beruházások, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól 
való eltérési engedélyek, a tűzvédelmi szakvizsgáztatással, 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 polgári védelmi szakterület a 2021. 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. 
 
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 történt. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány a képzések előzetes tervezésénél 
előtérbe helyezte 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.  
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V. FŐ FELADATOK 
 
A BM OKF 2022. évi munkaprogramjában foglaltak figyelembevételével, igazodva az abban 
meghatározott célkitűzésekhez folyamatosan fejleszteni fogja a hivatásos tűzoltók elméleti és 
gyakorlati felkészültségét. 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 megelőzését célzó tájékoztatási tevékenységet, amely során előtérbe helyezi a 
veszélyeztetettebb lakosságcsoportok tájékoztatását. 
 
Kiemelt figyelmet fordít a különleges jogrendi időszakokban ellátandó, valamint a 
veszélyhelyzeti szintet el nem érő eseményekhez kapcsolódó polgári védelmi feladatok 
tervezésére, szervezésére és tovább folytatja a területi és helyi szintű védelmi igazgatási 
szervek katasztrófavédelmi felkészítését. 
 
Fokozza az önkéntes mentőszervezetek gyakorlatoztatását, mentési képességeinek, technikai 
eszközeinek fejlesztését és az önkéntes mozgalom erősítését. 
 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek 
módosításával összefüggésben felkészíti a hatósági és ügyféli jogalkalmazókat a szabályzók 
alkalmazására. Ehhez kapcsolódóan gyűjti az előírások beválásával kapcsolatos gyakorlati 
tapasztalatokat. 
 
A Seveso III. irányelv célkitűzéseivel összhangban folytatja a veszélyes üzemek 
üzemeltetőinek a biztonságos működéssel kapcsolatos tudatosságuk növelését, valamint 
előtérbe helyezi az elöregedési jelenségek feltárását és a biztonságos üzemeltetési feltételek 
javítását. 
 
Továbbra is biztosítja a kijelölt létfontosságú rendszerelemek üzemfolytonos működését 
támogató hatósági tevékenységet, hangsúlyosan az üzemeltetői tudatosságot növelő komplex 
gyakorlatok és ellenőrzések megtartására. 
 
A központi pályázati rendszeren belül biztosítja az önkéntes tűzoltó egyesületek, az 
önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes mentőszervezetek részére az új technikai 
eszközöket, védőfelszereléseket. 
 
Kiemelt figyelmet fordít a szervezet állománymegtartó képességének növelésére, a toborzásra 
és az utánpótlás biztosítására. 
 
Kiemelten kezeli a koronavírus járvány terjedésének megelőzése, csökkentése érdekében a 
szükséges közegészségügyi, járványügyi intézkedések végrehajtását. 
 
Folytatja és erősíti a katasztrófavédelem megelőzést célzó kommunikációját és a megelőzést 
célzó üzeneteket az internetet nem használó emberekhez is eljuttatja a hagyományos 
módszerek alkalmazásával. 
 

 


