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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. 
 

 





Tájékoztató a NAK Békés Megyei 
Igazgatóságának 2021. évi 

munkájáról
Kozsuch Kornél

NAK Békés Megyei Elnöke

Békéscsaba, 2022. augusztus 22.

1. melléklet a .../2022. (IX. 22.) KGY. határozathoz



Agronómia helyzetkép
Békés megye

Növényfaj
Összes 
terület 
(ha)

Termésátlag 
(t/ha)

Kukorica 104.129 4,5
Őszi búza 84.698 6,3
Napraforgó 82.742 2,6
Őszi árpa 22.660 7
Őszi 
káposztarepce

16.419 2,7

Szója 3.432 2
Triticale 2.983 5,5
Magborsó 1.567 2,8
Tavaszi árpa 1.337 4,8
Zab 964 4
Rozs 328 5
Burgonya 132 20
Cukorrépa 91 35

Növénytermesztés: Békés
megyében három növénykultúra
vetésterülete emelkedik ki, az
őszi búza mellett a kukoricát
és a napraforgót termesztik
legnagyobb területen a
gazdálkodók. Emellett a
táblázatban látható fontosabb
növényfajok termesztése folyik.

1.sz táblázat: 2021. évi vetésterület és
termésátlagok
(forrás: Békés Megyei Betakarítási Koordinációs
Bizottság ülésének adatsorai)



Agronómia helyzetkép
Békés megye 

2021. évi tavaszi vetésű növények:

A tavaszi vetésű növények alá magágyelőkészítés is nehézségbe ütközött, nem
lehetett ideális magágyat készíteni a száraz talajokon. A hűvös, száraz
áprilisban a mag nem csírázott, későn, vontatottan keltek a növények,
lassan fejlődtek, emiatt a megye egyes területein a vadkár mértéke megnőt.
Májusi csapadék hatására ugrásszerűen fejlődésnek indultak a kultúrák, de a
rendkívüli aszályos nyár hatására jelentős terméskiesés jelentkezett egyes
fajoknál, pl. a kukoricában 50-60 %-os terméskiesés volt (2.sz. diagram).

A terményárak az idei évben robbanásszerűen megemelkedtek (3.sz. diagram).
A magas felvásárlási árakat követte egy jelentős mértékű input anyag
drágulás pl.: tavalyi év ugyanezen időszakában az ammónium nitrát 68.600
Ft/t volt, míg az idei évben 220.000 Ft/t is meghaladta.

Dr. Nagy István agrárminiszter január végén jelentette be, hogy
Trágyafeldolgozó üzemek létrehozását segítő, új támogatási konstrukció
készül. A mezőgazdaság számára kulcsfontosságú a tápanyag-utánpótlás és a
műtrágya minél magasabb fokú kiváltása. Az Agrárminisztérium kiemelt célja
éppen ezért a mezőgazdaságban keletkező szervestrágya környezettudatos
feldolgozásának és tovább hasznosításának elősegítése, ami hozzájárul a



Agronómia helyzetkép

Békés megye
2.sz diagram(forrás: KSH)                                                                                                                     

3.sz diagram(forrás: KSH)
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• 2021. őszi vetésű növények
• Őszi búza: a vetések állapota az

elmúlt évekhez képest jó közepes
fejlettségi állapotban vannak. Nagyon
száraz őszön vagyunk túl. Az optimális
vetésidőben a búza vetésterületének
kis része lett elvetve. Ennek legfőbb
oka a csapadékhiány miatti kedvezőtlen
talajállapot, melynek következtésben
ideális magágyat nem lehetett
készíteni. Jelentősebb csapadék
(megyei átlag: 50 mm ) novemberben
érkezett meg, így ennek és a
kedvevező hőmérsékleti viszonyoknak
köszönhetően szépen kikeltek és
fejlődtek a búzavetések. Jelen
pillanatban megfelelő tőszámú, de egy
hónapos fejlettségi lemaradású
táblákat láthatunk a megyei szántókon.

• További problémát jelente a drasztikus
műtrágya drágulás. A gazdálkodók egy
része nem vette meg így nem került
vetésre, vagy volt olyan ,aki kisebb

Agronómia helyzetkép
Békés megye 

1.sz 

diagram (forrás: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
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Agronómia helyzetkép
Békés megye

• 2021. őszi vetésű növények

• Őszi árpa: Az árpánál is hasonló problémák merülnek fel. Annyi
különbséggel, hogy itt a gazdák elvetették hamarabb a magokat. Az
vetések nagyobb része jó s közepes állapotú, mint az őszi búza
esetében.

• Őszi káposztarepce: Megyénkben az utóbbi időben folyamatosan
csökken a repce vetésterülete. Ennek oka az időjárási kockázat, az
elmúlt időszak száraz őszei. Magas termelésiköltségei miatt egyre
kevesebb gazdálkodó kockáztatja meg a vetését, melyre tipikus példa
az idei év, az aszályos ősz és kedvezőtlen talajviszonyok. Három
magatartás volt megfigyelhető a gazdák részéről a vetési idő
tekintetében, volt aki elvetette időben, volt, aki kivárt és a
legutolsó pillanatban vetett és akadt, olyan gazda is aki „zsákban
hagyta” a magot. Aki elvetette időben azok a vetések kaptak
minimális csapadékot szeptemberben, ez arra volt „jó”, hogy a mag
kicsírázott, majd a további csapadék hiány következtében
kiszáradtak a növények. A későn vetett táblák novemberben kaptak
esőt azok gyenge vagy közepes állapotban vannak. Szinte az összes
tábla tőhiányos és alulfejlett. Egyedül jó minőségű vetések az



Agronómia helyzetkép
Őszi vetésterület megoszlása

Békés megye

Forrás: NAK 

Őszi állapominősítési jelentés 2021.12

Békés megye

hektár % hektár % hektár %

Őszi búza 95000 40000 42,11 45000 47,37 10000 10,53

Rozs 300 250 83,33 50 16,67 0 0,00

Őszi árpa 24500 12250 50,00 11000 44,90 1250 5,10

Triticale 3000 800 26,67 1500 50,00 700 23,33

Őszi káposztarepce 9750 600 6,15 3600 36,92 5550 56,92

A vetésterület minőségi megoszlása

jó közepes gyengeNövény Vetésterület (ha)



Agronómia helyzetkép

Békés Megye
4.sz diagram (forrás: KSH)Állattenyésztés: 

A statisztikai adatokból
látszik (4.sz. diagram), hogy
az állatállomány az országos
tendenciához hasonlóan
folyamatosan csökken. A
csökkenés mértéke az utóbbi tíz
évben valamelyest mérséklődött.
Ennek elsősorban nem a
piacgazdasági környezet az oka,
hanem a támogatások növekedése,
illetve egyes pályázatok
tartási kötelezettségeinek
előírásai.

2017 2018 2019 2020 2021

Szarvasmarha 64300 59800 61100 63800 62800

Juh 41 143 42824 39142 35634 36101

Sertés 287100 231200 245700 233800 224900

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

Békés megye állatállománya az 
elmúlt 5 évben

Szarvasmarha Juh Sertés



• A felvásárlási árakból látszik, hogy a
bárányfelvásárlási ára emelkedett
jelentősebben az utóbbi években 5.sz.
diagram.A többi állatfaj esetében
stagnálás figyelhető meg. Az idei évi
nagy mértékű takarmányárak emelkedése
tovább sújtja az amúgy is
nehézhelyzetben lévő ágazatot.

• A legeltetett állatok tartójának
segítséget jelent a napokban kiírt új
AKG támogatás, amely keretében plusz
támogatást lehet lehívni az
állatartóknak a legelő területekre. A
rendkívüli gazdasági helyzetre
tekintettel az Agrárminisztérium
kezdeményezésére a kormány 4,4
milliárd forint többletforrást
biztosít az állattartók számára,
megemelt állatjóléti támogatást kapnak
a baromfi és a sertés tenyésztők.

• Több áruházlánccal is megállapodás
született, mely szerint a NAK

Agronómia helyzetkép

Békés megye 
5.sz diagram (forrás: www.allattenyesztok.hu)
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Falugazdász-hálózat
Békés megye

Jelenlegi létszám (2021.)

• A 38 fő falugazdász segíti a
gazdálkodókat, melyből 4 fő
körzetközpont vezető

• 1 fő megyei fő falugazdász
• 5 körzetben, 15 db állandó irodában

(beleértve az igazgatóságot is) látják
el feladataikat, a többi 59 településen
kihelyezett ügyfélszolgálat van



Falugazdász-hálózat
Békés megye

2021. év elvégzett feladatai

Előírt 
célszámo
k 2021-

ben

Teljesít
ett

TISZ 
személyes 

tájékoztatás 
és ügyintézés

33 780 
db

42  163 
db (129 

%)

Csoportos 
tájékoztatók 

90 db 107 db

Telefonos 
ügyelet

80 % 92,23 %

Kötelező
képzés

114 db 114 db

Év elején a NAK Központ a megye adottságát figyelemben
véve elvégzendő feladatokat írt elő, mind mennyiségi,
mind minőségi kritériumokkal, melyeket év végéig
kellett teljesíteni.

2020. november 30-án az Országgyűlés egyhangúlag
elfogadta a Győrffy Balázs, NAK elnöke által
előterjesztett törvényjavaslatot a családi gazdaságok
reformjáról. Ennek megfelelően a 2020. évi CXXIII.
Törvény 2021. január 1-jén lépett hatályba.
Ügyintézését a falugazdászok látják el, amely jelentős
adminisztrációs feladattal jár mind a gazdálkodók, mind
a falugazdászok számára is.
A törvényhez kapcsolódó Családi Mezőgazdasági
Társaságok nyilvántartásával, változásvezetésével
kapcsolatos hatósági feladatok az Igazgatóság
feladatkörében maradtak.
2021-ben a megyei falugazdászaink kimagaslóan
teljesítették feladataikat, melyet alátámasztanak a
NAK Központból érkező visszajelzések.

Az Egységes kérelem benyújtása során mind minőségileg,
mind mennyiségileg az ország egyik legjobban teljesítő
hálózata volt a Békés megyei.
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Falugazdász-hálózat
Békés megye

Falugazdászok által beadott Egységes Kérelmek 
hektárban 2021.

Az egységes kérelmek 

beadásának nagy része a 

járványhelyzet miatt 

telefonon keresztül 

történt, de továbbra is 

lehetőséget 
biztosítottunk 

tagjainknak a személyes 

ügyintézésre is. 

A falugazdászaink 8721 

db kérelmet adta 160 575 

ha területre (diagram). 

A területnagyság 

tekintetében kollegáink 

adták be a legtöbbet 

országos szinten, míg 

darabszámban (230 

db/falugazdász) második 

helyet foglaljuk el.



• Az egységes kérelemhez kapcsolódóan 842 db előzetes keresztellenőrzés ügyintézését
is lebonyolították.

• Az idei aszályos időjárás miatt, jelnetős terméskiesés jelentkezett, melynek

enyhítése érdekében a kárbejelentés benyújtásában segítették a falugazdászaink

gazdálkodókat, a megyében 2453 db lett beadva. További feladatként jelentkezett

bejelentések apaján 1385 db kifizetési kérelem beadása.

• Az ősz folyamán falugazdászaink tagjainkat csoportos tájékoztatók keretein belül

informálták. A tagságunk érintettségét és érdeklődését figyelembevéve három fő

témában, KAP reform, Agrárkörnyezetgazdálkodási és Ökológiai pályázati lehetőségek.

• A mindennapi feladatok mellett néhány kollégánk, szolgáltatással kapcsolatos plusz

feladatokat lát el. A gazdálkodóknak segítséget tudunk nyújtani a talajvizsgálat,

tápanyaggazdálkodási terv készítésében. Növénybiztosítási szolgáltatást is igénybe

tudnak venni gazdálkodóink, melyben 4 kolléga áll rendelkezésükre.

• Rendezvények lebonyolításában is közreműködnek falugazdászaink, többek között a

Magyarok Kenyere program népszerűsítésében, Ezüstszőlőn és Ópusztaszeren.

Falugazdász-hálózat
Békés megye

2021. évben elvégzett feladatok



Viharkárral kapcsolatos rendkívüli munkavégzés 2022.

• 2022. január 29-30. hétvégén Békés megyét sem kímélte a vihar, mely főleg a fóliasátras 
termesztőberendezésekben okozott érzékeny károkat. 

• A NAK azonnal reagált és falugazdászai számára megerősített, rendkívüli kihelyezett 
munkavégzést rendelt el azokon a településeken, ahol jelentősebb károk keletkeztek.

• Megyénkben 201 db bejelentés történt. A becsült kár mértéke 287.170.000 Ft. (Országosan 
1620 db, 1,7 Milliárd Ft.)

• A legtöbb bejelentés Méhkeréken történt (61 db).

• A Kormány ígéretet tett, hogy egy vis maior alapot hoz létre, amelyből kártérítést juttat a 
gazdáknak.

14



2022. évben falugazdászokra váró feladatok

A 2022. évre megkaptuk az új célszámokat, melyek
jóval túlmutatnak az előző évihez képest.

Az év első jelentősebb feladata a gazdálkodási
naplók, illetve a nitrát jelentések beküldése volt.
Kollégáink megyei szinten megközelítőleg 1200
ügyfélnek segítettek ezen feladatok határidőben
történő teljesítésében. Mellette a hatósági
feladataikat is folyamatos végzik( őstermelői,
Őstermelői családigazdaságok ügyintézése).

A január hónapban az őshonos pályázatok beadásában
is kivették a kollégáink a részüket. Február-Március
következik az anyajuh támogatások benyújtása, majd a
legnagyobb volumenű munkánk az április-május hónapi
Egységes-kérelem beadása.

Továbbá az új KAP (2023-tól induló új támogatási
rendszer) megismertetése a gazdálkodókkal komoly
feladatot fog adni falugazdászaink számára az év
második felében.

Előírt 
célszámo
k 2021-

ben

Előírt 
célszámo
k 2022-
ben

TISZ 
személyes 

tájékoztatás 
és ügyintézés

33 780 
db

40 570 
db

Csoportos 
tájékoztatók 

90 db 100 db

Telefonos 
ügyelet

80 % -

Kötelező
képzés

114 db 114 db



A Munkacsoport célja, hogy a Nemzeti

Agrárgazdasági Kamara közel 24 ezer Békés

megyei tagjának, az esetlegesen felmerülő

problémáira helyi szinten, minél

gyorsabban megoldások szülessenek.

A megyei tagságtól beérkező észrevételek

összegyűjtésén túl, azokkal kapcsolatban

javaslatok kerülnek megfogalmazásra,

közvetítésre.

A Munkacsoport fennállása óta számos

területen segítette a megyei

gazdálkodókat, illetve ért el eredményt. A

tavaszi korlátozó intézkedéseket követően

több koronavírus járvány okozta problémára

Békés Megyei Agrárkoordinációs Munkacsoport



Jégeső-mérséklő rendszer

• országos hatókörű jégeső-mérséklő rendszer

• nem csak a mezőgazdasági termelők számára előnyös

• országosan egységes hálózat (2018. évtől üzemszerű működés)

• talajgenerátoros megoldás

• 1 Ft költség, 33 Ft megmentett érték

• 63 Békés megyei helykijelölés megtörtént (17 automata, 46 manuális
generátor)

• Éves működési időszak: április 15. – szeptember 30.

• Az ország legeredményesebb generátorkezelője (2020.) : Bélmegyer (özv. Szabó
Ferencné)

• 2022. március: elkezdődött az ezüst-jodid kiszállítása a generátorkezelők
részére

• 2022. április: éles indulás



Jégeső-mérséklő rendszer
• Az országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab talajgenerátorból álló

talajgenerátoros jégkármérséklő rendszer 2018-ban kezdte meg a működését.
• A talajgenerátor acetonos ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot éget el, ami

feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét.

• A rendszer üzemeltetése nem képes befolyásolni a csapadék 
mennyiségét, ez által sem az aszály, sem a felhőszakadás 
kialakulásában nem játszik szerepet.

http://www.nak.hu/jeger

Országos adatok a működésről:

http://www.nak.hu/jeger


Országos generátor bekapcsolási 
adatok

Április Május Június Július Augusztus
Szeptembe

r
Összesen

Összes naptári nap 16 31 30 31 31 30 169

Országos bekapcsolási 
napok száma 2018-ban

- 27 27 24 25 10 113

Országos bekapcsolási 
napok száma 2019-ben

4 23 22 22 22 8 101

Országos bekapcsolási 
napok száma 2020-ban

6 16 27 16 22 7 94

Országos bekapcsolási 
napok száma 2021-ben

5 17 21 26 19 4 92

Békés megye bekapcsolási 
napok száma 2018-ban

- 12 20 18 11 3 64

Békés megye bekapcsolási 
napok száma 2019-ben

1 15 22 13 13 3 67

Békés megye bekapcsolási 
napok száma 2020-ban

3 12 21 8 8 3 55

Békés megye bekapcsolási 
napok száma 2021-ben

3 13 9 16 7 - 48



Békés megyei adatok 

 Országosan: 986 db
talajgenerátor:

• 219 automata

• 767 manuális

 Békés megye: 63 db
talajgenerátor

• 17 automata

• 46 manuális



Országos kárbejelentések

A megadott mennyiségek hektárban értendőek                                                 
* 2021. november 25-ig bejelentett káresemények

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Mezőgazdasági árv

ízkár
122 97 83 40 723 91 275

Aszálykár 121 647 2 123 51 026 86 984 160 406 322 567 359053

Belvízkár 12 281 17 124 6 693 26 408 19 282 42 845 21214

Őszi fagykár 7 172 104 127 237 18 1159

Tavaszi fagykár 11 104 43 472 31 322 2 410 28 523 82 288 29587

Téli fagykár 101 557 27 421 17 153 1614 194 790

Felhőszakadáskár 528 3130 3 014 6 944 15 613 28 146 2 384

Jégesőkár 51 768 48 152 71 628 22 524 37 367 32 188 39 220

Viharkár 5 491 16 718 2 459 15 895 32 187 6562 6 797

Végösszeg 203 049 131 544 193 749 178 486 295 952 514 899 460 476

Jégesőkár arány 25,50% 36,61% 36,97% 12,62% 12,63% 6,25 % 8,52%

Összes 
zivatarhoz 
tartozó kár

57 786 68 000 77 101 45 363 85 167 66 896 48 397

Jégkár aránya a 
zivatarkárokon 

belül
89,58% 70,81% 92,90% 49,65% 43,87% 12,99% 81,03 %



Megyei kárbejelentések
2021*

Mezőgazdasági árvízkár 0

Aszálykár 68549

Belvízkár 3562

Őszi fagykár 162

Tavaszi fagykár 467

Téli fagykár 52

Felhőszakadáskár 178

Jégesőkár 2015

Viharkár 265

Végösszeg 75251
Jégesőkár arány 2,68%

Összes zivatarhoz 
tartozó kár

2459

Jégkár aránya a 
zivatarkárokon belül

81,96%

A megadott mennyiségek hektárban értendőek                                                 
* 2021. november 25-ig bejelentett káresemények



Helyi földbizottsági feladatok

A Megyei Elnökség a földforgalmi szerződések támogathatóságának 
elbírálása érdekében 2021-ben az alábbiak szerint ülésezett:

• június közepéig: 12 alkalom telefonos konferenciahívás 
útján – 1356 db szerződés

• június végétől decemberig 13 alkalom személyes jelenléttel 
– 1419 db szerződés

• Összesen: 2775 db

• Az elnökségi ülések ütemezésében a pandémiás helyzettől 
függetlenül tartható volt az előírt kéthetes időköz.

Földbizottsági jogkörben ellátott 
feladatok



Földforgalmi szerződések darabszáma 
2014. áprilisától 2022. januárig
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Földforgalmi szerződések átlaga
db/hó 
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Magyarok Kenyere Program
A NAK és a MAGOSZ összefogásával

• 2021-ben a Szatmári malom Kft 
Tótkomlósi üzemének jelentése 
alapján : 25230 kg  a 
beérkezett-bemért mennyiség 

• A 25230 kg búzadományból
16720 kg/1kg-os kiszerelésű
liszt készült. A projekt 
központból 5400 kg-ot kértek, 
a fennmaradó 11320 kg liszt 
17 Békés megyei adományozott 
szervezet között kerül 
kiosztásra, 665kg/intézmény 
mennyiségben.

• A liszt kiszállítást az 
adományozott szervezetek 
számára a Nemzeti Ménesbirtok 
és Tangazdaság Zrt végezte el 
fuvaradományként. A Békés 
megyei program 2021.11.08-án 
az „Adományozási” 
ünnepségünkkel zárult.

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90bjrpOHQAhUGxxQKHcZ8BisQjRwIBw&url=http://444.hu/2015/08/16/a-plebanos-iden-is-megaldotta-a-magyarok-kenyeret/&psig=AFQjCNEO6-He1iRb13oR9khrB-lk6m28Zw&ust=1481172719578257
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90bjrpOHQAhUGxxQKHcZ8BisQjRwIBw&url=http://444.hu/2015/08/16/a-plebanos-iden-is-megaldotta-a-magyarok-kenyeret/&psig=AFQjCNEO6-He1iRb13oR9khrB-lk6m28Zw&ust=1481172719578257


Mezőőri szolgálat Békés megyében

• Békés megyében jelenleg 19 önkormányzat tart fenn Mezei 
őrszolgálatot ahol jelenleg 48 mezőőr teljesít szolgálatot

• A 48 fő szolgálatot teljesítő mezőőr részére 90 000Ft/hó/fő
tehát 12 960 000 Ft Állami támogatás került megállapításra a 
IV. negyedévben. Erről Igazgatóságunk határozatban értesítette 
az érintett Önkormányzatokat.



Képzési referensi szolgálat
VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

Képzések száma 
(db)

Képzés megnevezése
Képzés 

helyszínek

Összesen:

35 képzésen 
1134 

gazdálkodó 
kapott 

tanúsítványt 
képzés 

elvégzéséről 

• 11 db AKG – 369 fő
• 2 db Fiatal gazda - 40 fő
• 2 db Felkészítés a 

mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztésére – 47 fő

• 9 db Natura 2000 gyep – 265 fő
• 4 db ÖKO új – 142 fő
• 1 db Fiatal gazdák az üzleti 

életben – 17 fő
• 5 db 80 órás növényvédős – 239 

fő
• 1 db Felkészítés E-

ügyintézésre az agráriumban –
15 fő

• Szeghalom
• Szarvas
• Békéscsaba
• Gyula
• Szarvas
• Szeghalom
• Dévaványa
• Füzesgyarm

at



Képzési referensi szolgálat
VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 

2022.

• A VP1-1.1.1-17. program célját megvalósítva a végéhez közelít Békés megyében. 2022 
évben igen nagy érdeklődéssel indult a gazdák részéről a „80 órás Növényvédelmi 
tanfolyam” képzési alprojekt. A fokozott igény miatt 3 képzés szervezésére került 
sor az első negyedévben. A „kötelező képzések” alprojekt részben már 1 képzést 
tudunk megvalósítani 30 fő részvételével Kondoroson a „Felkészítés a Mezőgazdasági 
Kisüzemek Támogatására”  képzési program kötelezettjei számára.

• 2022 első negyedévben megvalósuló VP1-1.1.1.-17. projekt képzéseinek felsorolása:

– 80 órás növényvédelmi tanfolyam (Békéscsaba) 2022.01.28 –
2022.02.26.         64 fő képzésben résztvevő

– 80 órás növényvédelmi tanfolyam(Mezőhegyes Nemzeti Ménesbirtok ZRT) 2022.02.11 
– 2022.03.14.         41 fő képzésben résztvevő

– 80 órás Növényvédelmi tanfolyam ( Kondoros; Csárdamúzeum) 2022.02.21 –
2022.03.04. jelentkezésre nyitott jelenleg 48 fő jelentkezett

– Felkészítés a Mezőgazdasági Kisüzemek támogatására (Kondorosi Csárdamúzeum) a 
képzés szervezése jelenleg zajlik 2022. március második felében tervezzük 30 Fő
bevonása engedélyezett a budapesti központ részéről



Magyarok Kenyere Búzaadomány mennyisége
Békés megyében 2017-2021.

22570 22400

42020

31590
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26000

2017 2018 2019 2020 2021

mennyiség(kg) pénzadomány

Cca. 
1.000.000 Ft

Adományozói 
nyilatkozatok 

alapján



Beiskolázási kampány
2021-től

A NAK pályaorientációs
tevékenységének kiemelt célja
az agrár-szakképzésbe történő
beiskolázás elősegítése,
valamint a pályaválasztó
fiatalok körében a
mezőgazdasági és
élelmiszeripari szakmák
népszerűsítése.

56 általános iskolán
keresztül 1756 diákhoz
juttattuk el az agrárpályát
népszerűsítő kiadványunkat,
az új szakképzési rendszer
képzési palettáját bemutató
kiadványt.



Szakmai tanulmányi versenyek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2021. évben is megszervezte a

szakmai tanulmányi versenyeket ,amelyek írásbeli elődöntője -a járványügyi

intézkedések szigorú betartása mellett- a versenyekre nevező szakképző

intézményekben került lebonyolításra.

 Békés megyében 3 intézményből 18 diák vett
részt. Mg-i technikus szakképesítés esetében 2 
fő, 

 Mg-i gépésztechnikus szakképesítés esetében 1 fő
jutott be a döntőbe, mindkét diák, a Gál Ferenc 
Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégiumból versenyzett. 



NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow

 2021. június 9-10-én megrendezésre került a Mezőfalvai
szabadtéri agrárszakmai kiállítás.

 Feladatunk volt a szántóföldi napok látogatása, Mezőfalvára 3
szakképző intézményből indítottunk 3 buszt, elsősorban
Mezőgazdasági gépész, Mezőgazdasági gépésztechnikus,
Mezőgazdasági technikus és Gazda szakmát tanulóknak.



SZAKMAKÓSTOLÓ PROGRAMHÉT 
2021. július 19-23

A „Szakmakóstoló” pályaorientációs programhét
megszervezésére az Alföldi Agrárszakképzési Centrum
fenntartása alatt működő Bethlen Gábor Mezőgazdasági
Technikum Szakképző Iskolában került sor a NAK Békés megyei
Igazgatósággal közös szervezésben. Összesen 20 diák
részvételével.



Őszi pályaorientációs programsorozat

A NAK Békés Megyei Igazgatósága szervezi október-november
intervallumban az őszi pályaorientációs programsorozatot.

A programsorozat sikeres lebonyolítása érdekében június hónapban
felvettük a kapcsolatot a megye tankerületeivel, az általános
iskolák széleskörű tájékoztatására kértünk beleegyezést.

A duális képzésben részt vevő cégek bevonásával, 4 szakképző
intézmény segítségével népszerűsítjük az agrár képzést.

RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK:

 Agrár Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 Agrár Szakképzési Centrum Kétegyházai Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 

 Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 Valamint az egyházi fenntartású Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium 



Folyamatosan végzett feladatok

Egyéni tanácsadás gazdálkodók részére.

Személyes találkozások, melynek célja:

 a duális képzés jelenleg, és a törvényi változások 
bemutatása,

 nyilvántartásba vétel folyamatának bemutatása, 

 szakképzési munkaszerződéssel járó jogok és kötelezettségek

 22 gazdálkodót kerestünk fel személyesen és informáltunk az 
aktualitásokról.

 Tanulószerződések, együttműködési megállapodások, szakképzési 
munkaszerződések gondozása.

 Szakmai ellenőrzési szakértői pályázat népszerűsítése és előbírálata. 7 
db szakértői előbírálat történt részünkről.

 Hatósági nyilvántartásba vételi eljárás és évközi ellenőrzés.

24 db helyszíni ellenőrzéssel egybekötött eljárást folytattunk 
le.

 Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga megvalósítása, 1 csoportot 
indítunk 10 fő létszámmal.

 Vizsgafelügyelői kamarai delegálás



Agronómiai helyzetkép 2022 .

• A mi megyék az országban az 
egyik legjobban aszály 
sújtotta térség. Az aratási 
eredményekből kiderül, hogy 
az őszi vetésű növényeink 
termésében jelentős hozom 
kiesés van. A tavalyi termés 
mennyiség fele sem lett. 

• Rendkívüli aszály van! Az 
őszi növények vetése és 
betakarítása közötti 
időszakában a sok éves átlag 
csapadék mennyiségéből 140-
160 mm hiányzott átlagosan a 
megyében.

Növényfaj Összes terület (ha)
Betakarított 

terület (ha)

Termésátlag 

(kg/ha)

Őszi árpa 30949 30 949 3 500

Őszi búza 100589 100 589 3 200

Rozs 389 389 2 800

Triticale 2750 2 750 3 000

Tavaszi árpa 738 738 2 100

Zab 1283 1 283 1 500

Őszi káposztarepce 8012 8 012 1 700

Magborsó 1667 1 667 1 500

Összesen: 146 377    146 377    

Szalma betakarítás 136 697 136 697

Tarlóhántás 146 377 102 464
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Agronómiai helyzetkép 2022.

• A tavaszi vetésű növényeket is sújtja a rendkívüli aszály.
Békés megyében a két legnagyobb területnagyságon termesztett
kultúrnövényeink, a napraforgó (86.094 ha) és a
kukorica(takarmány, siló és pattogatni való- 99.300 ha) is
kritikus állapotban van, a túlnyomó részt öntözött csemege és
hybrid öntözési költsége a magas párolgás miatt drasztikusan
megnőtt. A vetés időszakot követő 2-3 hét kedvező időjárásnak
köszönhetően rövid idő alatt kikeltek a magok, majd a fiatal
növények gyorsan fejlődésnek indultak.

• Májustól augusztus közepéig megyei átlagban 55- 65 mm csapadék
esett (voltak olyan területek, ahol a 10 mm-t sem érte el),
mely a sokéves átlagtól 170-180 mm-el elmarad. Így a
megnövekedett vízigényüket a növények nem tudják kielégíteni,
ezáltal siralmas képet mutatnak. A napraforgók nagy része az
átlagoshoz képest fele magasságúak, a kalapok ökölnyi
nagyságúak, szemek nincsennek kitelve. Jelentős terméskiesésre
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Agronómiai helyzetkép 2022.

• A kukorica esetében, emberemlékezet óta nem volt ilyen siralmas
a helyzet, több ezer ha-on termést egyáltalán nem lehet
betakarítani. A nyár közepére elszáradtak a növények, a
virágzást sem élték meg a megye legaszályosabb részén
(Tótkomlós-Csanádapáca-Kondoros-Örménykút), a megye többi
részén sem sokkal jobb a helyzet. Ha a virágzást meg is élte,
termékenyülés is gyenge volt, az 5-10 cm-es csöveken alig-alig
van szem. Sok gazdálkodó júliusban elkezdte lesilózni ezen
területekről a növényeket, illetve lekaszálták és bebálázták
takarmánypótlás céljából. Termés egyedül az öntözött, illetve
azon területeken várható ahol lokálisan több csapadék esett (a
megye egyes ÉK-i részein).
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Magyarok Kenyere Program 2022.
A NAK és a MAGOSZ összefogásával

Az idei évben jelentősen
megváltozott a projekt
marketing tevékenysége,
melynek köszönhetően sikerült
az elmúlt éveknél szélesebb
társadalmi bázisra építeni a
2022. évi programot, melynek
eredményeként az adományozók
száma mintegy 4x-ére, az
adomány búza mennyisége is
jelentősen emelkedett, a
rendkívül mostoha
agrárgazdasági körülmények
ellenére is.
Búza adomány: 34925 kg
Adományozók száma: 352 fő

Az adományozásra egészen a
búza malomba szállításáig van
lehetőség a megye 7
gyűjtőpontján.

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90bjrpOHQAhUGxxQKHcZ8BisQjRwIBw&url=http://444.hu/2015/08/16/a-plebanos-iden-is-megaldotta-a-magyarok-kenyeret/&psig=AFQjCNEO6-He1iRb13oR9khrB-lk6m28Zw&ust=1481172719578257
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90bjrpOHQAhUGxxQKHcZ8BisQjRwIBw&url=http://444.hu/2015/08/16/a-plebanos-iden-is-megaldotta-a-magyarok-kenyeret/&psig=AFQjCNEO6-He1iRb13oR9khrB-lk6m28Zw&ust=1481172719578257


Magyarok Kenyere Program 2022.
A NAK és a MAGOSZ összefogásával

Gyűjtőpont Helyszín

Dombegyházi Agrár Zrt. Dombegyház, HRSZ:019615

Kert-Land Kft. 5530 Vésztő, Báthori u 4.

Orosfarm Zrt. 5906 Orosháza, Tatársánc u. 38.

MOROKO-FARM Kft. 5540 Szarvas, III.kk. 223.

Nagy János egyéni vállalkozó, Szárítóüzem 5630 Békés, IX. Kerület 84.

Szárító és Tároló Mg. Zrt. 5553 Kondoros, Tanya 7/1.

Csabai Raktárszövetkezet 5600 Békéscsaba Kerek 637.

A gyűjtőpontokon összegyűlt
adománybúzát Drahos Zsolt
nagykamarási vállalkozó
szállítja be a tótkomlósi
Szatmári Malomba, ahol a búza
lisztté őrlése történik,
melynek az Adományozottak
részére történő eljuttatásában
a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. működik közre.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT Zrt. 
Békés Megyei Igazgatóság 

Táj ékoztató 
Békés megye országos közúthálózatának állapotáról, 

a megyei közúthálózatot érintő fejlesztési ágazati tervekről, azok 
megvalósításának ütemezéséről, valamint a folyamatban lévő 

útfelújítások és fejlesztések megvalósulásának helyzetéről 

Előterjesztés 

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés 

2022. szeptember 22.-ej ülésére 

2022. augusztus 
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2.1. Uj beruházások és rekonstrukciós munkák 
2.2. A meglévő út-, és híd felújítási és adminisztratív kezelői feladatok 
2.3. Ut-, híd-, és kerékpárút üzemeltetési és karbantartási, továbbá téli tisztítási feladatok 

3. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Melyei I2az2atósáZ kezelésében lévő országos 
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1. Bevezető 

A Békés megye területi elhelyezkedéséből adódóan távol esik a fejlettebb régióktól, valamint a 
fővárostól, éppen ezért elengedhetetlen érdeke, hogy a közúton való elérhetősége korszerűbb, 
magasabb rendű, és jobb minőségű úthálózaton valósuljon meg az említett térségek, és 
természetesen a többi szomszédos országgal való nemzetközi forgalom vonatkozásában 
egyaránt. 

Ez érdeke az itt élő embereknek, az itt működő vállalkozásoknak, ebből adódóan is fontos, hogy 
a megyei közúthálózat állapota feleljen meg a fenti célt szolgáló hálózati szerepkörnek, és az 
elvárható minőségi követelményeknek. 

Ezen elvárások és szükségletek szemszögéből vizsgálva az alábbiak szerint kívánjuk bemutatni 
az ezt működtető szervezeteket, ezek hatásköreit, és lehetőségeit, továbbá az országos 
közúthálózat állapotát, és az állapotjavítás szükségleteit, valamint ennek jelenlegi lehetőségeit. 

Mindenképpen fontos tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. csak üzemeltetője ennek a hálózatnak, így ebből adódóan szerződés alapján végzi 
el a jogszabályban előírt feladatait. 

Az országos közutak az állami vagyon egy igen jelentős része, s ennek vagyonkezelési 
feladatait az állam megbízásából a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi. 

Fontos rész a közúti infrastruktúra vonatkozásában a beruházások, fejlesztések, valamint a 
„csak egyszerű" felújítások kezelése. Az ezekkel kapcsolatos építtetői feladatok alapvetően 

három főcsoportba sorolhatók, s hogy ezek mely szervezetek hatásköri kötelezettségei, azt 
jogszabályok írják elő. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. is e hierarchia része, tevékenységét ez alapján végzi. 

2. Az országos közutakkal kapcsolatos főbb feladatok és hatáskörök 

2.1. Új beruházások és rekonstrukciós munkák: 

Elsősorban országos és regionális fejlesztési tervekben szereplő, kormányzati döntések alapján 
indított nagyberuházások, ill. helyi jelentőségű, építési engedélyköteles beavatkozások 
előkészítése, versenyeztetése, lebonyolítása. 

Jogszabály szerinti feladatkör: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Helyi jelentőségű, építési engedélyköteles beavatkozások előkészítése, versenyeztetése, 
lebonyolítása. 

Joizszabály szerinti feladatkör: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei Igazgatóságai 
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2.2. A meglévő út-, és híd felújítási és adminisztratív kezelői feladatok: 

Jellemzően a hazai költségvetési és EU-s forrásokból megvalósítandó, csak az eredeti állapot 
helyreállítását célzó programok, melyeket közbeszerzési eljárás során kiválasztott külső 

kivitelezők végeznek. 

Ezek felújításával kapcsolatos javaslattételi, előkészítési, lebonyolítási, versenyeztetési-, 
műszaki ellenőrzési-, továbbá a tulajdonosi és kezelői érdekek érvényesítésével kapcsolatos 
feladatok (terv egyeztetések, útvonalengedélyek és kezelői hozzájárulások kiadása, forgalmi 
rend kialakítása, felülvizsgálata stb.) ellátása. 

Jogszabály szerinti feladatkör: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei Igazgatóságai 

2.3. Út-, híd-, és kerékpárút üzemeltetési és karbantartási, továbbá téli tisztítási 
feladatok: 

Ezen tevékenységek alapja az államtól kapott megrendelés. Az ez alá megkötött vállalkozási 
szerződésen túlmenően a 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet mellékletét képező Országos 
Közutak Kezelési Szabályzata (OKKSZ) amely az egyes munkák szolgáltatási osztálynak 
megfelelő gyakoriságát és észleléstől számított javítási idejét írja elő. 

Az 1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozat a kerékpárforgalmi létesítmények jó állapotának és 
vagyonértékének megőrzése céljából az országos és regionális törzshálózat, illetve a főutakkal 

párhuzamos lakott területen kívüli kerékpárforgalmi létesítmények működtetési feladatainak 
ellátására a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t jelölte meg, így 2017 óta az ezekkel kapcsolatos 
feladatokat is ellátjuk, az ITM-el kötött Támogatási Szerződés alapján. 

Jogszabály szerinti feladatkör: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei Igazgatóságai 

Az 1582,723 km Békés megyei országos közúthálózat üzemeltetésére és karbantartására 
megrendelt szerződéses munkákat a Békés Megyei Igazgatóság szervezetében működő 
Békéscsaba, Gyomaendrőd, Orosháza és Sarkad, illetve a 2019-ben átadott Kardos mérnökség 
végzi. (Az M44 autóút üzemeltetési és karbantartási munkáit 2022. szeptemberétől koncessziós 
jogokat gyakorló konzorcium látja el a következő 35 évben.) 
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3. A Békés melyei Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő országos 
közutak, hidak, és kerékpárutak főbb, jellemző műszaki adatai 

3.1. A megyei közutak hosszának megoszlása és útburkolat felülete: 

Az úthálózat hossza: 1 582,723 km 100,000 % 

-ebből: főutak 364,244 km 23,014% 
mellékutak 1 218,479 km 76,986 % 

- átkelési szakasz 321,459 km 20,311 % 
külsőségi szakasz 1 261,264 km 79,689 % 

Az útburkolat felülete: 1 013.624 eme

- Útkategóriák szerinti összetétel: 

Útkategória km % 

Autóút 88,695 5,604 

I. r. főút 80,462 5,084 

II. r. főút 195,087 12,326 

Főutak összesen 364,244 23,014 

Összekötő utak 1 062,776 67,149 

Bekötő utak 116,050 7,332 

Vasútállomáshoz vezető 
utak 

21,292 1,345 

Csomóponti ágak 10,341 0.653 

Pihenőhelyi út 8,020 0.507 

Összesen: 1 582,723 100,00 

3.2. Az országos közutakon lévő hidak adatai: 

A megyében a kezelésünkben lévő hidak darabszáma 136 db, a hidak szerkezeti hossza 5 
467,57 m, a hídfelület 68 506 m2. 

A nyílás felszerkezet típusa szerinti 
megoszlás — statisztika 

Szerkezeti hossz 
(m) 

Nyílás felület 
(m2) 

2 Vasbeton 4 065,13 49 726 

6 Acél 920,28 9 816 

7 Öszvér szerkezet 439,26 8 414 

800 Kő vagy tégla boltozat 42,90 550 

Összesen 5 467,57 68 506 
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3.3. Kerékpárutak kimutatása: 

Mérnökség Kezelt kerékpárutak hossza (m) 

Békéscsaba 56 604 

Gyomaendrőd 59 113 
Orosháza 12 498 

Sarkad 6 821 

Békés megye összesen 135 036 

3.4. A forgalomnagyság-alakulása: 

Országos ill. Békés megyei közutak forgalomnagyságának alakulása útkategóriánként 1970-2021 
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A forgalomnagyságokat a ténylegesen közlekedő gépjárműveket jellemző szorzószámokkal 
(napi, heti, havi, évszaki) képzett személygépkocsi egységre átszámolt Átlagos Napi 
Forgalommal (ANF-el) jellemezzük. 

Látható, hogy a megye útjainak forgalom nagysága nem éri el az országos átlagot csak a 
mellékutak tekintetében, ahol nem nagyságrendileg, de meghaladja azt. 
A növekedési tendencia viszont azonos vele. 

Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a 2020 évi csökkenés a kialakult járványügyi 
helyzetre vezethető vissza. 
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4. Forgalmi viszonyok és forgalombiztonság 

4.1. A forgalmi adatok értékelése: 

Az országos közúthálózaton a forgalmi viszonyokat a személygépkocsi egységre átszámított, 
naponta átlagosan áthaladó járműszámok jellemzik, - ezek jelölése (ANF E/nap) ezért jelen 
esetben is az utak leterheltségét ezekkel az adatokkal jellemezzük. 

A főutak és az összes út forgalma tekintetében Békés megye elmarad az országos átlagtól, 
viszont e két tételnél a megyében a növekedés gyorsabb az országosnál, viszont a növekedés 
üteme az utóbbi évben csökkent. 

4.2. Forgalombiztonsági jellemzők: 

A megye forgalombiztonsági helyzetének áttekintéséhez az elmúlt öt év személyi sérüléses 
közúti közlekedési baleseti adatait használtuk. Ezek az adatok a rendőrségi intézkedések során 
rögzített statisztikai adatlapok feldolgozásából származnak. 

A teljes megye országos közúthálózatán a balesetszám időbeli változása a kimenetel 
súlyossága szerint: 

Év Halálos Súlyos Könnyű Összesen 

2017 12 96 173 281 

2018 12 100 207 319 

2019 16 90 209 315 

2020 9 59 161 229 

2021 13 75 166 254 

Összesen 62 420 916 1398 

% arány 4% 30% 66% 100% 

Az összes balesetszámot tekintve a korábbi év csökkenését követően a 2021. évi érték ismét 
minimális növekedést mutat, a súlyos sérüléses balesetek száma nőtt jelentősen, a halálos 
balesetek számának alakulása is növekedést mutat a korábbi évekhez viszonyítva. 
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5. A Békés megyei országos közutak és hidak állapotának alakulása 

5.1. Országos közutak állapota: 

Társaságunk évente a teljes úthálózaton szemrevételezés útján történő hibafelvételezésből, és 
általában öt éves ciklusidőkkel gépi mérésekből kapott minősítő osztályzatokkal értékeli a 
kezelésében lévő úthálózatot. 
A minősítések 1-5-ig terjedő osztályzat alapján előállt átlag értékek, ahol az 1-es osztályzat a 
legjobb, 5-ös osztályzat a legrosszabb állapotot jelenti. Tehát minél nagyobb az osztályzat 
szám, annál rosszabb az adott állapot jellemző! 

A burkolatállapot osztályzat a burkolaton lévő hibákat (kátyúk, kipergések, repedések), az 
egyenetlenség osztályzat az utak hullámosságát, nyomvályúságát, a teherbírás osztályzat az 
utak pályaszerkezetének erősségét minősíti. 

Az egyes állapotosztályzatok országos adatokkal való összehasonlítása 
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Látható, hogy csak az egyenetlenségi osztályzat és keréknyomvályú mélység tekintetében nincs 
nagyságrendi eltérés a Békés megyei, és az országos adatok között. 

A többi állapotjellemzőben a Békés megyei adatok sajnos rosszabb állapotot mutatnak. 

5.2. Országos közutakon lévő hidak állapota: 

Egyes szerkezeti adottságok miatt nem megfelelő hidak adatai: 

Útszám Szelvény Törzssz. HÍD NEVE 
SZÉL. 
MEGF. 

ÚTKAT. 

TEHER 
BÍRÁS 
MIN. 

ÜZEMI 
TEHER- 
BÍRÁS 

KER. 
KÖT. 
MAG. 
[cmj 

47 79+450 1918 Szeghalmi Berettyó-híd Megfelelő 

Nem 
megfelelő 

(főút
kategória 

miatt üzemi 
80 tonna) 

40/1986 600 

470 1 1±423  1926 
Békési 2. Élővíz-csatorna- 

híd 
Megfelelő 

Nem 
megfelelő 

(főút
kategória 

miatt üzemi 
80 tonna) 

40/1986 0 
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4205 13+998 4183 
Ecsegfalvai Hortobágy- 
Berettyó-csatorna-híd 

Nem 
megfelelő* 

Nem 
megfelelő

Nem 

12/1993 0 

4219 60+692 4208 Remetei Fekete-Körös-híd 
megfelelő 

Megfelelő 40/1986 400 

4219 64+944 4209 Gyulai Fehér-Körös-híd 
Nem 

megfelelő 
Megfelelő 40/1986 470 

4223 18+908 4215 
Okányi Holt-Sebes-Körös- 
híd 

Megfelelő 
Nem 

megfelelő 
22/1993 0 

4234 38+193 4227 Dobozi Kettős-Körös-híd Megfelelő 

Nem 

megfelelő
(üzemi 80 

tonna miatt) 

40/1993 0 

4234 3+153 4223 
Szeghalmi Foki-Sebes- 
Körös-híd 

Nem 
megfelelő 

Megfelelő 40/1986 0 

4237 14+007 4228 
Mezőherényi Kettős- 

Körös-híd 
Nem 

megfelelő 

Nem 
megfelelő 

12/1993 400

4442 12+814 4270 
Battonyai Szárazér- 
csatorna-híd 

Megfelelő 
Nem 

megfelelő 
20/1993 0 

42146 0+160 7444 Gyulavári Fehér-Körös-híd 
Nem 

megfelelő 
Megfelelő 40/1986 0 

42151 0+683 7445 
Sarkadi Bárkás-csatorna- 
híd 

Megfelelő 
Nem 

megfelelő 
40/1993 0 

42154 13+719 7446 
Geszti Korhány-csatorna- 
híd 

Megfelelő 
Nem 

megfelelő 
22/1993 0 

*A HÍDOKA rendszer szerint a kocsipálya szélessége az útkategóriának műszakilag megfelel, 
azonban a 2011 évben bevezetett korlátozások következtében a kocsipályát egy forgalmi sávra 
szűkítettük. 

Az Okányi Holt-Sebes-Körös híd (4223/16+908//4215) átépítésére építési engedéllyel és 
jóváhagyott kiviteli tervvel rendelkezünk. A híd átépítése a források rendelkezésre állása, 
az átépítés elrendelése esetén kezdődhet el. 

Fokozott felügyeletet igénylő Békés Megyei hidak aktuális létesítményjegyzéke: 

Útszám 
Szelvény- 

szám 
Híd neve Törzs- 

szám 

Szükséges 
vizs gálati 

gyakoriság 

Vizsgálandó 
paraméterek, részletek 

47 79+450 Szeghalmi Berettyó-híd 1918 félévente 
Teljes hídszerkezet 
szemrevételezése 

47 91+794 Körösladányi Sebes- 
Körös-híd 1920 negyedévente 

Szintezéssel a 
hídszegélyek 

mérőpontjain hídalak 
vizsgálata. 

47 101+150 
Köröstaresai Kettős- 

Körös-híd 
1922 negyedévente 

Szintezéssel a 
hídszegélyek 

mérőpontjain hídalak 
vizsgálata. 
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Útszám 
Szelvény- 

szám 
Híd neve 

Törzs-
szám 

Szükséges 
vizsgálati 

gyakoriság 

Vizsgálandó 
paraméterek, részletek 

4205 13+998 
Ecsegfalvai Hortobágy- 
Berettyó-csatorna-híd 

4183 negy
edévente Teljes hídszerkezet 

szemrevételezése 
4232 18+683 Gyomai Hármas-Körös- 

híd 
4221 félévente Teljes hídszerkezet 

szemrevételezése 

4234 38+193 Dobozi Kettős-Körös-híd 4227 negyedévente 

Szintezéssel a 
hídszegélyek 

mérőpontjain hídalak 
vizsgálata. 

4237 14+007 
Mezőberényi Kettős- 

Körös-híd 
4228 félévente Teljes hídszerkezet 

szemrevételezése 

4238 8+628 Békési Kettős-Körös-híd 4229 negyedévente 

Szintezéssel a 
hídszegélyek 

mérőpontjain hídalak 
vizsgálata. 

4407 14+075 Orosházi (Békéscsaba- 
Szeged) vasút feletti híd 

6130 félévente Teljes hídszerkezet 
szemrevételezése + 

geodéziai mérés 

42154 13+719 
Geszti Korhány-csatorna- 
híd 

7446 félévente Teljes hídszerkezet 
szemrevételezése 

Haladéktalan beavatkozást igénylő Békés Megyei hidak aktuális létesítményjegyzéke: 

Út- 
szám 

Szel- 
vény 

Törz 
ssz. 

Híd neve 
Szerk. 
hossz 
[emi 

Híd 
felüle 

t 
[m2] 

Üzemi 
teherbírás 

(nyilvántartá 
s szerint) 

Kihelyezett 
korlátozó 

tábla

Beavatkozási 
javaslat 

Építési engedéllyel és kiviteli terv jóváhagyással rendelkező hidak, melyek felújításának feltételes 
közbeszerzési eljárását 2021. évben lefolytattuk. Forrás jelenleg nem áll rendelkezésre. 

4205 13+998 4183 

Ecsegfalvai 
Hortobágy- 
Berettyó- 
csatorna-híd 

3200 263 12/1993 

Összsúly: 12 t; 
Sebesség: 40 

km/h; 
Útszűkület; 

Szembe jövő 

elsőbbs. 

Átépítés** 

47 91+794 1920 
Körösladányi 
Sebes-Körös- 
híd 

14700 1789 80 t 

Sebesség: 60 
km/h; 

Egyenetlen 
úttest; 

Teljes felújítás, 
erősítés 
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Út- 
szám 

Szel- 
vény 

Törz 
ssz. 

Híd neve 
Szerk. 
hossz 
lemj 

Híd 
felüle 

t 
[m2j 

Üzemi 
teherbírás 

(nyilvántartá 
s szerint) 

Kihelyezett 
korlátozó 

tabla 

Beavatkozási 
 

javaslat 

Létesítményjegyzékben szereplő további hidak: 

4237 14+007 4228 Mezőberényi 

Kettős- 

Körös-híd 

17200 1 170 12 t Összsúly: 12 t; 
Magasságkorlá 
tozás: 4,0 m; 
Útszűkület; 

Szembe jövő 

elsőbbs. 

teljes felújítás, 
teherbírás 

növelés (40 
tonna üzemi) 

47 101+143 1922 Köröstaresai 
Kettős- 

Körös-híd 

17210 2101 80t Sebesség: 50 
km/h; 

Előzni tilos; 4- 
5 támasz 
között a 

kocsipályán, 
az optika 
vonalában 

sávos táblák 

Teljes felújítás, 
erősítés, a 4-5. 
nylílás között a 
végkereszttartó 
összefeszítése 

4238 8+628 4229 Békési 
Kettős- 

Körös-híd 

21350 2 541 80 t Sebesség: 60 
km/h; 

Teljes felújítás, 
erősítés 

4234 38+193 4227 
Dobozi 
Kettős- 

Körös-híd 
23440 2626 40t 

Sebesség: 70 
km/h; 

Egyenetlen 
úttest; 

Teljes felújítás, 
erősítés 

42154 13+719 7446 Geszti 
Korhány- 
csatorna-híd 

1180 98 
12/1993 

Összsúly: 12 t; 
Átépítés 

4232 18+683 4221 Gyomai 
Hármas- 
Körös-híd 21520 1430 40/1993 

Sebesség: 60 
km/h; 

Útszűkület; 

Szembe jövő 

elsőbbs. 

Átépítés 

47 79+450 1918 Szeghalmi 
Berettyó-híd 

6830 748 40/1986 

Sebesség: 60 
km/h; 

Legkisebb 
követési 
távolság 

Átépítés 

4407 14+075 6130 Orosházi 
(Békéscsaba- 
Szeged) 
vasút feletti 
híd 

20170 2379 80/1986 Nincs 
Vasalt 

talajtámfal 
erősítése 

** A 4205. j. összekötő út 13+998 km szelvényében lévő Ecsegfalvai Hortobágy-Berettyó-
csatorna-hidat 1949-ben építették. A hídépítés óta eltelt időben két alkalommal, 1986-ban, és 
1994-ben hídfelújítás történt. 
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A híd állapotáról 2011. évben statikai célvizsgálat készült. A statikai célvizsgálat alapján 2011. 
évben a gépjárművek részére 12 tonna súlykorlátozást, 15 m legkisebb követési távolságot, a 
kocsipálya egy forgalmi sávra szűkítését, szembe jövő jármű elsőbbsége, és 40 km/h 
sebességkorlátozást vezettünk be. Továbbá a híd állapota miatt a Társaságunknál nyilvántartott 
fokozott felügyeletet, és a haladéktalan beavatkozást igénylő hidak létesítményjegyzékébe 
felvételre került. A hidat hídvizsgálat keretében negyedévente vizsgáljuk. 

2017 évben elkészítettük a híd átépítésének engedélyes és kiviteli terveit. 

A hídfelújítási programunk része az Ecsegfalvai Hortobágy-Berettyó-csatorna-híd átépítése. 
Ezért Társaságunk 2021. évben közbeszerzési eljárást folytatott le a híd átépítésének érdekében. 
A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A közbeszerzési eljárás alapján az EGOMAX Kft-
vel 2022. január 20. napján aláírt, feltételes hatályú vállalkozási szerződést kötöttünk. A híd 
átépítése a vállalkozási szerződés aláírását követő egy éven belül, a szükséges források 
rendelkezésre állása esetén kezdhető meg. 

Jelenleg folyamatban van a híd statikai célvizsgálata. A statikai célvizsgálat előzetes 

eredményei alapján a közúti forgalom biztosítása érdekében további azonnali jellegű 

intézkedések bevezetése vált szükségessé: 

A Kisújszállás felőli szélső hídnyílásban acéllemezt helyezünk ki a kocsipályán. 

A szárnyfalak védelme érdekében a jelenleg is egyirányú forgalmi sávot 3,0 m 
sávszélességre szűkítjük a jelenleg is alkalmazott vasbeton terelőelemek 

áthelyezésével. A híd előtt és után legalább 10-10 m hosszban a kocsipálya 
szélességének szűkítését kifuttatjuk és tölcsérszerűen a csatlakozó út szélességére 
kinyitjuk. 

- A hídon 20 km/h sebességkorlátozást vezetünk be. 

A híd átépítéséig szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a hídon a súlykorlátozást 
figyelmen kívül hagyó, szabálytalanul közlekedő gépjárművek közlekedésének következtében 
az azonnali jellegű intézkedések ellenére a híd állapotromlása nem akadályozható meg. A 
közúti forgalom biztonsága érdekében a hídon bevezetett korlátozások betartatása közös 
érdekünk! 
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6. Az elvégzett útfelújítások 2015-2021 évek között 

Az útfelújítások 
maximum annyi 
munkát. 
Egyrészt hazai -, 

túlnyomórészt csak az eredetileg meglévő állapot visszaállítását jelentik, 
plusz tartalommal, amely még nem teszi építési engedély kötelessé az adott 

másrészt Európai Uniós forrásokból finanszírozottak. 

6.1. Összefoglaló táblázat a 2015-2021 között elkészült szakaszok adatairól: 

Burkolat felújítások a Békés megyei országos közutakon 2015-2021 

Év 

Burkolat felújítás Burkolat felújítás 

Hazai forrás ROP-TOP 
Hossz 
(km) 

Felület 
(m2) Bruttó érték (mFt) 

Hossz 
(km) 

Felület 
(m2) 

Bruttó érték (mFt) 

2015 

2016 17,4 134 000 2 494,8 
2017 

2018 23,8 142 800 2 273,0 24,5 147 000 3147,0 
2019 19,1 114 600 2 574,0 
2020 10,8 64 800 1 629,0 0,2 1 200 367,0 
2021 43,6 261 500 6 525,2 

Összesen 161,8 996 090 18 413,4 

_ 

70,9 471 504,0 8 237,8 

6.2. Összefoglaló diagram a 2015-2021 között elkészült szakaszok hosszáról: 

A Békés megyei útfelújítások évenkénti alakulása 2015-2021 (km) 
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6.3. Összefoglaló diagram a 2015-2021 között elkészült szakaszok bekerülési 
költségéről: 
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7. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2021 - 2022 évben végzett üzemeltetési- és 
fenntartási tevékenysége főbb számokban, valamint a 2022 évben Magyar 
Falu Program keretében folyamatban lévő illetve befejezett saját kivitelezésű 

útfelújítási munkák 

7.1. Országos közutakon végzett aszfaltozási-, valamint felületi bevonat készítési 
munkák: (A táblázat adatai az 1. számú térkép mellékletben kerültek ábrázolásra.) 

2021 évben elvégzett nagyfelületű munkák Békés Megye 

Mérnökség 
Elvégzett

munka 
Útszám 

Szelvény Szélesség 
(m) 

Beavatk. 
hossz 

Felület 
(m) 

Aszfalt 
(to) tol ig 

Békéscsaba 

Járda 
finisheres 
aszfaltozás 

44 104+000 109+000 1,5 825 1238 100 

Járda 
finisheres 
aszfaltozás 

4432 12+000 17--70()  1,5 600 900 108 

Járda 
finisheres 
aszfaltozás 

4444 23+600 25+000 3 120 360 70 
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Járda 
finisheres 

aszfaltozás 
44 131+800 132+000 3 120 360 43 

MF 
program 

4644 1+820 6+935 6 5 1 15 27 275 3 464 

Munkafajtánként összesen: 6780 30133 3785 

2021 évben elvégzett nagyfelületú munkák Gyomaendrőd 

Gyoma 

Járda 
finisheres 

aszfaltozás 
46 38+000 50+000 2,5 1665 4163 500 

Finisheres 4212 20+311 21+316 6 1 005 6 030 730 
Finisheres 4212 22+202 23+951 6 1 749 10 494 1 265 

Munkafajtánként összesen: 4149 20 687 2 495 

2021 évben elvégzett nagyfelületű munkák Orosháza 

Orosháza 

Járda 
finisheres 

aszfaltozás 
47 168+500 170+200 0,5-1,5 1685 843 101 

MF 
program 4404 18+240 32+900 6 14 660 24 540 3 696 

Finisheres 4434 38+100 39+100 7,5 1000 7500 911 
Finisheres 4427 18+420 18+640 6 220 1320 79 

Munkafajtánként összesen: 17 565 34 203 4 787 

2021 évben elvégzett nagyfelületű munkák Sarkad 

Sarkad 

Járda 
finisheres 

aszfaltozás 
4219 47+200 52+000 1,5-2,5 1 000 2 500 300 

Járda 
finisheres 

aszfaltozás 
42151 0+000 1+300 1,5 1 111 1667 200 

MF 
program 

4219 33+227 38+118 6 4 891 12 000 2475 

MF 
program 4216 2+510 3+298 5,5 788 4 740 519 

MF 
program 

4223 26+000 30+000 6 4 000 12 000 1 028 

Finisheres 4223 19+000 19+200 8 200 1600 100 
Finisheres 4234 26+600 28+200 6 1 600 4 800 560 
Finisheres 4238 4+000 7+200 6 3 200 9 600 1 038 
Finisheres 42146 5+000 8+200 6 800 2 400 275 
Finisheres 4435 1+300 3+000 6 1 700 10 200 550 

Munkafajtánként összesen: 192 90 61 507 7 045 

Békés Megyei Igazgatóság összesen: 47 784 146 530 18 112 
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7.2. Országos közutakon végzett egyéb üzemeltetési- és fenntartási munkák 
(2022.01.01. — 2022.08.08.): 

Jogcím Megnevezés Mértékegység Tény 
mennyiség 

86 361 1231 Út-híd, egyéb létesítmények rendszeres ellenőrzése útellenőrrel ell. km 
A23151 Útellenőrzés gyorsforgalmi úthálózaton ell. km 60 962 

1311 
Szemétgyűjtés, szemét elszállítása burkolaton kívüli 
területekről óra 3 576 

A31 151 Szemétszedés gyorsforgalmi úthálózaton óra 1 355 
1322 Kaszálás korona élen belüli területeken 1000 m2 5 621 
1323 Kaszálás korona élen kívüli területeken 1000 m2 4 286 
1327 Kézi kaszálás 1000 m2 3 
2121 Padkanyesés géplánccal (gréder) m2 175 408 
2211 Átmeneti javítás — téli kátyúzás to 431 
2212 Emulziós keverékkel történő javítás to 73 
2213 Speciális, zsákos keverékkel történő javítás kg 473 666 
2214 Burkhibák javítása kézzel, finisherrel to 124 
2216 Szórásos technológiával készített helyszíni javítás to 4 
2217 Újrahasznosított anyagból készített helyszíni javítás to 11 

2221 Repedéskiöntés fm 6 587 
Só felhasználás 2022. január —2022. március to 1 927,6 

7.3. Hidakon 2022-ben végzett üzemeltetési- és fenntartási munkák: (A táblázat 
adatai az 1. számú térképen kerültek ábrázolásra.) 

Hídkarbantartás: 

Útszám Szelvény Törzssz. Híd neve Hídkarbantartási 
munka részletezése 

46 41+274 1909 Endrődi Hármas- 
Körös-híd 

Szőnyegdilatáció 
cseréje (folyamatban) 

(Hídkarbantartás keretében, a vasbeton pályalemez átlyukadása miatt az Ecsegfalvai 
Hortobágy-Berettyó-csatorna hídon (p4183) az 1.-2. támaszok között bal oldalon 
acéllemezt helyeztünk ki.) 
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Hídfelújítás: 

Útszám Szelvény Törzssz. Híd neve Hídfelújítási munka 
részletezése 

4232 19+707 4222 Gyomaendrődi Holt- 
Körös-híd 

Részleges felújítás 

Tervezés 

Útszám Szelvény Törzssz. Híd neve Hídfelújítási munka 
részletezése 

4237 14+007 4228 Mezőberényi Kettős- 

Körös-híd 
Hídfelújítás terv 

95572 1+238 9677 Békésszentandrási Holt- 
Körös feletti kerékpárúti 
híd 

Vasbeton szerkezet 
megerősítésének 

tervezése 
4234 7+672 B766 Vésztői Határáéri- 

Tócsatorna feletti 
kerékpárúti híd 

Új kerékpárúti híd 

4234 9+405 B940 Tarhosi Gyepes csatorna 
feletti kerékpárúti híd 

Új kerékpárúti híd 

(NIF ZRt. beruházásában a 4434 jelű Gyula-Pitvaros-Makó összekötő út Kétegyháza 
B012 jelű vasút feletti híd épül.) 

7.4. Kerékpárutakon 2022-ben végzett üzemeltetési- és fenntartási munkák: 

Kerékpárút útell. való rendsz. ell. 263 km 
Cserjeirtás kézi erővel 237 mó 
Kaszálás koronaél kívül belül 591 487 m2 
Síkosság ell, véd., hóeltak. kerékpárúton 288 km 
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7.5. 2022 évben Magyar Falu Program keretében folyamatban lévő, ill, befejezett 
saját kivitelezésű útfelújítási munkák (A táblázat adatai az 1. számú térképen kerültek 
ábrázolásra.) 

• Útszám Kezdőszelvény Végszelvény Beavatkozási 
Hossz 

Tervezett 
beavatkozás Státusz 

4401 6+479 7+280 801 

Növényzet gondozás, 
űrszelvény 

biztosítása. 
Földpadkák nyesése. 

Profil marás. 
Pályaszerkezet csere, 
profil visszaépítése 
AC 11 Faszfalttal. 

Finisheres 
aszfaltozás két 

rétegben 4+4 cm 
vastagságban. Padka 

stabilizáció. 
Burkolati jelek 

festése. 

Kivitelezési 
munkák 
befejeződtek 

4234 6+579 9+579 3 000 

Lokális 
pályaszerkezet csere, 
profiljavítás AC 22, 

kiegyenlítő- 

kopóréteg építés 7 
cm vtg AC 11 

Kivitelezési 
munkák 
folyamatban 
vannak. 

4251 0+000 1+600 1 600 
Profiljavítás AC22, 
Kopóréteg építés 5 

cm vtg AC 11-F 

Kivitelezési 
munkák 
befejeződtek 

4223 18+200 18+807 607 
Profiljavítás AC22, 
Kopóréteg építés 5 

cm vtg AC 11-F 

Kivitelezési 
munkák 
befejeződtek 

42152 0+700 3+200 2 500 
Profiljavítás AC22, 
Kopóréteg építés 5 

cm vtg AC! 1-F 

Kivitelezési 
munkák 
befejeződtek 

Kivitelezési 
munkák
befejeződtek 

Kivitelezési 
munkák

befejeződtek 

4444 27+788 28+420 632 
Kopóréteg építése 5 

cm vastagságban 

4432 25+950 27+450 1500 

Földpadkák nyesése. 
Profil marás. 

Pályaszerkezet csere, 
profil visszaépítése 
AC 11 F aszfalttal. 

Finisheres 
aszfaltozás két 

rétegben 3+4 cm 
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vastagságban. Padka 
stabilizáció. 

4434 23+385 24+717 1332 

Földpadkák nyesése. 
Profil marás. 

Pályaszerkezet csere, 
profil visszaépítése 
AC 11 F aszfalttal. 

Finisheres 
aszfaltozás két 

rétegben 3+4 cm 
vastagságban. Padka 

stabilizáció. 
Burkolati jelek 

festése. 

Kivitelezési 
munkák 
befejeződtek 

4642 42+037 43+145 1 108 

Növényzet gondozás, 
űrszelvény 

biztosítása. 
Földpadkák nyesése. 

Finisheres 
aszfaltozás két 

rétegben 3+4 cm 
vastagságban. Padka 

stabilizáció. 
Burkolati jelek 

festése. 

Kivitelezési 
munkák 
befejeződtek 

8. Magyar Közút Nonprofit Zrt. lebonyolításával külső vállalkozó által 2020-
2022-ben kivitelezett, folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló 
útfelújítási projektek 

8.1. Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek: (A táblázatok adatai a 
2. számú térkép mellékletben kerültek ábrázolásra.) 

• TOP 1.3.1-15 „Gazdaságélénkítést és munkaerő mobilitását ösztönző 
közlekedésfejlesztési" program keretében 2018-2020 között 13 db útszakasz 3.514 
MRD Ft uniós forrásból 24,7 km hosszban került sor Békés megyében útfelújításra az 
alábbiak szerint: 

Út száma Kezdő szelv. 
[kmsz] 

Vég szely. 
[kmsz1 

Beavatkozási 
hossz 

[meterl 

Kivitelezési költség 
[bruttó Ft] 

4219 38+118 40+618 2 500 m 267 642 708 Ft 

4219 54+1 10 54+300 190m 367 086 021 Ft 

4231 0+000 3+600 3 600 m 579 817 210 Ft 

4231 4+600 5+591 991 m 160 018226 Ft 

4234 1+581 2+566 985m 123 975 047 Ft 
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4238 2+477 3+975 1 498 m 273 009 925 Ft 

4429 23+434 25+314 1 880 m 165 352 937 Ft 

4429 43+570 44+790 1 220 m 116 005 275 Ft 

4431 27+745 31±764 4 019 m 463 932 188 Ft 

4434 15+510 17+310 1 800m 231 092 996 Ft 

4436 3+960 6+020 2 060 m 219 782 826 Ft 

4444 50+690 53+025 2 335 m 352 770 333 Ft 

42146 6+360 7+972 1 612 m 193 449 372 Ft 

Összesen: 24 690 m 3 513 935 064 Ft 

• A TOP 1.3.1.15 programra vonatkozóan Békés megyében egyrészről bruttól,59 Mrd 
Ft forrásmaradvány keletkezett, melyből még további 9,8 km útszakasz újulhat meg az 
a lábbiak szerint: 

Út 
száma 

Kezdő szely. 
[kmsz] 

Vég szely. 
[kmsz] 

Beavatkozási 
hossz 

[méter] 
Státusza 

4434 5+750 6+640 890 

A műszaki átadás-átvételi 
eljárás 2022. június 29.-én 

lezárásra került, a 
kivitelezési munkák 

befejeződtek. 

4231 10+980 11+899 919 

4232 18+275 18+565 290 

4232 18+816 19+820 1004 

4641 0+929 1±835  906 

4219 60+720 63+315 2595 

4429 0+000 1+950 1950 

4444 28+420 29+630 1210 

Összesen: 9764 

• másrészről bruttó 2,4 Mrd Forint forrásmaradvány keletkezett, melyből még további 
1 4,V Km mszaxasz ujuinaL meg az dldDD1dK 5zer1IlL 

Út 
száma 

Kezdő szely. 
[kmsz) 

Vég szely. 
[kmsz] 

Beavatkozási 
hossz 

[méter] 
Státusza 

4434 9+757 10+905 1 148 Támogatói döntés 
megszületett, TSZ 

megkötésre került. A 
kivitelezési közbeszerzés 

folyamatban van. A 
kivitelezési munkák a 
sikeres közbeszerzési 

eljárást illetve az esetleges 
forráshiány biztosítását 

követően indulhatnak meg. 

4404 2+450 5+367 2 917 

4642 5+590 6+930 1 340 

4252 1+432 3+650 2 218 

4219 63+315 64+815 1 500 

4429 1+950 6+857 4 907 

Összesen: 14 030 
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Az 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja elrendelte 
a kivitelezés alatt nem álló állami beruházások felülvizsgálatát, mely alapján a tárgyi projektek 
a Korm. határozat hatálya alá esnek. Ezen felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a tárgyi 
projektek a kötelezettségvállalás tilalmával érintettek, így jelenleg nem áll módunkban a 
kivitelezésre irányuló közbeszerzés lefolytatása és a kivitelezési feladatok megvalósítása. 

• A TOP Plusz — 1.1.2-21 azonosító számú „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése" program 
keretében elnyerhető támogatásra 2021 decemberében két támogatási kérelmet 
nyújtottunk be az alábbiak szerint: 

I. Támogatási kérelemben: 

Út 
száma 

Kezdő 

szely. 
[kmsz] 

Vég 
szely. 

[kmsz] 

Beavatkozási 
hossz 

[méter] 

; 
I 

Beavatkozás típusa Státusza 

4432 6+867 14+139 7 272 

Burkolatmegerősítés két 
rétegben szükséges 

helyeken 
pályaszerkezetcserékkel. 

Támogatási Szerződés 

megkötésre került és 
hatályba lépett. 

4435 1+307 3+119 1 812 

4642 6+930 12+281 5 351 

4631 16+420 18+653 2 233 

46168 0+000 0+590 590 

Összesen: 17 258 m I. TSZ bruttó összege: 4 458 788 570 Ft 
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II. Támogatási kérelemben: 

Út 
száma 

Kezdő 

szely. 
[kmsz] 

Vég 
szelv. 

[kmsz] 

Beavatkozási 
hossz 

[méter] Beavatkozás típusa Státusza 

4244 2+320 4+120 1 800 

Burkolatmegerősítés két 
rétegben szükséges 

helyeken 
pályaszerkezetcserékkel. 

Támogatási Szerződés 

megkötésre került és 
hatályba lépett. 

4252 4+120 7+913 3 793 

4435 3+119 4+393 1 274 

4432 27+450 35+191 7 741 

Összesen: 14 608 m II. TSZ bruttó összege: 4 273 984 442Ft 

Az 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja elrendelte 
a kivitelezés alatt nem álló állami beruházások felülvizsgálatát, mely alapján a tárgyi projektek 
a Korm. határozat hatálya alá esnek. Ezen felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a tárgyi 
projektek a kötelezettségvállalás tilalmával érintettek, így jelenleg nem áll módunkban a 
kivitelezésre irányuló közbeszerzés lefolytatása és a kivitelezési feladatok megvalósítása. 

• A TOP Plusz — 1.1.2-21 azonosító számú „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése" program 
indikatív forráskeretének növekedése miatt 2,578 Mrd Forint összegben még további 
9,95 km útszakasz felújítására nyílhat várhatóan lehetőség. 

Út 
száma 

Kezdő 

szely. 
[kmsz] 

Vég 
szely. 

[kmsz] 

Beavatkozási 
hossz 

[méter] Beavatkozás típusa Státusza 

4432 14+376 17+750 3374 

Burkolatmegerősítés két 
rétegben szükséges 

helyeken 
pályaszerkezetcserékkel. 

Projektlista javaslat 
megküldésre került a 

Békés Megyei 
Önkormányzati Hivatal

részére. A következő

pályázási körben
benyújtandó 
Támogatási 
kérelemben 

szerepeltetni kívánt 
projektek. 

4642 12+300 14+561 2 261 

46166 4+000 4+548 548 

4244 4+120 5+883 1 763 

4434 33+533 35+533 2 000 

Összesen: 9 946 m 
Összes becsült költség 2 577 607 

000; Ft 
bruttó: 
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Az 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja elrendelte 
a kivitelezés alatt nem álló állami beruházások felülvizsgálatát, mely alapján a tárgyi projektek 
a Korm. határozat hatálya alá esnek. Ezen felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a tárgyi 
projektek a kötelezettségvállalás tilalmával érintettek, így jelenleg nem áll módunkban a 
kivitelezésre irányuló közbeszerzés lefolytatása és a kivitelezési feladatok megvalósítása. 

8.2. Magyar Falu Program (Külső kivitelező bevonásával): (A táblázatok adatai az 
3. számú térkép mellékletben kerültek ábrázolásra.) 

• A vonatkozó 1792/2018. (XII.21.) sz. „A Magyar Falu Program részeként ütemezetten 
megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról szóló" Korm. határozat alapján a 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkezdte a nevesített útszakaszok útfelújítási 
munkáinak ütemezett előkészítését. Ezt követően az első ütemekben a kivitelezési 
munkák is befejeződtek. 
2020 év végéig az MFP keretében az alábbi útszakaszok útfelújítási munkái készültek 
el: 

Út száma Kezdő szely. 
[kmsz] 

Vég szely. 
[kmsz] 

Beavatkozási 
hossz 

[méter] 

Kivitelezési költség 
[bruttó Ft] 

4429 9+750 16+410 6 660 m 642 991 968 Ft 

4641 14+420 17+340 2 920 m 509 903 222 Ft 
4216 14+000 16+193 2 193 m 229 854 760 Ft 
4641 31+700 35+272 3 572m 591 111 019 Ft 
42153 0+000 1+800 1 800 m 244 382 193 Ft 
42153 1+800 4+720 2 920 m 437 057 357 Ft 
44145 0+000 2+544 2 544 m 356 119 232 Ft 

Összesen: 22 609 m 3 011 419 751 Ft 

• 2021 évben az MFP keretében az alábbi útszakaszok útfelújítási munkái készültek el: 

Út száma 
Kezdő 
szely. 

[kmsz] 

Vég 
szelv. 

[kmsz] 

Beavatkozási 
hossz 

[méter] 

4401 0+820 5+280 4 460 
4401 9+100 9+829 729 
4434 1+898 5+750 3 852 
4434 28+685 32+783 4 098 
4205 15+874 19+696 3 822 
4205 11+159 13+810 1300 

4237 6+580 9+990 2 970 

4437 2+390 5+565 3 175 
4439 11+400 11+700 300 
4244 0+036 1+318 1 282 
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4219 21+390

4404 0+900 
4434 '32+933! 

4244 1+318 

Összesen: 

23+343 1 953 
2+450 1550 

33+533 600 

2+320 1 002 

31 093 

• A Magyar Falu Program keretében 2022 évben is ütemezetten folyik a projektek 
végrehajtása, melyek jelenleg az alábbi státuszban vannak: 

Kivitelezés alatt álló illetve befejezett (2022 évben megvalósuló) projektek: 

Út száma 
Kezdő 

szely. 
[kmsz] 

Vég 
szely. 

[kmsz] 

Beavatkozási 
hossz 

[méter] 

Kivitelezés /tervezés 
státusza 

4434 27+135 28+685 1 550 

A műszaki átadás-átvételi 
eljárás 2022. június 29.-én 

lezárásra került, a kivitelezési 
munkák befejeződtek. 

4437 0+000 1+625 1 625 

A műszaki átadás-átvételi 
eljárás 2022. június 29.-én 

lezárásra került, a kivitelezési 
munkák befejeződtek. 

4642 1+060 3+000 1940 

A műszaki átadás-átvételi 
eljárás 2022. július 29.-én 

lezárásra került, a kivitelezési 
munkák befejeződtek. 

4642 3+910 5+590 1 680 

A műszaki átadás-átvételi 
eljárás 2022. július 29.-én 

lezárásra került, a kivitelezési 
munkák befejeződtek. 

4434 6+640 9+757 3 117 

Kivitelezési munkák 
befejeződtek, a műszaki 

átadás megkezdődött, és 
várhatóan 2022. augusztus 

végén lezárásra kerül. 

4434 24+717 25+685 968 

A műszaki átadás-átvételi 
eljárás 2022. június 30.-án 

lezárásra került, a kivitelezési 
munkák befejeződtek. 

A műszaki átadás-átvételi 
eljárás 2022. június 30.-án 

lezárásra került, a kivitelezési 
munkák befejeződtek. 

4429 16+474 16+610 136 

4437 5+565 8+724 3 159 

Kivitelezési munkák 
befejeződtek, a műszaki 

átadás megkezdődött, és 
várhatóan 2022. augusztus 

végén lezárásra kerül. 
Összesen: 14 175 
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Tervezés alatt álló projektek: 

Út száma 
Kezdő 

szelv. 
[kmsz] 

Vég 
szely. 

[kmsz] 

Beavatkozási 
hossz 

[méter] 

Kivitelezés /tervezés 
státusza 

4237 11+003 13+890 2 887 

Tervezői közbeszerzés 
megtörtént, tervezési 

szerződések hatályba léptek. 
A tervezési munkák 
folyamatban vannak. 

4401 0+005 0+820 815 

4401 7+280 9+100 1 820 
Saját tervezés folyamatban 

van. 

4237 9+999 11+003 1 004 

Tervezői közbeszerzés 
megtörtént, tervezési 

szerződések hatályba léptek. 
A tervezési munkák 
folyamatban vannak. 

4444 12+605 19+045 6 440 

4434 17+310 22±100 4 790 

4437 1+625 2+390 765 

4432 20+464 24+585 4 121 

4441 4+515 7+1750 4 235 
Sajáttervezés folyamatban 

van. 
Összesen: 26 877 

Az 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja elrendelte 
a kivitelezés alatt nem álló állami beruházások felülvizsgálatát, mely alapján a tárgyi (tervezés 
alatt álló) projektek a Korm. határozat hatálya alá esnek. Ezen felülvizsgálat során megállapítást 
nyert, hogy a tárgyi (tervezés alatt álló) projektek a kötelezettségvállalás tilalmával érintettek, 
így jelenleg nem áll módunkban a kivitelezésre irányuló közbeszerzés lefolytatása és a 
kivitelezési feladatok megvalósítása. 

8.3. Mezőhegyes — M43 közötti útvonal felújítása: (A táblázat adatai az 4. számú 
térkép mellékletben kerültek ábrázolásra.) 

• A Kormány a 2034/2017. (XII.27.) Korm. határozatában döntött az állami tulajdonban 
álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodó szervezetek 
megközelítését elősegítő beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. 
A határozatban szerepelt a Mezőhegyes — M43 közötti útvonal felújítása. 
A munkák Békés és Csongrád-Csanád megyét is egyaránt érintették. 
Békés megyében a 4434 j., 4444 j., és a 4427 j. összekötő utakat érintették a kivitelezési 
munkák az alábbiak szerint: 
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Út 
száma 

Kezdő szely. 
[kmszl 

Vég szely. 
[kmszt 

Beavatkozási 
hossz 

[métert 

Kivitelezési költség 
[bruttó Ft] 

4444 65+507 66+626 1 l 19 206 860 125 Ft 
4427 27+970 30+220 2 250 288 656 384 Ft 
4434 52+632 57+356 4 724 2 442 004 247 Ft 

Összesen: 8 093 2 937 520 756 

A fenti szakaszok felújítási munkái 2020. november 30.-án fejeződtek be. 

8.4. Kiemelt társadalmi igényes projektek: (A Békés megyét érintő projektek az 
5. számú térkép mellékletben kerültek ábrázolásra.) 

A Kormány 1744/2020. (XI. 11.) számú a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi 
igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló Határozatának 1. számú 
melléklete az alábbi projekteket tartalmazza. 

• 4405-4406-4447 j. utak felújítása: 

Békés megyei szakaszok: 

I. SZAKASZ —4406 J. ÚT 0+000-2+300 KM. SZ. KÖZÖTT 

II. SZAKASZ —4406 i.  ÚT 2+300-6+556 KM. SZ. KÖZÖTT 

V. SZAKASZ —4447 J. ÚT 0+000-0+827 KM. SZ. KÖZÖTT 

Csongrád-Csanád megyei szakaszok: 

III. SZAKASZ —4406 J. ÚT 6+556-13+410 KM. SZ. KÖZÖTT 

IV. SZAKASZ —4405 J. ÚT 0+000-15+821 KM. SZ. KÖZÖTT 

2019-ben megkezdődhetett három Békés és Csongrád-Csanád megyét érintő útszakasz 
fejlesztési terveinek elkészítése, illetve az építési engedélyek megszerzése. 

Építési engedéllyel bíró összes útépítési szakági terv, a teljeskörű engedélyek 2020 év végére 
megszerzésre kerültek. 

A kivitelezési közbeszerzési eljárások lezárultak. A vállalkozási szerződések utanként 
megkötésre kerültek. A 4406 és 4405 j. utakra a munkaterületek átadása a területbiztosításokkal 
összhangban folynak, a kivitelezési munkák folyamatban vannak. 
A felújítási munkák várhatóan 2023 év elején fejeződnek be. 
Az útfelújítással párhuzamosan az útpálya melletti meglévő kerékpárút szakaszok felújítása is 
meg fog történni valamint a hiányzó szakaszokon új kerékpárút szakaszok is kiépítésre 
kerülnek. 
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• 4438-4439-4444 j. utak felújítása: 

A Kormány Határozat 1. számú melléklete az alábbi szakaszok felújítását tartalmazza: 

- 4438 j. út 5±167-14±702 km közötti szakasz 9 535  m 
- 4439 j. úti1+700-27+855 km közötti szakasz 16 155 m 
- 4444j. út 29+630-38+040 km közötti szakasz 8 410 m 

Ezen három 34,1 km hosszúságú útszakaszra a tervezési munkák befejeződtek. A 4438 és a 
4444 j. út esetében a munkaterület átadás 2022. 05.27.-én megtörtént és a kivitelezési munkák 
átfutási ideje 7 hónap. 

Az 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja elrendelte 
a kivitelezés alatt nem álló állami beruházások felülvizsgálatát, mely alapján a 4447 és 4439j. 
utakat érintő felújítási projektek a Korm. határozat hatálya alá esnek. Ezen felülvizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy a 4447 és 4439 j. utakat érintő felújítási projektek a 
kötelezettségvállalás tilalmával érintettek, így jelenleg nem áll módunkban a kivitelezésre 
irányuló közbeszerzés lefolytatása és a kivitelezési feladatok megvalósítása. 

8.5. Komplex útfelújítási program (A táblázat adatai a 6. sz. térkép mellékleten 
kerültek ábrázolásra.) 

A Komplex közútfelújítási és- fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1820/2021 (XI.25.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett a 
Komplex közútfelújítási feladatok megvalósításával, melynek elemeit a Komplex 
közútfelújítási és- fejlesztési feladatok projektlistájáról szóló 2695/2021. Korm. határozat 1. 
melléklete határozta meg. Ezen melléklet tartalmazza a 

- 4232j. Körösladány-Gyomaendrőd összekötő út 19+820 — 20+522 km szelvények közötti 
(Gyomaendrőd belterületi) szakasz felújítását. 

A Korm. határozat alapján az ITM elrendelte ezen projekt megvalósításának 
előkészítését, a kivitelezésre vonatkozó feltételes Közbeszerzési eljárás megindítását. 
Jelenleg a szakasz tervezési munkái vannak folyamatban. 

Az ITM elrendelte továbbá az alábbi projektek tervezésére vonatkozó feltételes 
közbeszerzési eljárások megindítását, melyek jelenleg előkészítési fázisban vannak: 

Útszám Út megnevezése Kezdő 

szelvény 
Vég- 

szelvény 
Úthossz 
(m) 

4205 Kisújszállás- 
Körösladány összekötő 

út 

11+159 15+874 3 487 

4205 Kisújszállás- 
Körösladány összekötő 

Út 

19+696 42+553 22 857 
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4232 Körösladány- 
Gyomaendrőd ők út 

0+000 18+275 18 275 

4232 Körösladány- 
Gyomaendrőd ők út 

18+565 18+816 251 

44 Kecskemét- 
Békéscsaba-Gyula 

elsőrendű főút 

127+983 142+168 16 589 

46 Törökszentmiklós- 
Endrőd-Mezőberény 

másodrendű főút 

33+002 41+439 8 437 

4252 Sarkad-Országhatár 
összekötő út 

0+000 1±432 1 432 

Összesen: 71 328 

Ezen projektek a kivitelezésre vonatkozóan forrással még nem rendelkeznek, csak 
előkészítést tartalmaznak. 

Az 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja elrendelte 
a kivitelezés alatt nem álló állami beruházások felülvizsgálatát, mely alapján a tárgyi projektek 
a Korm. határozat hatálya alá esnek. Ezen felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a tárgyi 
projektek a kötelezettségvállalás tilalmával érintettek, így jelenleg nem áll módunkban a 
kivitelezésre irányuló közbeszerzés lefolytatása és a kivitelezési feladatok megvalósítása. 

9. Országos közúthálózatot érintő, de nem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
által bonyolított útkorszerűsítési projektek 

9.1. A NIF Zrt. beruházásában elkészült beruházások 2015-2022 között: (9. számú 
térkép melléklet) 

• 47 sz. II. r. főút rekonstrukciója Békéscsaba Orosháza között (2015 év) 

• 4432 j út Békéscsaba Orosházi úti felüljáró (új útszám szerint 444 sz. II. r. főút) (2015 

év) 

• 4433 j. út új nyomvonal kiépítése Békéscsabán (2015 év) 

• 4432 - 4433 utak új „turbo" körforgalmi csomópontja Békéscsabán (2015 év) 

• 42154j. Nagygyanté-Geszt 0+000 — 13+255 km. sz. korszerűsítése (2016) 

• M44 Tiszakürt — Kondoros autóút megépítése a 38±900 —99+910 km. sz. között (2019, 
61 km., 145,8 MRd Ft) 
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• M44 autóút Kondoros - Békéscsaba közötti szakasz megvalósítása 99+910-117+530 
km. sz. között (17,6 km., 41,1 MRd Ft, 2020) 

• 444 sz. Békéscsaba tehermentesítő (ún.- Fürjesi) új főútszakasz megvalósítása (8,1 
km. 5,3 MRd Ft, 2021 november) 

• M44 Lakitelek — Tiszakürt (Tisza híddal) (10+2,1 km., 51,3 MRd Ft), (Műszaki átadás 
és a forgalomba helyezés 2021 decemberben megtörtént) 

9.2. NIF Zrt. folyamatban lévő beruházási, rekonstrukciós munkái: (9. számú 
térkép melléklet) 

• M44 Szentkirály-Lakitelek szakasz (4,6 km új nyomvonalú 2x2 sávos gyorsforgalmi út, 
2,9 km új nyomvonalú 2x1 sávos főúti elkerülő szakasz (Szentkirály) + 15,6 km 
burkolat megerősítéses szakaszok, ill. 13,3 km párhuzamos kerékpárutak) 

o tervezett befejezés: 2024 I. negyedév 

o Kivitelezés költsége: nettó 35,5 Mrd Ft 

• M44 Kecskemét (5-MS csp.) -Szentkirály szakasz (32,2 km új nyomvonalú 2x2 sávos 
gyorsforgalmi út) 

o tervezett befejezés: 2025 II. negyedév 

o Kivitelezés költsége: nettó 107 Mrd Ft 

• A 120. számú vasútvonal Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza (oh.) közötti országos 
közforgalmú vasúti vonalszakasz (868+83 — 1171+39 hmsz között) korszerűsítésének 
kivitelezése. A projekt fő célja a tengelyterhelés 210 kN-ról 225 kN-ra és a sebesség 
100 km/h-ról (helyenként kevesebb, mint 100km/h) 160 km/h-re való emelése. A 
jelenleg egy vágányú vasútvonal kétvágányú vasútvonallá épül át. Meglévő vasúti 
kereszteződések felújítása, vasútállomáshoz vezető bekötő utak felújítása, állomási 
előterek átépítése és Kétegyházán új vasút feletti híd építése. A szerződés 2021. 
szeptemberében hatályba lépett, a tényleges kivitelezési munkák folyamatban vannak. 

o szerződés szerinti befejezési határidő: 2024. II. negyedév 

• 4219 j. út Gyula, Ajtóssy -Nürnbergi u. körforgalmi csomópont megvalósítása. (A 
kivitelező DÉLUT Kft-vel a szerződés 2021. november 25-én aláírásra került. A 
tényleges kivitelezési munkák 2022.márciusban a fakivágással megkezdődtek, május 
hónapban kiváltásra került a középfeszültségű légvezeték hálózat, zajlik a közvilágítás 
átépítése. A szegély építés, burkolat szélesítés folyamatosan halad. Június hónapban 
megkezdődött a hírközlési vezetékek kiváltása. Elkészült az ivóvízvezeték kiváltás.) 

o szerződés szerinti befejezési határidő 2023. május 25. 

o tervezett befejezés: 2022 IV. negyedév 

o Kivitelezés költsége: nettó 288,7 mFt 
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9.3. NIF Zrt. által előkészítés alatt lévő és Békés Megyét érintő projektek: (9. számú 
térkép, melléklet) 

4242 j. út burkolatfelújítása Mezőgyán, Árpád utca — Zsadány, lakott terület határa 
közötti szakaszon. A Magyar Közút Nzrt által készített terveket a NIF Zrt átvette. A 
kivitelező kiválasztás közbeszerzési eljárásának megindítása felfüggesztésre került. A 
felfüggesztés feloldása után, de legkorábban 2022. október hónapban a közbeszerzési 
eljárás megindítható, lefolytatása 6 hónapot vesz igénybe. Ezt követően, forrás 
rendelkezésre állása esetén a kivitelezés átfutási ideje 12 hónap. 

- M44 gyorsforgalmi út, Kétsoprony, 4644 j. úti csomópont megvalósítása, valamint a 
4644 jelű út csatlakozó szakaszának felújítása, mintegy 8km hosszban (a 47 sz. főútig). 
A tervezési munka befejeződött. A csomópont építési engedélyét a Békés Megyei 
Kormányhivatal 2022. március 16. dátummal kiadta. A kiviteli és a záradékolt 
kisajátítási tervek 2022. június hónapban elkészültek. 
A kivitelező kiválasztás közbeszerzési eljárásának megindítása felfüggesztésre 
került. A felfüggesztés feloldása után, de legkorábban 2022. október hónapban a 
közbeszerzési eljárás megindítható. Az eljárás lefolytatása 6 hónap. Ezt követően forrás 
rendelkezésre állása esetén a kivitelezés átfutási ideje 18 hónap. 

M44 gyorsforgalmi út - 44. sz. I. rendű főút új csomópont kialakítása (kezelésünkben 
lévő gyorsforgalmi útszakaszon, Kunszentmárton csomópont). A kivitelező 

kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A 
Vállakozási Szerződés hatálybalépéséhez forrásbiztosítás szükséges. 

Újkígyós, 4431 j. — 4432 j. utak csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő 

átépítése kapcsán a közbeszerzési eljárás megindítása döntésig felfüggesztésre került. 
Amennyiben a feloldásról szóló döntés következtében folytatódhatnak a feladatok, és 
közbeszerzés indításához szükséges tervek és engedélyek BMVA részéről átadásra 
kerültek, úgy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
tervezetten 7 hónapot vesz igénybe. A kivitelezés átfutási ideje tervezetten 6 hónap, 
melybe nem számít bele a téli időszak. 

- Körösújfalu, 4222-42336 jelű úti csomópont (útszakasz) fejlesztése. A kivitelei terveket 
Körösúj falu Önkormányzatának megbízásából a Pannonway Kft készíti. A végleges 
tervek átvételét követően a megvalósítás a NIF Zrt feladata. A kivitelező kiválasztás 
közbeszerzési eljárása felfüggesztésre került. 
A felfüggesztés feloldása után, de legkorábban 2022. október hónapban a közbeszerzési 
eljárás megindítható. Az eljárás átfutási ideje 6 hónap. Ezt követően forrás 
rendelkezésre állás esetén a kivitelezés tervezett átfutási ideje 12 hónap. 

Gyula, Rosu utcai kerékpárút megvalósítása, amelyhez kivitelezéshez szükséges 
engedélyezési- és kiviteli terveket, valamint az engedélyeket Gyula Város 
Önkormányzata adja át NIF Zrt. részére, tervezetten 2022. III. negyedévben. A 
közbeszerzési eljárás megindítása döntésig felfüggesztésre került. Amennyiben a 
feloldásról szóló döntés következtében folytatódhatnak a feladatok és közbeszerzés 
indításához szükséges tervek és engedélyek átadásra kerültek, úgy a kivitelező 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása tervezetten 7 hónapot vesz 
igénybe. A kivitelezés átfutási ideje tervezetten 4 hónap, melybe nem számít bele a téli 
időszak. 
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A „Szeged-Debrecen közötti szakasz 2x2 sávos közúti kapcsolat kialakításának 
előkészítése' c. projekt keretében a lehetséges nyomvonalváltozatok megvizsgálásra 
kerültek. A szerződött tervezési feladat elkészült, összesen négy környezetvédelmi 
engedély került kiadásra (minden beadott nyomvonal engedélyt kapott): 

o Debrecen (Berettyóújfalu)- Békéscsaba közúti összeköttetés (2021.02.26.) 
o Berettyóújfalu elkerülő út (2021.05.21.) 
o 47. sz. főút Békéscsaba- Szeged, M43 autópálya közötti szakaszának 2x2 sávos 

főúttá szélesítése (2021.07.20.) 
o 47. sz. főút M43 autópálya- Szeged, Budapesti körút közötti szakaszának 2x2 

sávos főúttá szélesítése (2021.07.08.) 

A projekt folytatásaként az alábbi szakaszok tekintetében történik az előkészítési 
feladatok folytatása: 

• Békéscsaba, déli elkerülő út előkészítése, új nyomvonalú, 2x1 sávos 
másodrendű főúti paraméterekkel rendelkező, a távlatban 2x2 sávos emelt 
sebességű főúttá fejleszthetőséggel. A közbeszerzési eljárás megindítása 
döntésig felfüggesztésre került. Amennyiben a feloldásról szóló döntés 
következtében folytatódhatnak a feladatok, a tanulmányterv és KHT 
elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása tervezetten 7 
hónapot vesz igénybe. A tervezés átfutási ideje és a jogerős környezetvédelmi 
engedély megszerzése tervezetten 12 hónapot vesz igénybe. 

47. sz. főút, Mezőberény elkerülő szakasz előkészítése, új nyomvonalú, 2x1 
sávos másodrendű főúti paraméterekkel rendelkező, a távlatban 2x2 sávos emelt 
sebességű főúttá fejleszthetőséggel a 47. sz. főúton. Tervező feladata az 
engedélyezési tervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése, valamint 
— külön hatályba léptető feltétellel - a kiviteli tervek elkészítése. A közbeszerzési 
eljárás megindítása döntésig felfüggesztésre került. Amennyiben a feloldásról 
szóló döntés következtében folytatódhatnak a feladatok, a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása tervezetten 6 hónapot vesz igénybe. A tervezés átfutási ideje és a 
jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése tervezetten 15 hónapot vesz 
igénybe. 

• 47. sz. főút, Csorvás elkerülő szakasz előkészítése: 2x1 sávos másodrendű főúti 
paraméterekkel rendelkező, távlatban 2x2 sávos emelt sebességű főúttá 
fejleszthető 10 km hosszú szakasz, részben új nyomvonalon, részben a 4409 j. 
Út nyomvonalát felhasználva. A közbeszerzési eljárás megindítása döntésig 
felfüggesztésre került. A közbeszerzési eljárás megindítása döntésig 
felfüggesztésre került. Amennyiben a feloldásról szóló döntés következtében 
folytatódhatnak a feladatok, a közbeszerzési eljárás lefolytatása 4 hónapot vesz 
igénybe. Ezt követően a forrás birtokában a tervezés átfutási ideje az építési 
engedély megszerzéséig 17 hónap. 
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M44 gyorsforgalmi út (Békéscsaba) - országhatár (Nagyszalonta) közötti szakasz 2x2 
sávos összeköttetés nyomvonalvizsgálata és a térségi fejlesztési terv (masterplan) 2022. 
május végén elkészült, mely alapján meghatározásra kerültek a lehetséges 
nyomvonalak. A közbeszerzési eljárás megindítása döntésig felfüggesztésre került. 
Amennyiben a feloldásról szóló döntés következtében folytatódhatnak a feladatok, a 
környezetvédelmi engedély megszerzéséig tartó előkészítési feladatok ellátására a 
közbeszerzési eljáráslebonyolítása tervezetten 4 hónapot vesz igénybe. A tervezés 
átfutási ideje és a jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése tervezetten 14 
hónapot vesz igénybe. 

443 sz. főút, Gyomaendrőd - Szarvas közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos 
kerékpárút fejlesztéssel, előkészítés. A tervezési feladat 19,2 km hosszú szakasz 11,5 t 
burkolatmegerősítése, valamint párhuzamos kerékpárút tervezése 9,9 km hosszban, és 
a meglévő kerékpárút felülvizsgálata, és annak szükségszerinti felújításának 
megtervezése 9,3 km hosszban. A kivitelei tervek elkészítéséig tartó előkészítési 
feladatok ellátására a tervezési szerződés 2022. március 18-án aláírásra került. Az 
előzetes vizsgálati dokumentáció elkészült, és 2022. augusztus 18. napján engedélyezés 
céljából a Békés Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtása megtörtént. A 
megkötött Tervezési Szerződés alapján a kiviteli tervek tervezetten 2023 IV. 
negyedévben kerülnek leszállításra. 

446 sz. - 4239j. utak csomópontjában (Békéscsaba, Gyulai út — Dobozi út) körforgalmú 
csomópont megvalósításának előkészítése, a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésével bezárólag. Az előkészítési feladatok ellátásra a Tervezési Szerződés 
2022. május 31. napján megkötésre került, a megvalósíthatósági tanulmány tervezetten 
2023. II. negyedévben készülhet el. Jelenleg a lehetséges változatok kidolgozása van 
folyamatban az Önkormányzat, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bevonásával. 

- 47. sz. főút 4233 j. utak köröstaresai csomópontjában körforgalmú csomópont 
kialakítása, előkészítés. A tervezési szerződés 2021. december 14. napján aláírásra 
került, építési és kiviteli tervek elkészítésig szólt. Az engedélyezési tervek elkészültek, 
és 2022. április 27. napján az engedélyt kiadta a Békés Megyei Kormányhivatal. A 
kiviteli terveket a tervező 2022. május 05. napján leszállította. 

Gyula, 44. sz. főút — 4431 jelű úti csomópont átépítésének tervezése van folyamatban. 
A Tervező feladata egy négyágú körforgalmi csomópont engedélyezési- és kiviteli 
terveinek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése. A tervezési 
szerződés 2022. február 23. napján lépett hatályba, a kiviteli tervek tervezetten 2023.II 
negyedévben kerülnek leszállításra. 

Gyula, 44. sz főút — AIRBUS helikopteralkatrész gyárhoz kapcsolódó új körforgalmi 
csomópont előkészítése a feladat. Tervező feladata egy háromágú körforgalmi 
csomópont engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, valamint az építéshez 
szükséges engedélyek beszerzése. A közbeszerzési eljárás megindítása döntésig 
felfüggesztésre került. Amennyiben a feloldásról szóló döntés következtében 
folytatódhatnak a feladatok, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása tervezetten 7 hónapot 
vesz igénybe. A tervezés átfutási ideje és a jogerős építési engedély megszerzése 
tervezetten 12 hónapot vesz igénybe. 
44. számú főút Békéscsaba elkerülő M44 autóút és a 446. számú másodrendű főút 

közötti szakasz négynyomúsítás előkészítése. Tanulmányterv, környezeti 
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hatástanulmány készítése és környezetvédelmi engedély megszerzése az elrendelt 
feladat. A tervező kiválasztás közbeszerzési eljárása felfüggesztésre került. A 
felfüggesztés feloldása esetén tanulmányterv elkészítésére, valamint környezetvédelmi 
engedély megszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás indítására kerül sor 
keretszerződéses megállapodás keretein belül, 2 hónapos átfutási idővel. A 
közbeszerzési eljárás lefolytatása tervezetten 5 hónapot vesz igénybe, a tervezés 
átfutási ideje és a jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése tervezetten 18 
hónap. 

Békéscsaba-Szeged előkészítés tárgyú vasútfejlesztési projekt. Tárgyi projekt keretein 
belül a Tervező feladata a 135. sz. Szeged - Békéscsaba vasúti vonalszakaszra 
engedélyezési tervek és tenderdokumentáció készítése, opcionálisan kiviteli tervek 
készítése 97 vkm hosszban. mely tervezési munka jelenleg folyamatban van. 

9.4. Békés Megyéért Vállakozásfejlesztési Alapítvány (BMVA) által terveztetett 
projektek: (A táblázat adatai a 7. számú térkép mellékletben kerültek ábrázolásra.) 

a Békés Megyéért Vállakozásfejlesztési Alapítvány (BMVA) kérésének eleget téve 
segítséget nyújtottunk az INTERREG V-A Románia-Magyarország programban 
szereplő 25 országos közutat érintő csomópont, illetve útfelújítás tervezési 
diszpozícióinak elkészítésében. Azóta a tervezési munkák megkezdődtek, várhatóan 
2022 év végére fejeződnek be. Reméljük, hogy minél több programban szereplő és 
megtervezésre kerülő projekt mielőbb megvalósulhat. 

Sorszám Érintett 
település 

Tervezési projekt tárgya 

1. Battonya 4442 jelű út 14+080 - 15+360 km út felújítása 
2. Békés 470 sz. főút — Csíkos utca csomópont átépítés 
3. Békés 470 sz. főút —4238 jelű utak csp. körforgalmúvá történő 

átépítése 
4. Elek 4435 jelű út 1+300 — 4+365 km sz. felújítása 
5. Békéscsaba 446 sz. és 444 sz. főutak — új dobozi úti átkötő út csp.-nál 

átépítés 
6. Csorvás 4431 jelű út 35+864 km sz.-nél vasúti átjáró átépítése 
7. Gyomaendrőd 46 sz. főút —4232 jelű út csp. körforgalmúvá történő 

átépítése 
8. Gyomaendrőd 46 sz. főút 45+594 — 46+500 km sz. felújítása 
9. Gyomaendrőd 46 sz. főút 45+120 — 45+594 km sz. felújítása 
10. Gyomaendrőd 4232 jelű út 19+820 — 20+622 km sz. felújítása 
11. Kondoros 44 sz. főút -4642 jelű út csomópont körforgalmúvá történő 

átépítése és 4642 jelű út 18+811 - 19+670 km sz. felújítása 
12. Körösladány 4205 jelű út 39+815 — 42+553 km sz. felújítása 
13. Medgyesegyháza 4434 jelű út 24+717 — 25+809 km sz., 4429 j. út 16+350 —

16+591 km sz., 44336 j. út 0+000 — 0+125 km sz. felújítása 
14. Mezőberény 47 sz. főút - Jeszenszky — Hunyadi utca csp. átépítése 
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15. Mezőberény 47 sz. főút 108+245 —110+130 km sz., 46 sz. főút 65+136 —
66+187 km sz., 46355 jelű út 0+000 — 0+456 km sz. 

felújítása 
16. Mezőkovácsháza 4434 jelű út — Alkotmány utca csp. körforgalmúvá történő 

átépítése 
17. Orosháza 474 sz. főút Táncsics utca —Észak utca jelzőlámpás csp. 

kialakítása 
18. Sarkad 4219 jelű út — 4244j. út körforgalmú csp. átépítése, 4244j. 

Út 1+318 — 6+817 km sz. felújítása 
19. Szarvas 44 sz. főút —443 sz. főút csp. körforgalmúvá történő 

átépítése 
20. Szeghalom 47 sz. főút - 4212 jelű út csp. átépítése 
21. Szeghalom 47 sz. főút 79+484 — 82+483 km sz. felújítása 
22. Tótkomlós 4432 jelű út - 4427 jelű út csp. átépítése 
23. Újkígyós 4431 jelű út —4432 j. út csp. körforgalmúvá történő 

átépítése 
24. Vésztő 4222 jelű út —4234 j. út csp. átépítése 
25. Békéscsaba 46169j. (Berényi út) 0+010 - 2+115 km. sz. felújítása 

A 4, 10, 12 sorszámú projektek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a 19, 23 sorszámú projektek 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lebonyolításával jelenleg előkészítés alatt vannak. 

9.5. Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel konzorciumban, mint Építtetővel 

megvalósuló projektek: 

42145 j. Gerlai bekötőút 0+367 — 1+259,7 km. sz. közötti szakaszán kerékpársáv kialakítása, 
útpálya felújítása. (A műszaki átadás-átvétel megtörtént.) 

4239j. út 9+100 — 9+288 km. sz. közötti Békéscsaba Dobozi úti járműosztályozós csomópont 
kialakítása. (A projekt megvalósítás előkészítése folyamatban van.) 

4434 — 4444 j. utak mezőhegyesi csomópontjának körforgalmúvá történő átépítése. (A 
munkaterület átadás megtörtént, a kivitelezési munkák folyamatban vannak.) 

„Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása" 
projekt keretében Békéscsaba, Pataky László utca és Szarvasi út kereszteződésében tervezett 
jelzőlámpával szabályozott csomópont megvalósítása (446 számú Békéscsaba átkelési szakasz 
másodrendű főút 0+866 km szelvény) (A projekt megvalósítás előkészítése folyamatban van.) 

10. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által bonyolított kerékpározható út 
fejlesztési projektek 
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A Kormány elkötelezett szándéka Magyarország kerékpáros hálózatának fejlesztése, a 
kerékpáros turizmus és a hivatáscélú kerékpározás feltételeinek javítása. 
A Kormány 2020 őszén 4 milliárd forintot biztosított kerékpárutak tervezésére. A forrás felett 
az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztos rendelkezik, aki az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal (ITM), valamint az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központtal (AÖFK) közösen döntött a forrás terhére az előkészítendő útvonalakról. A tervezést 
az Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK), a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a megyei 
önkormányzatok közösen végzik. 

A térségi jelenőségű kerékpárutak bekerültek a 345/2012. Kormány rendelet mellékletében 
(210/2021. Kormány rendelet módosította), tehát nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű projektek. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által terveztetett kerékpárútszakaszok közül Békés megyét az 
alábbi 6 új kerékpárút tervezési projekt érinti (8. számú térkép mellékletben kerültek 
ábrázolásra): 

Útszám 
Szelvény Hossz 

(m) 
Státusz Érintett település 

Kezdő Vég 

4244 0+000 6+015 6 015 

Tervezési szerződés hatályba 
lépett. 

Tervezés folyamatban. 
Tervezési nettó átfutási idő 

150 nap. 

Sarkad-Doboz 

4234 

16+812 20+322 3 510 
Tervezési szerződés hatályba 

lépett. 
Tervezés folyamatban. 

Tervezési nettó átfutási idő 

180 nap. 

Vésztő-Bélmegyer- 

Tarhos 
20+322 26+609 6 287 

4427 9+116 16+876 7 760 A tervezési munkák 
befejeződtek. 

Kardoskút-Tótkomlós 

4434 0+048 1+898 1850 
Tervezési közbeszerzés 

lezárult, tervezési szerződés 

még nem lépett hatályba. 
Gyula-Elek 

4444 0+000 11+244 11 244 

47 115+943 123+238 7 295 
Tervezési közbeszerzés 

lezárult, tervezési szerződés 

még nem lépett hatályba 

Békéscsaba-Murony-
Kamut 

4644 9+1030 9+1196 166 

47 101+020 101+890 315 
Tervezési közbeszerzés 

lezárult, tervezési szerződés 
még nem lépett hatályba 

Köröstaresa 

Összesen: 44 442 

Az engedélyezési eljárások lezárásainak, és a kivitelezésekhez szükséges források 
rendelkezésre állásának függvényében kezdődhetnek majd meg a kivitelezési munkák. 
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11. Az útfelújítási munkák fajlagos költsége, és az esetlegesen jelentkező 
korai meghibásodások közötti összefüggések 

Az egyes projektelőkészítések során, az útfelújítási munkák előzetes költségbecsléseinél több 
fontos szempontot is figyelembe kell venni. 

Az elmúlt évek építési anyag árainak emelkedése miatt az útfelújítások fajlagos költségei 
megemelkedtek. E mellett az útfelújítások fajlagos költségei területileg is eltérő mértékűek, 
különös tekintettel a Körösöktől északra elterülő részeken, ahol a kedvezőtlen talajadottságok 
(erősen térfogatváltozó agyagtalajok) miatt sokkal magasabbak ezek az értékek, mint a délebbre 
fekvő, homoklisztesebb altalajú területeken. 

Mindezek alapján, jelenlegi árszinten egy, a Körösöktől északra fekvő országos közút 
felújításának fajlagos költsége jellemzően magasabb mint a Körösöktől délre fekvő területeken. 

Az árkülönbség abból fakad, hogy a felújítások során a jellemzően északi részeken lévő 

agyagtalajok esetében jelentősebb mennyiségű pályaszerkezet, és altalaj csere válik 
szükségessé. Amennyiben a fentiekben leírt fajlagos költségeknél kevesebb áll rendelkezésre 
egy-egy útfelújítás során, úgy kevesebb pályaszerkezet csere építésére van lehetőség, mely a 
felújított út esetében a burkolaton, a tervezett élettartamhoz képest a korábban megjelenő hibák 
kockázatát növelheti. 

12. Összefoglalás 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos közúthálózat üzemeltetését, karbantartását és 
fenntartását a rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználásával, a közlekedők 

érdekeinek figyelembe vételével végzi. 

A jelenleg folyamatban lévő és tervezett felújítási munkák és fejlesztések megvalósítása az 
országosan elmaradottabb Békés megyei térség felzárkóztatásának alapfeltételei. 

A célunk megvalósítása, elérése érdekében szükséges a minden érintettel való közös és 
egységes fellépés, ezért ezúton kérjük Önöket a különböző döntéshozó fórumokon terveink 
képviseletére és támogatására. 

A további kedvező együttműködés reményében kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását, 
tudomásul vételét. 
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13. Mellékletek 

1. Térkép - A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2021 — 2022 évben végzett üzemeltetési és 
fenntartási tevékenysége, valamint a 2022 évben MFP keretében tervezett saját 
kivitelezésű útfelújítási munkák 

2. Térkép - Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek 
3. Térkép - Magyar Falu Program projektjei (Külső kivitelező bevonásával) 
4. Térkép - Mezőhegyes — M43 közötti útvonal felújítása 
5. Térkép - Kiemelt társadalmi igényes projektek 
6. Térkép - Komplex útfelújítási program 
7.Térkép -Békés Megyéért Vállakozásfejlesztési Alapítvány (BMVA) által terveztetett 

projektek 
8. Térkép - Kerékpározható út fejlesztési projektek 
9.Térkép- Országos közúthálózatot érintő, NIF Zrt. által bonyolított útkorszerűsítési projektek 

Békéscsaba, 2022. augusztus 

Cserkúti András 
megyei igazgató 



4405-4406-4447 j. utak felúj.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
 Tájékoztató 2022

5. térkép

4438-4439-4444 j. utak felúj.



TOP 2020 megvalósult

TOP maradvány I.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
 Tájékoztató 2022

2. térkép

TOP maradvány II.

TOP PLUSZ 1. tám. kér.

TOP PLUSZ 2. tám. kér.

TOP PLUSZ kiegészítés



MFP 2020 megvalósult

MFP 2021 megvalósult

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
 Tájékoztató 2022

3. térkép

MFP 2022 várh. kivitel.



Mezőhegyes - M43

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
 Tájékoztató 2022

4. térkép



Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
 Tájékoztató 2022

9. térkép

NIF folyamatban lévő munkák

Megvalt. NIF pr. 2015-2022

NIF munkák előkészítés alatt



Sorszám

BMVA tervezési projektek

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
 Tájékoztató 2022

7. térkép
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2022 megval. híd karbant.

MK 2021 elvégzett munkák

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
 Tájékoztató 2022

1. térkép

2022 megval. híd felújítás

MFP 2022 saját



Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
 Tájékoztató 2022

KÚP várható kivit.

6. térkép

KÚP 2022 előkészítés



Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
 Tájékoztató 2022

Hat.ba nem lépett kp.út terv pr.

8. térkép

Hat.ba lépett kp.út terv. pr.
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Tájékoztató a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

2021. évi munkájáról 

 

 
A köztestületi kereskedelmi és iparkamarák alapvető feladata, hogy önkormányzaton 

alapuló működésükkel előmozdítsák a gazdaság fejlődését, szerveződését és támogatását, az 

üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtését, megőrzését 

illetve fokozását, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek 

érvényesítésülését.  

 

A klasszikus, a törvényben megszabott kamarai feladatok végzésén túl kiemelt 

hangsúlyt kapnak a kamarai tagoknak és a regisztrált, nem tagoknak nyújtott szolgáltatások. A 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltató típusú kamarává vált. Ennek 

érdekében kamaránk a szolgáltatások mind minőségi, mind mennyiségi növelését, továbbá – az 

önkéntes tagság igényeit figyelembe véve - új típusú szolgáltatások bevezetését tűzte ki célul.  

 

A „Gazdasági kamarákról” szóló törvény 2012. január 1-től életbelépett módosítása 

három lényeges változást tartalmaz: a gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai 

nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai közfeladatok ellátásához évente 

hozzájárulást fizetni, a kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott 

szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani. 
 

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes maradt, így a regisztrált 

vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem váltak kamarai taggá. 

 

A legalapvetőbb változás annyi, hogy számos, kizárólagosan a kamarai tagság számára 

elérhető szolgáltatás közül mindössze néhány, a törvény által is nevesített szolgáltatás 

térítésmentesen elérhetővé vált a regisztrációs számmal rendelkező vállalkozások számára is. 

Ezek: 

 - tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;  

- az üzleti partnerkeresés; 

- pályázatfigyelés. 
 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyre szélesedő szolgáltatásai közé 

tartozik többek között a szakmai tanácsadás adózási, számviteli, jogi, kereskedelemtechnikai, 

iparjog- és szellemitulajdon-védelmi ügyekben. Pályázat figyeléssel, pályázati tanácsadással, a 

Széchenyi Kártya programmal támogatjuk a vállalkozások forráshoz jutását. Bel- és külföldön 

egyaránt segítjük tagjaink piacra jutását, üzleti partnerek felkutatását, kiállításokon és 

vásárokon szervezünk közös bemutatkozási és vásárlátogatási lehetőségeket. Jelentős a 

szerepünk a szakképzésben, 124 szakmai képzés felügyeletét látjuk el, minősítjük a gyakorlati 

képzőhelyeket, közreműködünk a tanulószerződések megkötésében, mesterképzést és 

mestervizsgáztatást szervezünk. Létrehoztunk egy teljes körű, a megye vállalkozásait 

tartalmazó cégnyilvántartást. A kamaránkra átruházott közjogi feladatok ellátásával elő 

kívánjuk segíteni térségünk fejlődését, megkönnyítve a megye vállalkozóinak érvényesülését. 

 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagságának szervezeti rendje megfelel 

a törvényben megszabott követelményeknek. A 2020. augusztus 31-én megtartott tisztújító 

küldöttgyűlést követően a kamara három tagozattal működik, az Ipari Tagozat 4, a 

Kereskedelmi Tagozat 5, illetve a Kézműipari Tagozat 4 választási osztállyal, közel 600 

önkéntes taggal. A BMKIK legfőbb döntéshozó szervébe a 96 tagú küldöttgyűlésbe az Ipari 

Tagozatból 39, a Kereskedelmi Tagozatból 42 és a Kézműipari Tagozatból 15 küldöttet 

választottak a vállalkozók. A küldöttgyűlésen az elnökségbe 34 tagot, az ellenőrző és etikai 

bizottságba 7-7 tagot választottak a küldöttek. 



Az új küldöttek megválasztották a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

tisztségviselőit. Dr. Orosz Tivadar elnök, Bődi János általános alelnök, Szabó Géza ipari 

tagozatból választott alelnök, Vozár Márton kereskedelmi tagozatból választott alelnök, 

Cseh István kézműipari tagozatból választott alelnök ismét bizalmat kapott a BMKIK 

küldötteitől. 

A BMKIK Ellenőrző Bizottsága Musulin Miklóst, az Etikai Bizottsága Ficzere 

Ferencet ismételten megválasztotta elnökének. 

A BMKIK elnöksége szabja meg a kamara ügyintéző szervezete tevékenységének 

irányát. Ebben segítségére vannak az egyes főbb feladatkörökre létrehozott elnökségi 

munkabizottságok (szakképzési, turisztikai és vendéglátó, gazdaságfejlesztési és innovációs). 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara legfőbb döntéshozó testületének a 

küldöttgyűlésnek a munkájában 7 országos küldöttünk képviseli a megyei tagvállalkozásokat. 

Országos elnökségi tagként kamaránk elnöke aktívan vesz részt a nemzeti kamara 

munkájában. 

Képviseltetjük kamaránkat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai 

kollégiumaiban. 

Az MKIK Ellenőrző Bizottságának tagja kamaránk Ellenőrző Bizottságának elnöke, 

az MKIK Etikai Bizottságának tagja kamaránk Etikai Bizottságának elnöke. 

Kamaránk képviselői több országos és regionális testület munkájában is részt vesznek. 

A vállalkozók különböző vitás esetekben a kamarai testületek segítségét kérhetik: 

jogvita esetén a Választott Bírósághoz, a piaci tisztesség megsértése esetén a BMKIK Etikai 

Bizottsághoz fordulhatnak, amelyhez 2021-ben nem érkezett panasz. 

A fogyasztói jogviták intézésére a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 

működtetett Békéltető Testülethez fordulhatnak az érintettek. A békéltető testületeket a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hozta létre a fogyasztóvédelmi jogviták 

bíróságon kívüli intézésére. Jelenleg a testület törvény által kitűzött célja a felek közötti 

egyezség létrehozása, ennek hiányában javaslat tétele a probléma megoldásának legcélszerűbb 

módjára. 

 A békéltető testülethez 2021. évben 232 beadvány érkezett, ez 8 %-kal kevesebb, mint 

a megelőző évben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások az eljárás során többnyire 

együttműködnek. Azok a vállalkozások, amelyek nem a jogszabály szerint vesznek részt a 

békéltető testületi eljárásban szankciókkal járó közigazgatási eljárás alá kerülnek. 

 

 Az ügyek megoszlása az alábbiak szerint alakult: 25 egyezség született, valamint 17 

ajánlás, és 70 kérelem visszavonás alá került a fogyasztó által, mivel a gazdálkodó szervezet az 

eljárásról való tudomás szerzés után önként teljesített. 7 esetben történt elutasítás, kérelem 

megalapozatlansága 33 alkalommal fordult elő. 20 esetben az eljárás folytatása lehetetlen 

volt, mert a fogyasztó nem tudta megjelölni a vállalkozást, a vállalkozás címe ismeretlen volt, 

vagy felszámolás alá került stb., 49 esetben azért szűnt meg az eljárás, mert a fogyasztó 

beadványa pontatlannak bizonyult és felhívásra sem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének. 

11 esetben az ügyet áttettük a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező békéltető testülethez. 

 

 Az ajánlások teljesítésének vizsgálata folyamatos, elmondható, hogy a testület ajánlásait 

a gazdálkodók teljesítik. Amennyiben a testület ajánlását figyelmen kívül hagyják, a testületet 

működtető Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az elektronikus sajtó útján a tárgyalt 

ügyet és annak végeredményét nyilvánosságra hozza. 

 

A beérkezett ügyek mellett a testületet számos esetben keresték meg a fogyasztók - 

személyesen és telefonon egyaránt - különböző panaszaik miatt. 2021. évben minden páros 

héten pénteki napon a békéltető testület tagjai tanácsadást tartottak a fogyasztók részére. Ezt 

a szolgáltatást hétről-hétre többen veszik igénybe. 

 



 2015. szeptember hó 11. napjától módosításra került az 1995. évi CLV. Tv., amely 

szerint a vállalkozásoknak együttműködési kötelezettsége van. E törvény szerint, amely 

vállalkozásnak Békés megyében található a székhelye, vagy telephelye, úgy a testület előtt a 

meghallgatáson kötelező a részvétel.  Amennyiben a vállalkozás a békéltető testülettel nem 

működik együtt, a békéltető testület eljáró tanács elnöke jelenti a békéltető testület elnökének, 

aki megkereséssel él a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya felé, aki hatáskörében bírsággal 

sújthatja a vállalkozást. Ezzel a jelentési kötelezettséggel 2021. évben 11 esetben élt a 

békéltető testület elnöke. 

 

A gazdasági kamarákról megalkotott törvény az új típusú kamarák alapvető feladatait 

is meghatározza. A kamarák feladataikat kötelezően, a gazdaság fejlesztésével, 

támogatásával összefüggésben, az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás 

tisztességének megteremtése, megőrzése illetve fokozása érdekében, a gazdasági 

tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítése céljából kell 

végezniük. E cél érdekében javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával előmozdítják a 

gazdálkodó szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati programoknak, 

intézkedéseknek a gazdaság fejlődéséhez fűződő kidolgozását.  

 

A klasszikus, a törvényben megszabott kamarai feladatok végzésén túl kiemelt 

hangsúlyt kapnak a kamarai tagoknak és a nem tagoknak nyújtott szolgáltatások. A Békés 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltató típusú kamarává vált. E cél érdekében 

kamaránk a szolgáltatások mind minőségi, mind mennyiségi növelését külső források 

bevonásával törekszik elérni. A benyújtott pályázatok elnyerésével közvetett módon járulunk 

hozzá a vállalkozások – elsősorban a kamarai tagok – üzleti sikerességéhez, melynek kapcsán 

térítésmentesen vehetnek részt továbbképzéseken, előadásokon (adóbevallás, pályázatírás, 

szakképzés, minőségügy, közbeszerzés stb.), kiállításokon, üzletember-találkozókon, szakmai 

tanulmányutakon (mind belföldön, mind külföldön) és hozzájuthatnak díjtalan tanácsadáshoz. 

A gazdálkodó szervezetek számára nyújtott pályázati tanácsadásaink eredményeként nyertes 

pályázatokkal és a Széchenyi Kártya Programmal közvetlenül járulunk hozzá a vállalkozások 

forráshoz jutásához.  

 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi programtervének 

összeállításakor számoltunk a koronavírus elhúzódó hatásaival, tekintettel a kihirdetett 

egészségügyi veszélyhelyzetre és az abból adódó korlátozásokra. A BMKIK programjai 

(szakmai előadások; külföldi, illetve belföldi szakmai utak, kiállítások; megyei és országos 

kamarai testületi, bizottsági, kollégiumi ülések; Szakma Kiváló Tanulója Verseny megyei 

középdöntői; RO-HU projektek rendezvényei; Kamarai Bál; megyei és országos Gazdasági 

Évnyitó, stb.) a kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzethez igazodva kerültek megszervezésre 

és lebonyolításra vagy nem kerültek megtartásra. 

 

A veszélyhelyzet életbe lépésével új alapokra kellett helyezni a kamara tevékenységét. 

A kamara ügyfélszolgálatán (Békéscsaba, Penza ltp. 5. és a Hunyadi tér 2.) csak előzetes 

bejelentést követően, indokolt esetben (Széchenyi Kártya, származási bizonyítványok 

hitelesítése) lehetett személyesen belépni a kamara épületeibe a megfelelő egészségügyi 

szabályozások betartása mellett (maszk, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés). Azon 

munkaállomásokon, ahol a kamara munkatársai közvetlenül érintkeztek az ügyfelekkel, plexi 

elválasztó falak kerültek felállításra. 

 

A személyes ügyfélszolgálati munka jelentős része áttevődött elektronikus úton, e-

mailben, valamint telefonon történő ügyintézésre. A kamara külsős tanácsadói (adó, számvitel, 

jogi, munkaügyi, adatvédelmi) is ezen formát részesítették előnyben a személyes tanácsadás 

mellett. A jogszabályi környezet változása kapcsán számos megkeresés érkezett kamaránkhoz, 

legtöbb esetben a jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához kértek segítséget. Több 

alkalommal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve végeztünk felmérést a 

vállalkozások körében a pandémiás helyzet vállalkozások működésére, gazdálkodására 



gyakorolt hatásairól. Folyamatosan tájékoztattuk az országos kamarát a megyei vállalkozások 

gondjairól, problémáiról, beérkező javaslatairól. Heti rendszerességgel küldtünk 4-5 

információt tartalmazó hírlevelet minden kamarai tagunknak és a regisztrált vállalkozóknak is.  
 

A korlátozó intézkedések kapcsán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – a megyei 

kamarák javaslatait összegezve - számos kérdésben nyilvánított véleményt, megfogalmazva 

a kamarák és ezáltal a vállalkozók javaslatait a Gazdaságvédelmi Akcióterv elemeihez. 

 
 

A kamara szolgáltatási tevékenységének kiemelt területei a vállalkozások forráshoz 

juttatása terén: tanácsadás, pályázatok készítése és menedzselése, kereskedelemfejlesztés, 

Európai Uniós ügyekben tájékoztatás. 

 

E feladatok gyakorlásához leginkább a következő eszközök állnak rendelkezésünkre: 

személyes konzultáció és tanácsadási szolgáltatások az ügyfélnek, telefonos ügyfél 

tájékoztatás, szakmai jellegű előadások szervezése, tájékoztató e-mailek kiküldése, 

elektronikus hírlevél a fontosabb eseményekről és rendezvényekről, kamaránk weboldalának 

rendszeres fejlesztése, a nemzetközi kamarai hálózat segítségül hívása (partnerkeresés, 

céginformáció beszerzése, segítségkérés követelés behajtás esetén stb.), napi kapcsolattartás a 

Magyarországon működő külföldi kamarákkal (például:Német- Magyar, Francia- Magyar 

Kereskedelmi Kamara). A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarával kötött megállapodás 

alapján a szervezet magyarországi Információs Pontjaként működünk. 

 

Konzultációs és szakmai tanácsadási szolgáltatásainkat havi átlagban 50-60 cég vagy 

vállalkozó veszi igénybe. A szolgáltatás nyújtása során a ráfordított idő, a bevont munkatársak 

száma és a felhasznált technikai eszközök esetenként változnak. A telefonon történő tanácsadás 

a jellegénél fogva rövid idejű, célratörő, általában egy konkrét kérdés köré épül, hatékonysága 

a legnagyobb. Egyre több vállalkozó keresi fel a kamara jogi, valamint adó- és számviteli 

tanácsadóit, akik kéthetente tartanak fogadónapot a kamarában. Számos vállalkozás veszi 

igénybe a heti rendszerességgel megtartott munkaügyi, munkajogi tanácsadó napot, valamint a 

vállalkozókon túl magánemberek is a fogyasztóvédelmi békéltető tanácsadást. 

 

Az elektronikus megoldások térhódításával a Kamara is egyre gyakrabban jut el az 

ügyfelekhez tájékoztató e-mailek küldése útján. Ez egyrészt összehasonlíthatatlanul gyorsabb 

információáramlást eredményez, másrészt költségkímélő. Az e-mailezés elterjedésével lett 

létjogosultsága az elektronikus hírlevelek küldésének is. Ezekben a hírlevelekben a fontosabb 

heti eseményeket, rendezvényekről szóló tájékoztatókat, jogszabályváltozásokat küldjük meg a 

tagjaink számára rendszeresen. 

 

2021-ben a kamarai kommunikációban változatlan célunk volt a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének ismertté tétele a megye lakossága, szűkebben 

pedig a vállalkozások körében. Pontosabban az elmúlt években elindított kommunikációs 

stratégia mentén kialakult folyamat és rendszer működtetését tekintettük feladatunknak.  

 

Az elmúlt évek munkájának érezhető a hatása, hogy a megyei média hiteles és fontos 

hírforrásnak tekinti kamaránkat. Jó az együttműködés minden sajtóorgánummal, 

eseményeinkre szóló meghívásainknak eleget tesznek, beszámolnak rendezvényeinkről, kiadott 

közleményeinket megjelentetik. 2021-ben már természetes volt, hogy egy-egy témában, a 

gazdasági életet érintő változást követően megkerestek bennünket, hogy megírhassák a kamara 

véleményét, amely fontos előrelépésnek számít.  

 

Folyamatosan frissülő tartalommal szolgálja a tájékoztatást a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara honlapja. A weboldalon a vállalkozókat érintő fontos információk 

elérhetők: általános gazdasági hírek, tudnivalók. Továbbá rendezvények, kiállítások 

jelentkezési lapjai, amelyek elektronikus úton történő letöltése és visszaküldése is lehetséges. 

A honlap formai, technikai megújítása időszerű (pl.: mobiltelefonon olvashatóvá tenni). 



 

Felhasznált felületeink és eszközeink bővültek: saját honlap, közösségi oldal (www. 

facebook.com/bmkik.bekescsaba), a megyei nyomtatott sajtó, az online hírportálok, rádiók, 

helyi televíziók, és ezek közösségi oldalai. A járvány 2020. márciusi kitörésekor elindítottuk a 

hírlevelet, ami közvetlen elérést biztosít azon vállalkozások felé, akik megadták elektronikus 

elérhetőségüket. Az első hetekben heti 3-4 alkalommal is a legfrissebb információkat küldtük 

el, majd ez a heti rendszeres szerkesztett hírlevél formában nyerte el végleges formáját. 

 
A nyilvánosság biztosítása változatlanul két féle úton történik: organikus és fizetett 

megjelenések révén. A nagyobb médiacégekkel éves szerződésünk van, ahol egyrészt a 

közszolgálatiság jegyében állapodunk meg a tájékoztatás biztosításáról (organikus, azaz 

ingyenes), másrészt társadalmi célú reklámok közzétételéről, ami fizetett. Az üzenetek 

megfogalmazásakor az adott felület sajátosságainak megfelelő formát biztosítjuk (rádió, tv, 

online, print). Továbbá a helyi médiának helyi adatokat adunk, a megyei vonatkozásokon kívül. 

A megjelenések gyakorisága illeszkedik a kamarai munkához, az intenzívebb kommunikáció a 

tavaszi és az őszi időszakra jellemző. Ugyanakkor a többi időszakot is igyekszünk olyan 

üzenetekkel ellátni, hogy az egyenletes médiajelenlétet biztosítani tudjuk. Éves szinten a 

dokumentált megjelenésünk 200 fölött van.  

 

Kamaránk külkapcsolati tevékenységében a 2020-ban teljesen megváltozott 

munkamódszerek, munkastílus és programtípusok voltak jelen az elmúlt évben, 2021 során is. 

Sajnos még mindig nem tudtunk teljesen szabadulni a Covid szorításából. Az első negyedév 

végén a személyes jelenlétet lehetőség szerint még mindig nélkülözni kell a szakmai 

értekezletek és konferenciák, a különféle kiállítások, üzletember találkozók és projekt 

meetingek alkalmával. Az első négy hónapban a betervezett szakmai kiállításokon Budapesten, 

Bolognában, Nagyváradon, Aradon és Bécsben nem tudtunk részt venni, a kiállítások 

elmaradtak, vagy későbbi időpontra halasztották őket, illetve a tervezett szakmai rendezvények 

átkerültek az online térbe. 

 

Az új munkastílus, a home office sok partnerünknél lett a mindennapok része. Az 

ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás a személyes találkozók helyett az elektronikus 

térbe került át. A vállalkozások korábban több alkalommal jelezték, hogy nincs idejük részt 

venni személyesen egy-egy rendezvényünkön, most pedig nekik is könnyebb és hatékonyabb 

lett ez a fajta üzletfejlesztés. Napi munkánk jelentős részét teszi ki, hogy a lehetőségek közt 

kutatva értesítsük a vállalkozókat az aktuálisan elérhető online rendezvényekről, és magunk is 

részt vegyünk ezeken. Mostanra érett be az MKIK IKT roadshowba fektetett munkánk, hogy a 

megye városaiban előadások keretében mutattuk be, miként lehetnek hasznosak egy vállalkozás 

számára az informatikai megoldások a mindennapokban. 

 

A kamara kiemelt projektjei, a ROHU 331 projektszám alatt futó pályaorientációs 

projekt a tervezett 2021. márciusi befejezéshez képest a vezető partner Don Orione alapítvány 

kérésére 12 hónapos hosszabbításra kapott engedélyt. A hosszabbítás oka, hogy a Don Orione 

alapítvány adminisztratív okok miatt nem tudta határidőre befejezni a projekt keretén belül 

megvalósítandó építési beruházást. A hosszabbítás időtartama alatt kamaránk szakmai 

konferenciákat tervezett, ezek a járványhelyzet függvényében sorra valósulnak meg március és 

április hónapban. A projekt lezárására a tervek szerint ez év harmadik negyedévében kerülhet 

sor. 

 

Az Erasmus+ pályázatunkban 2020-ban a járványhelyzet miatt 12 hónap hosszabbítást 

kértünk és kaptunk, így a projektet 2021 májusában zártuk volna, de a járványhelyzet ezt 

meghiúsította. A projektet részteljesítéssel zártuk, az elmaradt munkarészekre a Tempus 

Közalapítvány új pályázati fordulót írt ki, ahol sikerrel pályáztunk, és ennek eredményeként 

2022. április első felében kerül sor a szakmai tanulmányútra. 

 

 

 



Munkánk során számos alkalommal vesszük igénybe a nemzetközi kamarai hálózat 

segítségét. Jellemzően üzleti partnerek felkutatása, külföldi cégekről információgyűjtés, 

alkalmanként azonban fizetési hátralékos cégekkel való kapcsolatfelvétel céljából is. A közös 

cselekvésre képes és hajlandó kamarai hálózat jelentős presztízsnövekedést okoz számunkra az 

ügyfelek előtt, és olyan kapcsolati tőke, amelyet az ügyfeleink csak igen nagy idő és pénz 

ráfordításával tudnának pótolni. A magyarországi és külföldi partnerkamarákkal folyamatos a 

kapcsolattartás és információcsere az online térben, legjelentősebb partnereink a magyarországi 

német, olasz és francia kamarák.  
 

A pályázatok készítése és menedzselése terén végzett munkánk egyrészt a 

vállalkozások részére szolgáltatott pályázati tanácsadói tevékenységből, másrészt a kamara 

saját pályázatainak elkészítéséből és menedzseléséből állt. Jellemzően a munkahelyteremtő, 

valamint a munkahelyteremtéssel, megtartással összefüggő eszközbeszerzési pályázatok és az 

eszközbeszerzést is tartalmazó pályázatok iránt volt érdeklődés, ezekben tudtunk szakmai 

tanácsadással segíteni a tagjainknak. Pályázati szakmai fórumokat tartottunk, illetve nagy 

létszámban fordultak hozzánk a vállalkozók tanácsadásért is. 
 

Továbbra is aktívan részt veszünk az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamarák 

Szövetsége, Párizs) és az EUROCHAMBRES (Kereskedelmi Kamarák Európai Szövetsége, 

Brüsszel) szervezetek munkájában, és figyelemmel kísérjük a projektjeiket. 

 

A 2006-ban megnyitott magyar kamarai állandó képviselet Brüsszelben egy fővel 

működik. A brüsszeli kamarai iroda a magyar területi kamarák információs igényeit elégíti ki, 

európai ügyekben a koordinációt látja el. Az iroda a megalakítása óta egyre magasabb 

színvonalon látja el feladatait, de a források szűkössége miatt a költségtakarékos üzletmenet 

elsődleges. Itthoni munkánkat segítik a rendszeres EU-hírlevelek, a különféle szakmai 

rendezvényekről szóló tájékoztatók, valamint a képviselet által szervezett rendezvények. 

 

Klasszikus kamarai feladat a külkereskedelmi származási bizonyítványok és az 

ideiglenes kiviteli vámokmánynak, az ATA Carnet- nek a hitelesítése. A Brexit által ezek a 

feladataink megszaporodtak. A szállítás során célországként a világ minden országát 

megtalálhatjuk az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve egészen a Távol-Keletig. 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott és a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara gesztorálasában működő Magyar- Román Tagozat az alapítástól 

eltelt 20 év folyamán számos magyarországi, illetve romániai rendezvény, konferencia- fórum 

és üzletember- találkozó közvetlen vagy társszervezője volt. 

 

A Tagozat külgazdasági stratégiája változatlan:- üzletfejlesztés, versenyképesség és 

hatékonyság. Ennek szellemében kiemelten támogattuk és erősítettük a romániai felvevő piacok 

feltárására irányuló rendezvényeket és programokat, gazdasági, külkereskedelmi, üzleti és 

szakmai fórumokat, kiállítások és vásárok, azok kísérő rendezvényeit, melyek hathatósan 

segíthetik a magyar termékek minél nagyobb volumenű exportra jutásának a lehetőségeit a 

Kárpát-medencében.  

 

A gesztorálásunkkal működő MKIK Magyar- Román Tagozat legfontosabb 

külgazdasági programjait az 2. sz. mellékletben részleteztük. 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelettel a 

jogalkotók a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának és vele együtt a területi kamarák hatósági 

feladata közé sorolta az építőipari kivitelezői tevékenységet végző vállalkozások 

nyilvántartásba vételét és ellenőrzését. 

 



Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni 

vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, 

a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló 

szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK-hoz 

bejelenteni. A regisztrációt elmulasztó cégek, egyéni vállalkozók elektronikus úton, illetve 

személyesen kamaránknál pótolhatják a regisztrációt vagy módosíthatják adataikat. 2021. 

évben 596 darab vállalkozás kérte a regisztrációját. A COVID-19 világjárvány és az azzal 

kapcsolatban kihirdetett vészhelyzet miatt helyszíni ellenőrzést személyesen lefolytatni nem 

volt lehetőségünk. 31 db vállalkozás esetében az ellenőrzést a kamara székhelyén november 

és december hónapban végeztük el iratbetekintéssel. Az érintett vállalkozások néhány kivétellel 

megjelentek vagy előzetes egyeztetés után elektronikus úton nyújtották be a dokumentumaikat, 

ezáltal az ellenőrzéseket lefolytattuk. Összességében elmondható, hogy az építőipari 

vállalkozások együttműködők, kisebb hiányosságoktól eltekintve rendezett a regisztrációjuk. 

 

 

2020. július 1. naptól a kereskedelmi és iparkamarák feladatköre egy új közfeladattal 

bővült, melynek keretében az egyéni vállalkozásokat, vagy egyéni vállalkozóvá válás előtt álló 

magánszemélyeket tájékoztassák, milyen tevékenységi körök közül választhatnak a 

képzettségük alapján, mi szükséges az egyéni vállalkozóvá váláshoz, hogyan lehet elindítani az 

egyéni vállalkozást, illetve egy adott tevékenységi körhöz milyen végzettség, engedély, 

bejelentés szükséges.  Az ehhez kapcsolódó e-TUS adatbázis hasznos segítséget adott a minél 

pontosabb tájékoztatás nyújtásához. Sajnálatos módon 2021. május hónaptól az e-TUS 

jogszabályi frissítése nem volt megoldott, majd 2021. szeptember hónaptól a nyilvános felület 

is megszűnt, így ezen rendszer láthatósága már csak a kamarai ügyintézők számára volt 

elérhető. Az e-TUS nyilvános felületének megszűnése jelentős többletmunkát rótt az 

ügyintéző munkatársakra, mivel ezáltal jelentősen megnőtt az írásban, telefonon, valamint 

személyesen érdeklődő ügyfelek száma (napi 10-15 ügyfél), illetve a jogszabályváltozások 

nyomon követése és összefésülése az e-TUS-sal több időt vett igénybe. Összességében 

elmondható, hogy a területi kamarák e feladatot ellátó ügyintézői napi szinten együttműködnek 

egymással, valamint a Kormányhivatal járási hivatalainak ügyintézőivel is nagyon jó és 

konstruktív kapcsolatot alakítottunk ki. 

 

 

2021-ben a kamarai szakképzési feladatok ellátásához szükséges finanszírozást - az 

előző évekhez hasonlóan - az MKIK-val kötött támogatási szerződés biztosította. 

 

Feladataink megvalósulását a járványhelyzet következtében megalkotott rendeletek, 

valamint az embereknek az egészségügyi veszélyhelyzetre adott reakciói erősen befolyásolták.  

 

2021. a szakképzési reform megvalósításának első időszaka volt. A tanulószerződéses 

rendszert felváltotta a szakképzési munkaszerződés, melynek koordinálásában a kamara 

szerepe jelentősen lecsökkent, ez azonban a vállalkozásokkal való kapcsolattartásban nem 

látszódott, inkább erősödött.  

 

Duális képzési tanácsadóink hatalmas energiát fektettek abba, hogy a nyilvántartásban 

lévő gyakorlati képzőhelyek perspektívát lássanak szakképzési munkaszerződések kötésében 

is. Ágazati on-line és kontakt rendezvényeink felváltva követték egymást, de jelentősen 

megnövekedett az egyéni tanácsadások száma is. Ehhez kapcsolódóan szakmai rendezvényt a 

járványügyi korlátozások miatt nem tudtunk tartani, de a könyvelők részére (30 fő) immár 

negyedik alkalommal tartottunk képzést, tudván azt, hogy a gyakorlati képzés adminisztratív 

feladatai az ő vállukon vannak.  

 

 

 

 



 

A szakmai vizsgáztatásban 2021-ben elkülönült az iskolai rendszerben történő és a 

felnőttképzési rendszerben történő vizsgáztatás. Az iskolai rendszerben szervezett szakmai 

vizsgákra a kamara vizsgafelügyelőre tett javaslatot, a felnőttképzésben szervezett szakmai 

vizsgák esetében pedig vizsgabizottsági elnökre és tagokra. A feladatot 70 fő szakmai 

vizsgaelnöki névjegyzéken érvényes kinevezéssel rendelkező elnökkel, 241 fő szakmai 

vizsgabizottsági tagi névjegyzéken érvényes kinevezéssel rendelkező vizsgabizottsági taggal és 

141 fő szakmai vizsgafelügyelői névjegyzéken lévő vizsgafelügyelővel láttuk el. A 

vizsgaszervezők 2021-ben összesen 621 db szakmai vizsgát jelentettek be: 295 db-ot az 

iskolarendszerben és 326 db-ot iskolarendszeren kívül, 6318 vizsgázóval. 

 

A duális képzőhelyek hatósági ellenőrzése szakképzési feladataink kiemelt területe, a 

tanuló(ka)t foglalkoztató vállalkozások nyilvántartásba vétele és országosan egységes 

szempontok szerinti ellenőrzése folyik e tevékenység keretein belül. A 2021. év az ellenőrzések 

lebonyolításának szempontjából a járvány miatt egy rendkívül nehéz év volt, amelynek 

következtében csak 199 db ellenőrzést tudtunk végrehajtani: 36 db nyilvántartásba vételt és 163 

db ellenőrzést. Az ellenőrzések során súlyos hiányosságokat nem tapasztaltunk. A gyakorlati 

képzőhely ellenőrzést végző szakértők szakmai felkészítésére 2021. november 30. és december 

3. között került sor. Valamennyi szakértő sikeres vizsgát tett. 

 

 2021-ben új kamarai feladatként jelentkezett az ágazati alapvizsgákra elnökök 

delegálása. Az ágazati alapvizsga az ágazati alapoktatás szakaszát lezáró vizsga, amelynek 

nagy jelentősége van, hiszen eredménye beleszámít a szakmai vizsga eredményébe és 

hiányában nem lehet sem felsőbb évfolyamra lépni, ennek következtében szakképzési 

munkaszerződést sem kötni. Az Országos Ágazati Alapvizsga vizsgaelnöki névjegyzéken 

érvényes kinevezéssel lévő vizsgaelnökök száma Békés megyében: 119 fő volt. 95 db ágazati 

alapvizsgára delegáltunk elnököt, 1267 tanuló vizsgáztatására.  

 

 A 2021. évi Támogatási Szerződés 45 fő mestervizsgára való felkészítésére és 

mestervizsgáztatására nyújtott forrást. 6 szakmában szerveztünk felkészítő tanfolyamot és 

vizsgát (autószerelő, fodrász, villanyszerelő, gépi forgácsoló, karosszérialakatos, gázfogyasztó 

berendezés és csőhálózat szerelő). A támogatott létszám mellett 17 fő szerzett mesterlevelet 

önköltséges áron. Ez a megemelkedett létszám azt mutatja, hogy a mestercímnek kialakult a 

presztízse, minőséget jelent a helyi gazdasági életben. A veszélyhelyzet miatt 2021-ben sem 

került sor az ünnepélyes mesterlevél átadó rendezvényére, így az arany-, ezüst-, és 

bronzkoszorús mesterlevelek átadására sem. 
 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés törvényi háttere, hogy 2019. szeptember 1-jétől 

csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval az 

iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt 

mentességében nem részesül (mestervizsgával rendelkezik; szakképesítés szakirányának 

megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal; vagy 

szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel valamint legalább 5 éves szakirányú 

szakmai gyakorlattal rendelkezik; hatvanadik életévét betöltötte). A Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 2021-ben 2 gyakorlati oktatói képzési csoportot indított összesen 

48 fővel, személyes jelenléttel. A képzés 50 órás (25 óra elmélet és 25 óra tréning) és vizsgával 

zárult. 

 

A 2020/21. évi SZKT és OSZT versenyek Békés megyei területi előválogatójára 37 

szakképesítésben 589 jelentkezési lap érkezett be. Az eredeti első versenynap időpontja a 

járványhelyzetre való tekintettel először január 25-re, majd február 8-ra, végül március 1-jére 

tolódott. A járvány miatt a versenyeket csak az első héten tartottuk meg, 2021.03.01. - 03.05. 

között, a többi napon a versenyek elmaradtak. Ennek következtében a területi előválogatókon 

300 tanuló vett részt 17 szakképesítésben. A versenyeket a járványügyi intézkedések 

betartásával rendeztük meg (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés, 10 tanuló/terem, 1,5-2 m 

távolságtartás). 



 

 Pályaorientációs tevékenységeinket a pandémia 3. hullámában áthelyeztük on-line 

térbe, pl. a középiskolák képviselőit meghívva on-line szülői értekezleteket tartottunk. Őszre 

sikerült visszatérni a személyes jelenlét világába, ekkor megsokszorozódtak a kontakt szülői 

értekezletek és a 8. osztályosoknak tartott osztályfőnöki órák. 

Az üzemlátogatások száma az előző évekhez képest jelentősen lecsökkent, melynek oka 

egyrészt az, hogy a vírushelyzet miatt a cégek sem voltak fogadókészek, másrészt a tanulókat 

sem engedte el szívesen az iskola, illetve a szülők. Részben ezért irányítottuk a figyelmünket a 

szakképző intézményekben lévő tanműhelyek meglátogatása felé. 

Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre emelkedik az egyéni tanácsadást igénylők száma: idén már 

15 alkalommal személyes tanácsadással segítettük a hozzánk forduló 8. osztályos gyerekeket 

és szüleiket. 

Jelentősen megnövekedett az igény az iskolai pályaorientációs napokon való 

megjelenésünkre. Augusztusban elindítottuk a BMKIK pályaorientációs honlapját. 

A „Helló, meló!” pályaorientációs alkotópályázatunkra 50 pályamunka érkezett. Az 

alkotópályázatra beérkezett alkotások közül a zsűri 24 művet választott ki, melyet - Kamaránk 

életében innovációként megjelenő - 3D-virtuális kiállítás formájában mutattunk be az online 

térben. 2021-ben két alkalommal hirdettük meg Szakma-IQ címmel felső tagozatosoknak szóló 

online játékunkat, melyben összesen 230 tanuló vett részt. 

A tavalyi és a tavalyelőtti nyári táborok sikerén felbuzdulva ebben az évben 3 turnusban 

pályaorientációs nyári tábort szerveztünk. 

Immáron ötödik éve 2000 db szakképzést népszerűsítő diáknaptárt osztottunk ki nyolcadik 

osztályos tanulóknak. 

Október 13-14-én a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztálya által szervezett Pályaválasztási Vásáron is több programmal vártuk a felső 

tagozatos diákokat. A 2 nap alatt több mint 400 diák kereste fel a standunkat. 

A Skills versenyekkel kapcsolatos információkat, versenyfelhívásokat eljuttattuk az 

iskolákhoz, duális képzőhelyekhez, valamint a tanulókhoz. Ezen információkat megosztottuk 

Kamaránk online felületein is. 

 

 2021-ben a Békés Megyei Munkaerő-piaci Kerekasztal működtetése a 2. évét élte 

meg. Első félévben a vállalkozásoknak on-line ágazati tájékoztatókat tartottunk, melyek 

témája az új szakképzési rendszer megismertetése volt. A Békés Megyei Munkerő-piaci 

Kerekasztal a fenntartói megállapodások megkötéséhez kapcsolódó egyeztetést hajtotta végre, 

illetve „A 21. századi szakképzés kezdete” elnevezésű „vegyeskonferencia” megszervezését 

és lebonyolítását végezte el ebben az évben. 2021. decemberére elkészült a Békés megye 

képzési együttműködései című szakmai elemzésünk. 

 

 

A gazdaság fejlesztésében és élénkítésében betöltött szerepét tekintve nagy jelentőségű 

a Széchenyi Hitelkártya program, melyben kamaránk a regisztráló szervezet feladatát látja 

el, a végső bírálatot és a folyósítást a programhoz csatlakozott pénzintézetek végzik. Az 

igénylés feltételei között továbbra is szerepel a legalább egyéves működés, továbbá, hogy a 

kezesek adott esetben fedezetként felajánlható ingatlantulajdonnal is rendelkezzenek. A bankok 

saját hatáskörben dönthetik el, hogy élnek-e a jelzálog bejegyzési jogukkal. 

 
 A KAVOSZ Zrt- nek az MKIK- val és a VOSZ- szal hosszú évek példaértékű 

összefogásával sikerült elérnie további hitelkonstrukciók támogatását. A Széchenyi Kártya 

Program kiterjesztésével a kis- és középvállalkozások kedvezményes, egyben a piacon 

megszokotthoz képest csökkentett adminisztrációjú finanszírozásának újabb lehetőségei 

nyíltak meg - 2010 augusztusában a forgóeszköz- és szeptemberében a beruházási hitellel -, 

amelyek eddig hiányoztak a kkv szektor hitelezésében. 2011 januárjában indult az uniós 

források felhasználásához szükséges önerő egy részét fedező úgynevezett önerőhitel is. 

 

 



 2012. áprilisában két új termékkel bővül a Széchenyi Kártya Program: Széchenyi 

Támogatást Megelőlegező Hitel és a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel. 2012. év őszétől az 

agrár vállalkozások is újra igénybe vehetik a Széchenyi Kártyát. 

 

A Széchenyi Kártya Program elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejűleg, 

egyszerre is felhasználhatók. A program bővítésének legfontosabb célja, hogy a vállalkozások 

különböző finanszírozási problémájuk megoldására a megfelelő konstrukciót vehessék 

igénybe. A hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez a tízéves beruházási hitelt, a készletek, 

alapanyagok finanszírozására a forgóeszközhitelt, a napi likviditási problémák áthidalására 

pedig a Széchenyi Kártya „klasszik” folyószámlahitelt választhatják. A program elemei 

összevontan akár 100 millió forint hitelösszeget is elérhetnek. 

 

2015. december hó 1. napjától a Széchenyi Kártya és az Agrár Széchenyi Kártya 

esetében a kérhető hitelkeret 50 millió forintra emelkedett. 2016. októberétől a Széchenyi 

Forgóeszköz Hitel esetében 50 millió forint maximális hitel összegében igényelhetik. 2017. év 

őszétől a vállalkozások a Széchenyi Kártya Program keretében már 100 millió forint összegig 

vehetik igénybe a különböző termékeket. 2020. április hó 27. napjától bevezetésre került a 

kiemelt Agrár Széchenyi Kártya, amely igényléseket 2020. december hó 31. napjáig megkötött 

szerződésekre lehetett igénybe venni. 

 

2020. május hó 15. napjától kifejezetten a COVID-19 koronavírus járvány miatti 

gazdasági nehézségek kezelésére kialakított új, kiemelt támogatású Széchenyi 

Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Likviditási Hitel és 

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz hitelkérelem típusú termékek kerültek bevezetésre, melyekre 

jelentős igénylés mutatkozott. A régi típusú ügyleteket is át tudtuk ezen kedvező ügyletekbe 

fordítani, így a vállalkozások egy sokkal kedvezőbb kamatozású hitelhez juthattak hozzá.  Ezen 

típusú hitelügyletek igénylésének határideje 2021. december hó 31. napja. 

 

2020. novemberében újabb két termékkel bővült a Széchenyi Program csomag. 

Széchenyi Turisztikai Kártya és a Széchenyi Agrár Beruházási Hitel került bevezetésre. A 

Széchenyi Turisztikai Kártya kimondottan a nehéz helyzetben lévő vendéglátó szektort célozta 

meg. 
 

2021. július hó 1. napjától Széchenyi Újraindítási Hitelek kerültek bevezetésre. 2021. 

július hó 1. napjától közel 570 igénylés került befogadásra az új konstrukcióból. Megfigyelhető 

a növekedés, hiszen sok vállalkozás már az igénylését a kifutó MNB Növekedési Hitel Program 

konstrukcióba nem tudta beadni. 
 

2021. szeptember hó 1. napjától elindult a Széchenyi Lízing finanszírozás. Igen nagy 

az érdeklődés a konstrukció iránt. Év végéig 203 db lízing iránti kérelmet fogadtunk be 2,7 

Mrd Ft összegben, a folyósított összeg év végéig meghaladta az 1,2 Mrd Ft-ot. A lízing ügyletek 

során személygépjárművek, haszongépjárművek és az agrárszektorban mezőgazdasági gépek 

kerültek beszerzésre. 
 

2021. október hó 1. napjától a Széchenyi Mikrohitel Go konstrukcióval bővült a hitelek 

palettája, melyet a vállalkozások beruházásra igényelhetik. 
 

2021. december hó 31. napjáig – a 203 db lízing igénylésen túl – a Széchenyi Kártya 

Programra beadott kérelmek száma 782 db, 17.821.477.029 Ft összegben. A bankok által 

kihelyezett hitel összege 2021. évben 13.359.669.560,- Ft volt. A bankfiókokba továbbított 

igényléseket és a 2021-ben jóváhagyott összegeket termékenként az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

Békéscsaba, 2022. augusztus 25.      

      Dr. Orosz Tivadar elnök 

 



1. számú melléklet 
 

Termék neve 
Bankfiókba továbbított 

igénylések (db) 
Jóváhagyott összeg 

Széchenyi Kártya 2 18 175.000.000 

Agrár Széchenyi Kártya 125 1.394.500.000 

Agrár Széchenyi Kártya 

(adatszolgáltatás) 
76 1.747.900.000 

Agrár Beruházási Hitel 1 0 

Agrár Újraindítási Beruházási 

Hitel 
37 725.615.560 

Széchenyi Kártya Plusz 111 1.620.000.000 

Széchenyi Kártya Plusz 

(felülvizsgálat) 
61 1.418.000.000 

Széchenyi Újraindítási Hitel 172 2.714.000.000 

Széchenyi Likvidítási Hitel 19 237.400.000 

Széchenyi Újraindítási Likvidítási 

Hitel 
103 1.802.200.000 

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz 6 137.400.000 

Széchenyi Újraindítás Beruházási 

Hitel Plusz 
30 902.654..000 

Széchenyi Turisztikai Kártya 13 468.000.000 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (csekély) 
5 0 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (átmeneti) 
5 17.000.000 

  782 13.359.669.560 

      

Igénylések megosztása egyéni vállalkozó (db) társas vállalkozás (db) 

Széchenyi Kártya 2 9 9 

Agrár Széchenyi Kártya 98 27 

Agrár Széchenyi Kártya 

(adatszolgáltatás) 
60 16 

Agrár Beruházási Hitel 1 0 

Agrár Újraindítási Beruházási 

Hitel 
32 5 

Széchenyi Kártya Plusz 34 77 

Széchenyi Kártya Plusz 

(felülvizsgálat) 
16 45 

Széchenyi Újraindítási Hitel 29 143 

Széchenyi Likvidítási Hitel 7 12 

Széchenyi Újraindítási Likvidítási 

Hitel 
25 78 

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz 2 4 

Széchenyi Újraindítás Beruházási 

Hitel Plusz 
3 27 

Széchenyi Turisztikai Kártya 4 9 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (csekély) 
3 2 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (átmeneti) 
2 3 

  325 457 



Igénylések megosztása 
egyéni vállalkozó 

(jóváhagyott összeg) 

társas vállalkozás 

(jóváhagyott összeg) 

Széchenyi Kártya 2 10.000.000 165.000.000 

Agrár Széchenyi Kártya 1.095.300.000 299.200.000 

Agrár Széchenyi Kártya 

(adatszolgáltatás) 
717.200.000 1.030.700.000 

Agrár Beruházási Hitel 0 0 

Agrár Újraindítási Beruházási 

Hitel 
545.315.560 180.300.000 

Széchenyi Kártya Plusz 386.000.000 1.234.000.000 

Széchenyi Kártya Plusz 

(felülvizsgálat) 
254.000.000 1.164.000.000 

Széchenyi Újraindítási Hitel 184.000.000 2.530.000.000 

Széchenyi Likvidítási Hitel 27.400.000 210.000.000 

Széchenyi Újraindítási Likvidítási 

Hitel 
163.700.000 1.638.500.000 

Széchenyi Beruházái Hitel Plusz 40.500.000 96.900.000 

Széchenyi Újraindítás Beruházási 

Hitel Plusz 
8.100.000 894.554.000 

Széchenyi Turisztikai Kártya 34.000.000 434.000.000 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (csekély) 
0 0 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (átmeneti) 
4.000.000 13.000.000 

 3.469.515.560 9.890.154.000 

 

 

A beadott igénylések száma havi bontásban az alábbiak szerint alakult: 
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2. számú melléklet 

 

Az MKIK Magyar- Román Tagozat 2021. évi tevékenységével kapcsolatos beszámolója. 

 

Kamarai tagozatunk a 2021. évre is közel 25 olyan gazdasági és üzleti eseményt, 

programot, konferenciát romániai kiállításokat és azok párhuzamos rendezvényein való 

részvételt tervezett, melyek az üzleti életben elengedhetetlen tájékozódást, a kereskedelemi 

kapcsolatok bővítését a magyar termékek minél nagyobb volumenű exportra jutásának a 

lehetőségeit segíthetik elő.  

 

A tovább folytatódó koronavírus okozta világjárvány miatt azonban 2021. évi programjaink 

jórészét is törölni kellett, illetve 2022. évre halasztani.  

 

2021. február 18. Tagozati titkári részvétel az MKIK Nemzetközi Igazgatóság által 

kezdeményezett Romániáról szóló online megszervezet fórum, melynek címe „Üzleti 

lehetőségek Romániában”.  A webinárium a bukaresti és a budapesti külgazdasági attasék 

bevonásával, illetve egy romániai piacon is jelen lévő magyar cég tapasztalatainak 

bemutatásával került megszervezésre.  

 

2021. március 10. Tagozati titkári részvétel az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 

és az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága (DG TRADE) által szervezet webinárját 

(online oktatást), amelynek célja a kereskedelmi szervezetek, kamarák és szövetségek 

tájékoztatása és rövid képzése annak érdekben, hogy tanácsokkal láthassák el vállalataikat az 

újonnan kialakított Access to markets online platform használatáról. 

 

2021. április 8. A Magyar- Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság 

(GVB) soron következő 8. ülésének szakértői munkacsoportjainak egyeztetési munkálataiban 

vettünk részt Budapesten.  

 

2021. április 9-én a Külgazdasági és Külügyminisztérium konferencia termében Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter a GVB magyar társelnöke, illetve Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 

a román delegáció gazdasági, turisztikai és vállalkozásokért felelős minisztere vezetésével 

került sor a Magyar- Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság 8. ülésére, a 

tervezett együttműködési javaslatok jóváhagyására és a jegyzőkönyvek ünnepélyes aláírására. 

Mindkét eseményen az MKIK Magyar- Román Tagozat hivatalos meghívása alapján a Tagozat 

titkára vett részt a rendezvényeken.   

 

2021. április 9-én a Magyar- Román GVB soron következő április 8-9-i ülés margóján a HEPA 

Magyar Exportfejlesztési Ügynökség a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft., valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével – B2B 

tárgyalásokkal egybekötött üzleti fórumot szervezett, melyen a Tagozat titkára is részt vett.  

 

2021. május 5. „Hogyan vállalkozzunk Romániában” című online üzleti fórum a BKIK, az 

MKIK Nemzetközi Kollégiuma és a CFI Hungary Zrt. közös rendezvénye. A rendezvény célja, 

hogy tájékoztatást nyújtson a Romániával kapcsolatos piaci ismeretekről, jogi és adózási 

törvényekről. Az online fórum előadói közé felkérték a tagozat titkárát is, aki az „MKIK 

Magyar- Román Tagozat szerepe a kétoldalú kamarai, illetve a kkv szektor erősítésében” című 

előadásában tájékoztatta a rendezvény résztvevőit. 

 

2021. szeptember 2-5. Agromalim & Smart Pack Nemzetközi élelmiszeripari, mezőgazdasági 

és csomagolástechnikai szakkiállítás az Expo Arad Kiállítási Központban. Tagozati és kamarai 

megjelenés egy önálló információs standon. Figyelembe véve Arad városának igen gyors 

fejlődését és a kiállítás tematikáját a térség második legjelentősebb szakkiállítása, így megfelelő 

helyszín a magyar-román kereskedelmi kapcsolatok bővítésére, hisz igen nagyszámú romániai 

cég jelen van ezen a kiállításon, képviselve ez által az ország egész területét. Arad közelsége, 

illetve az expo közelében elhaladó nyugat-európai logisztikai infrastruktúrával való 



kapcsolódás végett a kiállítást és annak párhuzamos rendezvényeit igen sok magyar cég vezetői, 

illetve képviselői látogatta meg, kollektív információs standunkon pedig további 

információkkal, partnerkeresésben egyéb közvetítésekben és útbaigazításban segítettük 

kamarai tagjainkat kapcsolataik szélesítése érdekében. 

 

2021. szeptember 16-19. Őszi Vásár- elnevezésű általános nemzetközi kiállítás az egyre 

fokozódó vírusjárvány miatt szeptemberben került megrendezésre Székelyudvarhelyen, mely a 

székelyföldi térség egyik legnagyobb és legmeghatározóbb kiállítása. A Tagozat egy közös 

információs standdal volt jelen a kiállításon, segítve ezzel is a magyarországi cégek és 

vállalkozások termékeik, illetve szolgáltatásaik bemutatkozását a székelyföldi régiókban. 

 

2021. szeptember 23-24. GastroPan kiállítás Délkelet-Európa legnagyobb szakmai kiállítása 

Romániában. Európa egyik legdinamikusabban fejlődő országaként, a romániai piac számos 

üzleti ágazatban fejlődést mutat, ezek közül a legdinamikusabban növekvő ágazatok a cukrász, 

sütő- és vendéglátóipar. A Kamara Külgazdasági és EU-Integrációs osztálya egy 

vállalkozókból álló buszos kiutazást szervezet a kiállítás megnyitó napjára, továbbá több 

kamarai elnökségi, önkéntes, illetve tagozati tagunk egyénileg is részt vet, megtekintette és 

igénybe vette az információs standunk tárgyalóját partnerekkel való találkozásra. 

 

Mindhárom kiállításon a magyarországi kiállítók összefogó szervezője a CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. volt. Az MKIK Magyar- Román Tagozat pályázatot 

nyújtott be és ezzel a lehetőséggel élve a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egy 

közös kollektív standon vett részt.  

 

2021. szeptember 23-26. Temesvári Magyar Napok. Az immár hagyományos temesvári 

kiemelkedő rangos kulturális eseményt a Várbástya Egyesület szervezi. Az ünnepi 

rendezvényen az MKIK Magyar- Román Tagozatát a tagozati titkár képviselte. 

 

2021. szeptember 28. A Konstancai kikötőket tömörítő részvénytársaság (APM Constanca) 

magyarországi képviselője, Erdélyi László úr látogatása Békéscsabán az MKIK Magyar- 

Román Tagozat irodájában. A megbeszélés a jövő évben megrendezése kerülő közös Magyar- 

Román Duna stratégia című konferencia és üzletember találkozó megszervezése érdekében 

történt. 

 

2021. október 28.  A Tagozat célja, hogy továbbra is fejlessze az Erdélyi régiókkal a 

kereskedelmi és üzleti együttműködést Magyarország, azon belül Békés és Hargita megye 

üzleti környezete, cégek és vállalkozások között, ezért a Hargita Megyei Tanács Fejlesztési 

Ügynöksége és az MKIK Magyar- Román Tagozata kétoldalú együttműködési megállapodást 

írt alá a két intézmény tagsága közötti gazdasági kapcsolatok kialakítására és annak fejlesztése 

érdekében. 
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A 15-74 éves életkori csoportba tartozó  népesség gazdasági 
aktivitás szerinti alakulása Békés megyében 

2010-2022.I.negyedév 

gazdaságilag inaktív gazdaságilag aktív
Forrás: KSH Stadat
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A 15-74 éves életkori csoportba tartozó népesség gazdasági 
aktivitási arányának alakulása Békés megyében 

2010-2022.I.negyedév

gazdaságilag inaktív gazdaságilag aktív Forrás: KSH Stadat

Munkaerőpiaci helyzet 

Gazdaságilag aktív népesség 

Békés megye lakónépessége 2022 
januárjában

1
 323 ezer fő volt. A 

megye népességének száma 2010-
2022 között 11,9%-kal, 43,7 ezer 
fővel csökkent. A gazdasági 
szempontból legaktívabbnak tekintett 
15-74 éves korosztály a legfrissebb 
adatok alapján a teljes népesség 
76,0%-át adja. Az e körbe tartozók 
lélekszáma 2010-2022 között 12,9%-
kal 36,4 ezer fővel csökkent. A 
demográfiai adatok alapján továbbra 
is idősödő társadalom jellemzi 
megyénket, amely miatt egyre 
nagyobb teher hárul az aktív korú 
népességre. A megyében az un. 
eltartottsági ráta

2
 2010-ben még 47,5%-on állt, jelenleg 57,5%-ot mutat. 

Az országos folyamatokhoz hasonlóan, a kedvezőtlen demográfiai adottságok ellenére (csökkenő 
népességszám, és idősödő társadalom) Békés megyében is javultak a gazdasági aktivitási mutatók; 
ezen belül emelkedett a foglalkoztatottság és csökkent a munkanélküliség szintje. A veszélyhelyzet 
megjelenése lefékezte a gazdasági aktivitási mutatók folyamatos javulását, azonban a 2022. I. 
negyedévi adatok így is meghaladják a 2010-ben mért értékeket.  

A gazdasági aktivitás szempontjából figyelembe vett 15-74 éves korosztályban a népességszám 
csökkenése mellett a 2010-2022. I. negyedévi időszakban a gazdaságilag aktív népesség száma az 
időszak kezdetén mutatkozó 147,5 ezerrel szemben 2022. I. negyedévére elérte a 154 ezret. A 2010-
2022 közötti időszakban a gazdaságilag aktív népesség száma 11,4 ezer fővel emelkedett. 
Ugyanezen korcsoportban a gazdaságilag nem aktívak száma mérséklődött, így egyre kevesebben 
maradnak távol a munkaerőpiactól.  

A 15-74 éves korcsoporton belül a gazdaságilag nem aktívak száma egy évtized alatt 43,7 ezer fővel 
csökkent. A gazdaságilag aktív és nem aktív népesség arányában az aktivitás fokozott növekedése 
figyelhető meg. A legfrissebb, 2022. I. negyedévi adatok alapján a megyében élő 15-74 éves népesség 
62,8%-a tartozik a gazdaságilag aktívak körébe, és 37,2%-a a gazdaságilag nem aktívak közé. 2010-
ben ugyanez az arány még közelített egymáshoz, akkor a gazdaságilag aktívak aránya 52,2%-ot, a nem 
aktívaké 47,8%-ot mutatott.  

                                                      

1
 www.ksh.hu/stadat 

2
 Eltartottsági ráta: a gyermek- (0–14 éves) és az idős (65 éves és a fölötti) népesség a 15–64 éves népesség százalékában. 
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4 

Békés megyében a legfrissebb 
adatok alapján 144 ezer fő 
tartozik a foglalkoztatottak 
körébe. Az e körbe tartozók 
száma 2010-től folyamatosan 
növekszik; a tizenkét évvel 
ezelőtti 129,2 ezer fős létszám 
14,8 ezer fővel emelkedett, ami 
11,5%-os létszámbővülést 
jelent. A foglalkoztatási ráta 
Békés megyei értéke 2010-ben 
45,7% volt, ami az elmúlt 
években folyamatosan 
növekedett, s a legfrissebb 
mérés idejére összességében 
+13,0%-ponttal változott. A 
gazdaságilag aktív népességen 
belül a foglalkoztatottak 
aránya Békés megyében jelenleg 58,7%-ot mutat. A foglalkoztatási arány követi az országos 
tendenciákat, 2020-ig folyamatosan növekedett, majd az utóbbi időszakban a veszélyhelyzet hatására 
stagnálás állt be. A megye ezen mutatója nem éri el az országos értéket, a jelenlegi adatok szerint a 
foglalkoztatási arány megyénkben 5,0%-ponttal marad el az országos átlagtól. 

 

Nyilvántartott álláskeresők 

Békés megyében a nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan csökkent a veszélyhelyzet 
megjelenéséig. Az elmúlt tizenkét éven belül 2011-ben rögzítettük a gazdasági válság utáni évek 
legmagasabb nyilvántartott álláskereső létszámát, amikor havonta átlagosan 27.782 fő szerepelt a 
regiszterben. Az állást keresők száma ezt követően éves szinten 10% körüli mértékben csökkent, majd 
2014-ben jelentős zuhanással 22,7%-os, 2015-ben 18,3%-os mérséklődés jellemezte. Ekkorra Békés 
megyében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyilvántartott álláskeresők száma 14 ezer főre esett 
vissza. Az álláskeresők számának csökkenése 2018-ig tovább folytatódott, évente 5-10%-os 
mérséklődéssel, majd 2019-ben a csökkenés megállt, és feltételezhetően megközelítettük a 
munkanélküliség „természetes szintjét”, ami megyei szinten 11 ezer fős nagyságrendet jelentett.  

A 2020-as év mérsékelt növekedéssel indult, majd a veszélyhelyzet megjelenése jelentős létszám 
beáramlását eredményezte, így márciusról áprilisra több mint 3,5 ezer fő került nyilvántartásba. Ez 
évben további növekedéssel az álláskeresők száma májusra megközelítette a 17 ezer főt (16 743 fő).  
A 2021-es év közel 14 ezer fővel indult, majd folyamatos mérséklődéssel év végére 11,6 ezer főre 
csökkent a létszám, éves átlagban 12.669 fő realizálódott.  
A 2022-es év folyamán további mérsékelt csökkenéssel júliusra az álláskeresők száma 11,1 főre esett 
vissza. 
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Foglalkoztatást elősegítő támogatások 

A 2022.01.01-07.31 időszakban az egyes foglalkoztatási célú támogatások keretében Békés megyében 
közel 6 milliárd Ft felhasználásával összesen 19,3 ezer fő támogatása valósult meg. 

Az alábbiakban a 2022. évben meghatározó, kiemelt illetve nagyobb volumenű támogatások adatai 
kerülnek részletezésre.   

A GINOP-5. programok elhelyezkedést elősegítő forrásainak felhasználása 

A kormány „vállalkozások munkaerő támogatása” (VMT) elnevezéssel új támogatási formát indított 
2020. október 15. napjától, amely segítségével vissza nem térítendő támogatásban részesülhettek azok 
a vállalkozások, amelyek az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti álláskeresőt, vagy 
alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt foglalkoztatnak. A támogatás fedezetét az Út a 
munkaerőpiacra (GINOP 5.1.1.-15) és az Ifjúsági Garancia (GINOP 5.2.1.-14) program, uniós 
társfinanszírozással és a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásával a Technológiai 
és Ipari Minisztérium és a kormányhivatalok konzorciuma által megvalósított kiemelt munkaerőpiaci 
projektek biztosították. Az új támogatási forma a korábban nyújtott bérjellegű támogatások helyébe 
lépett. 

A támogatás célja, hogy az átmeneti gazdasági nehézség enyhülésével a támogatásra rászoruló 
munkaadók könnyebben visszaépíthessék, illetve növelhessék foglalkoztatottjaik létszámát a 
munkaerőpiaci programok célcsoportjaiba tartozó nyilvántartott álláskeresők köréből.  

A támogatás iránti kérelmeket a meghirdetéstől (2020. október 15.) 2021. május 31-ig lehetett benyújtani 
a járási hivatalokhoz. A kérelem benyújtását a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat www.munka.hu 
honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatvány segítette. A támogatás időtartama fix 5 
hónap lehetett, mértéke napi 8 órás munkaidő esetén a bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő 
szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havi 100 ezer Ft. 

A kormány 2021. június 1. napjával módosította a vállalkozások munkaerő támogatása eszköz 
támogatási feltételeit. Ennek megfelelően a munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphattak, ha 
állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt 
foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónapra változott. A 
támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és ténylegesen átutalásra kerülő 
szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer Ft 
havonta, 2022. február 1. naptól legfeljebb 150 ezer Ft havonta. 

A kormány újabb segítségként kiegészítette e támogatást 2021. szeptember 15. napjától az alacsony 
iskolai végzettségűek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásával, 2021. november 1. napjától a 
szakképzett fiatalok munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásával és 2021. december 1. napjától 
a hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásával. A támogatások részletei a 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat www.munka.hu honlapján olvashatók. 

A konzorciumvezető Minisztérium (TIM) döntése alapján 2022. június 30. napjától a vállalkozások 
munkaerő támogatása és munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatások a kevésbé fejlett régiókban 
- azaz Budapest és Pest megye kivételével - felfüggesztésre kerültek.  

A GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra program keretében 2022. január 1. - 2022. július 31. közötti 
időszakban Békés megyében 1.355 fő részesült vállalkozások munkaerő és munkatapasztalat-szerzést 
elősegítő támogatásában.   

A Békés megyei részprojekt támogatásokra fordítható ez évi 1,563 Mrd Ft-os keretének 79,92 %-a 
lekötésre került 2022.07.31-ig. A vállalkozások munkaerő támogatása eszköz és a munkatapasztalat-
szerzést elősegítő támogatások vonatkozásában 1,249 Mrd Ft értékben történt kötelezettségvállalás. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
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Elhelyezkedést elősegítő támogatásba vont álláskeresők megoszlása járásonként  
Békés megye, 2022. július 31. 

 

GINOP-5.1.1-15 Elhelyezés 
- ebből VMT 

(6 havi) 

- ebből FIX 90 napos 
(szakképzett 

fiatalok) 

- ebből FIX 90 
napos (hátrányos 

helyzetűek) 

Békéscsaba 249 145 13 91 

Békés 151 86 2 63 

Gyula 127 81 3 43 

Orosháza 200 127 7 66 

Szarvas 138 86 3 49 

Szeghalom 144 82 0 62 

Gyomaendrőd 117 75 1 41 

Mezőkovácsháza 134 82 2 50 

Sarkad 95 49 2 44 

Békés megye 1355 813 33 509 

 

A GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia programban 2022. január 1. - 2022. július 31. közötti időszakban 
Békés megyében 672 főt részesítettünk elhelyezkedést elősegítő támogatásban. A program Békés 
megyei részprojektjének támogatásokra fordítható 2022. évi kerete 700 millió Ft, melyből a vállalkozások 
munkaerő támogatásra 2022. július 31-ig 534,7 millió Ft került lekötésre. 

 
Elhelyezkedést elősegítő támogatásba vont álláskeresők megoszlása járásonként  

Békés megye, 2022. január 31.- 2022. július 31. 
 

GINOP-5.2.1-14 Elhelyezés 
- ebből VMT 

(6 havi) 

- ebből FIX 90 napos 
(szakképzett 

fiatalok) 

- ebből FIX 90 
napos (hátrányos 

helyzetűek) 

Békéscsaba 137 78 48 11 

Békés 76 42 30 4 

Gyula 71 48 21 2 

Orosháza 94 61 29 4 

Szarvas 70 43 24 3 

Szeghalom 78 44 31 3 

Gyomaendrőd 40 27 10 3 

Mezőkovácsháza 58 34 12 12 

Sarkad 48 20 17 11 

Békés megye 672 397 222 53 

 

TOP programok elhelyezkedést elősegítő forrásainak felhasználása 

A TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázati felhívás keretében megvalósított 
összesen 8 munkaerőpiaci program 2021-ben befejeződött. 

A TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések munkaerőpiaci programban 2022. április 11-én lépett hatályba a támogatási 
szerződés 5. sz. módosítása, amelynek értelmében a projekt támogatási összege 3.315 Mrd Ft-ra nőtt. 
Ezzel egyidejűleg a megvalósítás időtartama 2023.09.30-ra módosult. Az 500 millió Ft összegű 
forrásnövelés a Békés Megyei Kormányhivatalhoz került, amelynek döntő része a célcsoport 
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támogatására kerül felhasználásra. 2022. július 31-ig összesen 1.701 fő elhelyezkedését segítettük elő. 
A program támogatásokra fordítható kerete 2,21 Mrd Ft, amelyből foglalkoztatást elősegítő 
támogatásokra 2022. július 31-ig 1,95 Mrd Ft került lekötésre. A programban még rendelkezésre álló 
támogatási keret 0,2 Mrd Ft. 

A TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 
várostérségében munkaerőpiaci programban a támogatási szerződés 5. sz. módosítása 2022.01.19-én, 
a 6. számú módosítása pedig 2022.03.30-án lépett hatályba. Ezek keretében a projekt támogatási 
összege 1,288 Mrd Ft-ra nőtt, megvalósítási ideje 2022.12.31-re módosult. A 183 millió Ft-os 
forrásemelés a Békés Megyei Kormányhivatalhoz került, amelynek döntő része a célcsoport 
támogatására kerül felhasználásra. 2022. július 31. napjáig összesen 604 fő elhelyezkedését segítettük 
elő. A program támogatásokra fordítható kerete 880 millió Ft, amelyből foglalkoztatást elősegítő 
támogatásokra 2022. július 31-ig 846 millió Ft került lekötésre.  

 

TOP_PLUSZ-3.1.1-21 program 

A 2021-2027-es uniós programozási időszak forrásainak felhasználása keretében a TOP paktum 
programok folytatásaként a TOP_Plusz-3.1.1-21 felhívás került megjelentetésre. A felhívásra a Békés 
Megyei Önkormányzat vezetésével és a Békés Megyei Kormányhivatal részvételével került beadásra a 
támogatási kérelem. A projektre vonatkozó pozitív döntést követően a támogatási szerződés 2022.03.24-
én lépett hatályba. A projekt teljes támogatási összege 4.248.982.999 Ft. A megvalósítás időtartama a 
2022.március.1 – 2027.december 31. közötti időszak.  

A projektben jelenleg a projektfejlesztési szakasz zajlik, amelynek egyebek mellett a legfontosabb része 
a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia elkészítése. 

 

Munkaerőpiaci képzések  

„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” GINOP-6.1.1. program  

A GINOP-6.1.1. program keretében a térség foglalkoztatóinak képzési igényei alapján 2021. évtől 30 
szakirány képzési jegyzékére történő felvétele valósult meg. Ezek a képzési szakirányok például: 
betanított kőműves, szállodai szobaasszony, szivattyú-üzemeltető, textiltermék-összeállító, élelmiszer-
eladó, minősített hegesztő, nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő. 

A projekt keretében 2022.01.01.-től 2022.07.31.-ig a 30 féle lehetséges szakirányból 12 féle 
szakirányban 16 db képzés került elindításra, melyek az alábbiak: 

- Belépés a digitalizált munka világába képzés Magyarbánhegyes helyszínen 12 fővel, 

- Betanított szociális segítő képzés Békés, Sarkad helyszíneken összesen 28 fővel, 

- Digitális írástudás képzés Sarkad helyszínen 13 fővel, 

- Faiskolai kertész képzés Bucsa helyszínen 14 fővel, 

- Gyalogkíséretű targonca-kezelői képzés (3312)+Vezetőüléses targonca kezelői képzés (3324) 
Békés, Orosháza helyszíneken összesen 24 fővel, 

- Kerti munkás képzés Gyomaendrőd helyszínen 13 fővel 

- Konzervgyártó képzés Békéscsaba helyszínen 14 fővel, 

- Modern ipari alapkompetenciákkal rendelkező gyártósori operátor képzés Szeghalom, Vésztő 
helyszíneken összesen 24 fővel, 

- Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő képzés Sarkad helyszínen 13 fővel, 

- Számítástechnikai alapismeretek képzés Kunágota, Mezőkovácsháza helyszíneken összesen 
25 fővel 

- Személy- és vagyonőr képzés Csorvás helyszínen 12 fővel 

- Szivattyúüzemeltető képzés Szeghalom helyszínen 12 fővel. 

A képzéseken résztvevő 204 főből 188 fő közfoglalkoztatott, 16 fő munkaviszonyban álló ügyfél volt. A 
204 főből 196 fő sikeres vizsgát tett.  
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A 2022. évben 25.213.540,- Ft képzési támogatás került lekötésre, melyből 22.607.605,- Ft kifizetésre is 
került. A GINOP 6.1.1. program keretében a közfoglalkoztatásban állók és a munkaviszonyban állók 
képzése a képzési terv szerint valósulhat meg az év további részében is. A tervek szerint traktoralapú 
univerzális földmunkagép-kezelői (1111), élelmiszer-eladó, modern ipari alapkompetenciákkal 
rendelkező gyártóipari operátor és autódaru-kezelői képzés (4411) + gyalogkíséretű targonca-kezelői 
képzés (3312) + mobil szerelő állvány-kezelői képzés (4221) + vezetőüléses targonca-kezelői képzési 
programokon várhatóan 66 fő képzésbe vonása történhet meg még ebben az évben. 

 

A GINOP PLUSZ 3.2.1-21 program – munkaerő fejlesztési támogatás 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében új támogatás indult a már 
meglévő munkavállalók fejlesztésére. A Technológiai és Ipari Minisztérium (korábban Innovációs és 
Technológiai Minisztérium),  valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által alkotott konzorcium 
feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyújt a GINOP Plusz-3.2.1-21 – „A munkavállalók és 
vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén 
keresztül” elnevezésű kiemelt projekt keretében. A program forrását az Európai Szociális Alap+ és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a 
munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a 
munkaadók a benyújtott kérelem alapján a projekt Hirdetményében meghatározott eredményességi 
elvárások teljesítésével arányos mértékben feltételesen vissza nem térítendő támogatást kaphatnak. 

A támogatás képzési költségre, kieső munkaidőre járó bértámogatásra, projekt-előkészítésre, 
projektmenedzsment és szakmai megvalósítói költségekre igényelhető. Képzési és bértámogatási elem 
kapcsán a támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függően 50-70 % lehet, a projekt 
előkészítési és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű. A megítélt 
támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb 
munkabér 150%-át. 

Támogatott képzési típusok: szakmai ismeretre irányuló képzés, soft skill képzés, információs és 
kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés, valamint nyelvi képzés. 

A támogatásra a projekt meghirdetésének első szakaszában 2021. október 1 - december 31. között volt 
lehetőség kérelmet benyújtani, majd az ezt követő jelenlegi második szakaszban 2022. február 15. 
napjától a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig van erre lehetőség. A 
második meghirdetési szakasz során rendelkezésre álló keretösszeg országos szinten 15 Mrd forint. 

Az első és második meghirdetési szakasz során Békés megyében 2 támogatott munkáltató, összesen 
432 munkavállalójának továbbképzése érdekében született támogatói szerződés. A képzési program 
megvalósítása 18 hónap, melynek során 16 féle képzésbe kerülnek bevonásra a támogatott 
munkavállalók. 

A projekt megvalósításának vége 2025. december 31. A teljes projektidőszakban a Békés megyei 
részprojekt támogatásokra fordítható kerete 2,552 Mrd forint. A vállalkozások munkaerő képzésének és 
bértámogatásának vonatkozásában ez idáig 151 millió Ft értékben történt kötelezettségvállalás. 

 

Az Ukrajna területéről érkező személyekkel kapcsolatos feladatok  

Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus teljesen új kihívás elé állította a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat szervezetrendszerét is. A kormányhivatalok és a járási hivatalok állami foglalkoztatási 
feladatkörei kibővültek az Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország 
területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal 
(továbbiakban: ukrán állampolgár) rendelkező ideiglenes védelemre jogosult személyekkel kapcsolatos 
eljárásokkal, amelyek az alábbiak: 

 Az Ukrajnából érkezett, Békés megyében elszállásolt személyekről vezetett kormányhivatali 

szálláshely adatbázis alapján a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak munkatársai által 

elhelyezkedési kérdőív kerül felvételre valamennyi foglalkoztatásba bevonható 16. életévét 

betöltött személyről annak érdekében, hogy munkavállalási hajlandóságuk, képességük, 

továbbá a munkavállalásukat akadályozó tényezők megismerhetőek és kezelhetőek legyenek.  

tel:25213540
tel:22607605
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2022. július 31. napon a Békés megyében elszállásolt személyek száma összesen 248 fő (29 

férfi, 85 nő, 134 kiskorú); felkeresett szálláshelyek száma: 76 db, felvett elhelyezkedési 

kérdőívek száma 223 db; elsődleges munkaerőpiacon elhelyezettek száma 63 fő, 

közfoglalkoztatásban elhelyezettek száma 40 fő, intézményes nevelés-oktatásban elhelyezett 

gyermekek száma 92 fő. Információink szerint a megyéből elköltözöttek száma 101 felnőtt és 

115 kiskorú. 

 Társadalmi beilleszkedést elősegítő támogatásként a menedékes kérelmére az 

idegenrendészeti hatóság, az ukrán-magyar kettős állampolgár kérelmére az állami 

foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal határozattal állapítja meg, és 

havonta utólag folyósítja a rendszeres létfenntartási támogatást. A támogatás folyósításának 

feltétele a járási hivatal előtti minden hónap utolsó napjáig teljesítendő megjelenési 

kötelezettség. 

Békés megyében 2022. július 31. napjáig szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vett személyek 

száma 112 fő, rendszeres létfenntartási támogatásban részesülő ukrán-magyar állampolgárok 

száma 31 fő; a kettős állampolgárok részére folyósított támogatás összege 1.450.400,- Ft.  

A fenti feladatok kapcsán a Békés Megyei Kormányhivatal ellátja a járási hivatalok foglalkoztatási 
osztályainak szakmai támogatását, összegyűjti és megküldi a Miniszterelnökség részére az elsődleges 
munkaerőpiacon, vagy közfoglalkoztatásban elhelyezett személyek és az intézményes nevelés-
oktatásban elhelyezett gyermekek számát szálláshelyenkénti bontásban; a Technológiai és Ipari 
Minisztérium részére a szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vett ukrán állampolgárokkal, a rendszeres 
létfenntartási támogatással, és munkaközvetítéssel kapcsolatos információkat.  

Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendeletben, valamint az ukrán állampolgársággal 
rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatok kapcsán a Békés Megyei Kormányhivatalnál lakhatási és/vagy mobilitási 
támogatás iránti kérelmet előterjesztett munkaadók száma 2 db gazdasági társaság; támogatással 
érintett munkavállalók száma 16 fő; megítélt támogatás mindösszesen 9.774.000,- Ft. 

 

„Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program  

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés 
elősegítésére a 2013-2021-es években indított “Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva 
2022. évben ismét meghirdetésre került a program, amely - prevenciós jelleggel - már diákkorban elő 
kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását.  

A “Nyári diákmunka 2022.” elnevezésű munkaerőpiaci programban azon 16-25 év közötti nappali 
tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal 
nem rendelkeztek, és szolgáltatást kérőként a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain nyilvántartásba 
vételre kerültek.  

A 2022. évi munkaerőpiaci program két pillérre épült: 

1. Önkormányzati diákmunka: a programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható 
munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző 
intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehetett. A munkaadók számára a célcsoportba tartozó 
személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén bértámogatásként a munkabér 
összegének 100%-a került megtérítésre.  A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, 
maximum napi 6 órás foglalkoztatás volt támogatható. 

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör 
esetében 195.000,- Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 150.000,- 
Ft/fő/hó összeg került figyelembe vételre. 

2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: a program keretében a 
munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása 
esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás volt támogatható. Bértámogatásként a munkabér 
összegének 75%-a került megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra.  
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Jelen megoldással ugyanúgy 6 óra került támogatásra 100 %-ban, mint a területi, települési 
önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézmény, továbbá egyházi jogi 
személy munkáltatók esetében. Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi 
munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 195.000,- Ft/fő/hó, szakképzettséget 
nem igénylő munkakör esetében pedig 150.000,- Ft/fő/hó összeg került figyelembe vételre. A napi 8 
óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan 
csökkent. 

A program 2022. június 15. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.  

2022. augusztus 8. napjáig 2.449 fő támogatása valósult meg, amelyhez 247,1 millió Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatott diákok többségének, 1.894 főnek a foglalkoztatása területi, települési 
önkormányzatnál, illetve azok alaptevékenységet végző intézményeinél, valamint egyházi jogi 
személynél jött létre.  

 

Közfoglalkoztatás 

Békés megyében, 2011-től - az új típusú közfoglalkoztatási programok elindulásától - több mint 145,5 
milliárd Ft került/kerül felhasználásra közfoglalkoztatási programok megvalósítására. A források az 
utóbbi három évben – összhangban az elsődleges munkaerőpiacon tapasztalható kedvező 
tendenciáikkal, illetve a közfoglalkoztatásba bevont létszámokkal – folyamatosan csökkentek. 

Az utóbbi években a megyénkben közfoglalkoztatásba kerülő létszámok tekintetében is jelentős 
változások következtek be, 2016-ra - az addig folyamatosan emelkedő tendenciát mutató bevonások 
hatására - több mint 15 ezer főre emelkedett a közfoglalkoztatásban dolgozók száma. A tendencia 
azonban megfordult és a közfoglalkoztatottak száma 2022. júniusra közel felére, mintegy 5,4 ezer főre 
mérséklődött. 

 

Békés megye közfoglalkoztatás tekintetében vett kitettsége azonban még napjainkban is jelentős. Ezt az 
állapotot leíró mutatót (közfoglalkoztatási mutató

3
) vizsgálva elmondható, hogy országos viszonylatban, 

Békés megyében a 4. legmagasabb arányt képviselik a közfoglalkoztatottak a megye munkavállalási 
korú népességén belül.  

 

 

 

 

                                                      

3
 Közfoglalkoztatási mutató: A közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma a munkavállalási korú népességhez 

viszonyítva, % 
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Kedvezőnek mondható ugyanakkor, hogy az elsődleges munkaerőpiactól távol lévő állást kereső 
munkavállalói réteg aktív munkavállalási szándéka országos viszonylatban is Békés megyében az egyik 
legerősebb. Ezt jól szemlélteti az un. közfoglalkoztatási ráta

4
 alakulása, mely mutató tekintetében Békés 

megye, az ország harmadik legmagasabb értékét mutatja (45,2%). Ez alapján elmondható, hogy az 
állástalanok közel harmada közfoglalkoztatási jogviszonyból szeretne az elsődleges munkaerőpiacra 
átlépni, nem pedig passzív álláskeresői státuszból kikerülve elhelyezkedni.  

 

Közfoglalkoztatási források 

2022-ben a Belügyminisztérium döntései és forrásbiztosítása nyomán Békés megyében is 
folytatódhattak a különböző közfoglalkoztatási programok, melyek hasonlóan a korábbi évekhez 
jellemzően három programcsoportban valósulnak meg: 

 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
4.§ alapján 

 járási minta és ráépülő startmunka programokban - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/B.§ 
alapján 

 országos közfoglalkoztatási programokban - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6.§ alapján 

A programokkal érintett, hatósági szerződésben rögzített, minimálisan bevonandó létszám Békés 
megyében 5.293 fő, melyhez kapcsolódó forrás összesen 6.862.862 ezer Ft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Közfoglalkoztatási ráta: a közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszámának és a nyilvántartott álláskeresők zárónapi 

létszámának összegéhez viszonyított arány 
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A közfoglalkoztatásra fordítható források Békés megyében programcsoportonként 2022. 

Programcsoport Alcsoport Programindítás 
Tervezett 
befejezés 

Támogatott 
létszámkeret 

(fő) 

Támogatási 
összeg  

(Ft) 

Járási startmunka 
minta és ráépülő 

programok (8 Békés 

megyei járás 62 érintett 
önkormányzata 149 
programelemmel) 

Értékteremtő pillér 
(2 pillér) 

2022.03.01. 2023.02.28. 1.639 3. 041.725.939,- 

Szociális pillér 2022.03.01. 2023.02.28. 1.041 1. 686.346.383,- 

Egyéb 
mintaprogram 

(szociális 
földprogram 
folytatása) 

2022.03.01. 2023.02.28. 7 9.775.327,- 

Országos 
közfoglalkoztatási 

programok (6 megyei 

székhelyű 
közfoglalkoztató) 

Megyei székhelyű 
országos 

közfoglalkoztatók 
programjai (4 
foglalkoztató) 

2022.03.01. 2023.02.28. 435 714.972.402,- 

Országos 
hajléktalan 

mintaprogram (2 
önkormányzat) 

2022.03.01. 2023.02.28. 18 44.809.855,- 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
programok 

2022.03.01. 2022.08.31. 2.153 1.365. 232.485,- 

Összesen 5.293 6.862.862.391,- 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása a második legnagyobb forrást biztosító és 
létszámot érintő közfoglalkoztatási programcsoport megyénkben. A Belügyminisztérium által biztosított 
forrásból  várhatóan 1,4 milliárd forint kerül felhasználásra Békés megyében, mely a támogatási 
forma jellegéből eredően keretjelleggel, a járási hivatalok döntési jogkörében kerülnek hatósági 
szerződésekkel lekötésre, a megyei közfoglalkoztatók meglehetősen széles körét érintve.  

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok Békés megyében 2022. évben két ütemben 
valósulnak meg a támogatás megállapítására 2022. augusztus 31-ei határnapig van jelenleg lehetőség. 
Az e támogatási formára felosztott járásonkénti keretösszegeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
létszámelvárásokat a következő táblázat tartalmazza: 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokra allokált források járásonként 2022 
 

Járási Hivatal 
Támogatott 

létszámkeret 
(fő) 

2022. évi decentralizált keret 
(Ft) 

Békéscsabai Járási Hivatal                        459                               288.722.598,-     

Békési Járási Hivatal                        270                               173.413.348,-     

Gyulai Járási Hivatal                        381                               246.698.550,-   

Orosházi Járási Hivatal                        125                                 77.119.671,-     

Szavasi Járási Hivatal                        100                                 68.506.642,-     

Szeghalmi Járási Hivatal                        178                               117.739.567,-     

Gyomaendrődi Járási Hivatal                        105                                 61.258.876,-     

Mezőkovácsházi Járási Hivatal                        264                               165.110.742,-     

Sarkadi Járási Hivatal                        271                               166.662.491,-     

Összesen                     2.153                            1.365. 232. 485,-     
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Járási Startmunka minta- és ráépülő programok 

A járási startmunka minta- és ráépülő programok keretein belül 2022. évben összesen  
3 programelemre (pillérre) nyújthattak be az önkormányzatok programterveket, melyekben nagyobb 
részben értékteremtő, a helyi erőforrásokra alapozottan és azokkal hatékonyan gazdálkodva folytatnak a 
közösség számára hasznos tevékenységeket, míg kisebb részben a települések összképének és 
élhetőségének javítása érdekében szervezik a közfoglalkoztatásban elvégezhető munkafolyamatokat. 

E programpillérek a következők: 

1. Értékteremtő programelemek: 

 Mezőgazdasági 

 Helyi sajátosságokra épülő  
2. Szociális típusú programelem 
 

Békés megye 9 járásából 7 (a békéscsabai és a gyulai járások kivételével) tartozik a kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 
109 kedvezményezett járás közé, így hozzájuk kötődően, térségünkben összesen 61 települési 
önkormányzat indíthatott ilyen típusú közfoglalkoztatási programot. Az érintett települések 
többsége mindhárom fent nevesített programelemben végez valamilyen közfoglalkoztatási 
tevékenységet. 

Járási Startmunka programok létszám és forrásadatai járásonként 2022. 
 

Járás 
Támogatott 
létszám (fő) 

Támogatási összeg 
(Ft) 

0401 Békéscsabai járás 7 9.775.327,- 

0402 Békési járás 173 342.041.104,- 

0404 Orosházi járás 207 364.534.378,- 

0405 Szarvasi járás 193 340.052.668,- 

0406 Szeghalmi Járás 562 1.005.242. 044,- 

0407 Gyomaendrődi Járás 160 259.304.075,- 

0408 Mezőkovácsházai járás 812 1.431.865.943,- 

0409 Sarkadi járás 573 985.032. 110,- 

Mindösszesen 2.687 4.737.847.649,- 

 

A pillérek közül a mezőgazdasági programelemben tervezett tevékenységek elsődleges célja, hogy a 
helyi lehetőségek, adottságok kihasználásával megtermelt zöldségek és gyümölcsök, illetve 
takarmánynövények, továbbá különböző kisállatok tartása biztosítsa az önkormányzati intézmények 
ellátását. A projektek segítségével állandó friss alapanyag kerülhet a településeken működő konyhákra 
és lehetőség nyílik a keletkező többlet további feldolgozására, esetleg értékesítésére is. E 
programelemmel Békés megyében – vélhetően térségünk területi elhelyezkedésének és természeti 
erőforrásainak is köszönhetően - 55 települési önkormányzatot érint 2022-ben, a mezőgazdasági 
pillérre megítélt támogatási összeg közel 1,9 Mrd Ft, az érintett közfoglalkoztatotti létszám pedig 968 fő. 

A helyi sajátosságokra épülő programelem célja a közösségi szükségletek kielégítése, a település 
fejlődésének elősegítése olyan egyedi programokkal, amelyek a korábbi munka- és termelési kultúrákon, 
vagy a települések eddig kiaknázatlan földrajzi és természeti adottságain alapulnak. Ezekben a 
programokban számos ipari termék, úgymint beton- és térburkoló elemek, vályogtégla, asztalosipari 
termékek, virágládák, padok, buszmegállók, kerítéselemek, utcai bútorok, ajtók, ablakok, szőttesek, 
textilipari termékek, munkaruhák kerülnek előállításra. E programelem megvalósításával 43 települési 
önkormányzatunk érintett, a megítélt támogatási összeg 1,15 Mrd Ft, az érintett közfoglalkoztatotti 
létszám pedig 671 fő az idei évben. 

A szociális programelem célja a települések összképének javítása, rendbetétele, melynek keretében 
az alábbi öt tevékenység végezhető: belterületi közutak karbantartása, belvízelvezetés, bio- és megújuló 
energiafelhasználás, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, mezőgazdasági földutak 
karbantartása. Az e tevékenységek köré szerveződő programcsoporttal 50 települési 
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önkormányzatunk érintett 2022-ben, a megítélt támogatási összeg 1,68 Mrd Ft, az érintett 
közfoglalkoztatotti létszám pedig 1.041 fő. 

2018-tól a szociális földprogramok támogatásának foglalkoztatási része is az egyéb mintaprogramok 
keretein belül került finanszírozásra, mely Békés megye vonatkozásában Újkígyós város programjának 
támogatását jelenti 7 főre 9,77 millió forintos támogatási összeggel 2022-ben. 

 

Járási Startmunka programok Békés megyében programelemenként 2022. 

Programelem (pillér) 
Támogatott 

önkormányzat 
Támogatott 
létszám (fő) 

Támogatási 
összeg (Ft) 

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 43 671 1.152.259.507,- 

Mezőgazdaság 55 968 1.889.466.432,- 

Szociális jellegű program 50 1 041 1.686.346.383,- 

Egyéb mintaprogram 1 7 9.775.327,- 

Összesen 2 687 4.737.847.649,- 

 

A fentieken túl a 2019 őszén elindult Gazdaságélénkítő Program közfoglalkoztatási alapból 
megvalósuló fejlesztési elképzeléseit támogató programcsoportja is érinti megyénket egy település 
vonatkozásában. A Belügyminisztérium 2021. évben Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának a 
„Termálvíz tovább hasznosítása, ráépülő mezőgazdasági tevékenység kialakítása Mezőkovácsházán” 
elnevezésű programjához nyújtott mintegy 205 millió forint támogatást. A beruházás jelenleg zajlik, 
2023.02.28. a program befejezésének várható időpontja. 

 

Országos közfoglalkoztatási programok  

Az országos nagyfoglalkoztatók által lebonyolított, valamint a megyét átlépő célok elérésének érdekében 
indított közfoglalkoztatási programok megvalósítása is jelentős forrásokat biztosít Békés megye számára 
2022-ben. Az országos közfoglalkoztatási programok az idei évben azonos ütemezéssel indultak, a 
programok 2022. március 1-jétől 2023. február 28-ig kerülnek lebonyolításra. A megyei székhellyel 
rendelkező közfoglalkoztatóknál megvalósuló programokban átlagosan 453 fő vesz részt, a 
foglalkoztatásukhoz 2022-re megítélt teljes forrás pedig meghaladta az 759 millió forintot.  

Békés megyében az országos programok lebonyolításában a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság, továbbá 2 Békés megyei települési önkormányzat (Békéscsaba, Békés) 
vesz részt. 
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LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 
 
Békés megye területe levegőtisztasági szempontból az ország kevésbé problémás, viszonylag tisztább 
levegőjű térségei közé tartozik, nem a megyében üzemelnek a nagyobb levegőszennyezésekért felelős 
vegyi- és nehézipari művek és az erősen levegőszennyező hőerőművek. 
 
A megye területén jelentősebb légszennyezést okozó tevékenységek az alábbiak: 
 

• kőolaj, földgáz kitermelése, feldolgozása, 
• tégla- és cserépgyártás, 
• üveggyártás, 
• gépgyártáshoz kapcsolódó felületkezelés, 
• nyomdaipar, 
• öntöde, kohászat, 
• fafelület-kezelés. 

 
Az előforduló technológiák közül a tégla- és cserépgyártás, valamint az üveggyártás elsősorban 
füstgázkibocsátással és szilárd komponensekkel terhelik a levegőt. A fa, illetve fém felületkezelése, valamint 
nyomdaipari tevékenységek során a jelentős szervesoldószer-kibocsátás okoz levegőterhelést. A 
földgáztermelés és feldolgozás kibocsátása mind szénhidrogének, mind CO, NOx komponens tekintetében 
jelentős. A mezőgazdaságban elsősorban a terményszárító és tisztító berendezések porkibocsátása, 
valamint az öntödei tevékenység szilárdanyag-kibocsátása mértékadó.  
 
A megye területén 584 db légszennyező telephelyet tartunk nyilván, mely telephelyeken 1605 db 
légszennyező pontforrást üzemeltetnek. 
 
A következő diagramokon szemléltetésre kerülnek a helyhez kötött légszennyező pontforrások által 
kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségei (tonna/év) a 2018-2020. közötti időszakra vonatkozóan. Az 
adatok az Országos Környezetvédelmi Informatikai Rendszeren (OKIR) keresztül érhetőek el a 
„http://web.okir.hu/sse/?group=KAR” felületen. 
 

Békés megye területén a légszennyező anyag kibocsátás (tonna/év)  
2018-2020. 

 

Békés megye légszennyező anyag kibocsátása (t/év) 

Légszennyező anyag  2018. 2019. 2020. 

Szilárd anyag 56,1 89,8 88,8 

Szén-monoxid 416,8 670,3 525,5 

Nitrogén-oxidok 687,8 666,5 563,8 
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Békés megye nagyobb településeinek szilárd légszennyező-anyag kibocsátása (t/év) 

2018-2020. évben 
 

Békés megye 5 legnagyobb településének szilárd légszennyező-
anyag kibocsátása (t/év)  

Szilárd anyag  2018. 2019. 2020. 

Békéscsaba 12,4 13,2 9,6 

Gyula 1,5 0,9 1 

Orosháza 17 16,9 18,9 

Békés 3,8 4 3,8 

Szarvas 6,2 7 6,2 
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Békés megye nagyobb településeinek CO kibocsátása (t/év) 2018-2020. 
 

Békés megye 5 legnagyobb településének CO légszennyező-anyag 
kibocsátása (t/év)  

Szén-monoxid  2018. 2019. 2020. 

Békéscsaba 164,2 358 317,6 

Gyula 2 1,7 1,5 

Orosháza 126,4 116,2 77,5 

Békés 7,6 5,8 7,8 

Szarvas 45,9 59,5 66,9 

 
Békés megye 

nagyobb 
településeinek 

NOx 
kibocsátása 
(t/év) 2018-

2020. 
 

Békés megye 5 legnagyobb településének NOx légszennyező-anyag 
kibocsátása (t/év)  

Nitrogén-oxidok  2018. 2019. 2020. 

Békéscsaba 60 68,3 61,3 

Gyula 6,4 6 5,4 

Orosháza 551,6 467,7 403,4 

Békés 8,3 6,3 7 

Szarvas 33,3 41,6 38,4 
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Békés megye nagyobb településeinek illékony szerves vegyület kibocsátása (t/év) 2018-2020. 
 

Békés megye 5 legnagyobb településének illékony szerves vegyületek 
kibocsátása  (t/év) 

Illékony szerves vegyületek  2018. 2019. 2020. 

Békéscsaba 35,1 30 23,9 

Gyula 3,7 4,1 3,5 

Orosháza 9,1 12,2 5 

Békés 0,9 1,3 1,6 

Szarvas 0,3 0,3 0,3 

 
A kibocsátások változása az elmúlt időszakban (2018-2020.)  
 

Békés megye területén a növénytermesztés és az állattartás a jellemző tevékenység, így a térségben a 
levegő minősége a por, illetve az esetenként előforduló bűzhatás miatt kedvezőtlen.  
A nagyobb porkibocsátók a mezőgazdasági üzemek, a szárító és tisztító telephelyek, valamint az egyes ipari 
üzemek (pl. a tégla-, cserépgyártás, öntödék).  
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a mezőgazdasági tisztító és szárító telephelyeken új, 
korszerűbb berendezéseket állítottak üzembe, illetve korábbi szárító-tisztító rendszereket korszerűsítettek.  
A tisztítóberendezésekhez kapcsolódó jobb leválasztási hatásfokú, korszerűbb ciklonok, porszűrők 
beépítésével csökkentették, illetve a kibocsátási határérték alatt tudják tartani a légszennyező anyagok 
kibocsátását.  
 
A kibocsátott légszennyező anyagok közül a szén-monoxid légszennyező anyag 2019. évi jelentős 
növekedését az újraindított téglagyár üzemszerű működésének megkezdése okozta.  
Orosházán a nagymértékű szén-monoxid és nitrogén-oxidok csökkenése a két üveggyár telephelyén történt 
leválasztóberendezés beépítésének köszönhető. 
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Az immisszió mérőhálózat rövid ismertetése, mérési eredmények értékelése  
 
Békés megye területén Gyulán, Békéscsabán és Orosházán a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Laboratóriumi Osztály (továbbiakban: Laboratóriumi 
Osztály) manuális mérőhálózat keretében végzi a környezeti levegő vizsgálatait.  
 
A levegőből nitrogén-dioxid légszennyező anyag mintavétele Békéscsabán 2 ponton, Gyulán 1 ponton, 
Orosházán 1 ponton, továbbá szálló por (PM10) mintavétele Békéscsabán 2 mintavételi ponton (1 jogszabály 
által előírt ponton és 1 eseti mérőponton) történik.  
 
A mért és kiértékelt adatok az alábbiak: 
 

Nitrogén-dioxid éves periódusok statisztikai paraméterei 24 órás átlagok alapján 
 

Nitrogén-
dioxid 

(mérőpont 
száma) 

Gyula 

Átlag  
(μg/m

3
) 

Maximum 
(μg/m

3
) 

24 órás 
határérték 

 (85 μg/m
3
), 

 túllépés (db) 

Határérték  
túllépés (%) 

Minősítés 

2017. 1 38,26 110,00 2 0,57 megfelelő 

2018. 1 37,73 97,00 2 0,58 megfelelő 

2019. 1 33,97 109,00 5 1,57 megfelelő 

2020. 1 34,33 121,00 2 n. a. megfelelő 

Mérőpont: Gyula, Megyeház u. 5–7. szám 
 

Nitrogén-
dioxid 

(mérőpont 
száma) 

Békéscsaba 

Átlag  
(μg/m

3
) 

Maximum 
(μg/m

3
) 

24 órás 
határérték 
 (85 μg/m

3
) 

 túllépés (db) 

Határérték 
túllépés (%) 

Minősítés 

2017 2 26,42 95,00 5 0,74 jó 

2018 2 24,85 83,00 0 0,00 jó 

2019 2 23,64 100,00 1 0,00 jó 

2020 2 20,89 69,00 0 0,00 jó 

Mérőpont: Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 
Békéscsaba, Pásztor u. 17.  

 

Nitrogén-
dioxid 

(mérőpont 
száma) 

Orosháza 

Átlag  
(μg/m

3
) 

Maximum 
(μg/m

3
) 

24 órás 
határérték 
(85μg/m

3
) 

 túllépés  
(db) 

Határérték 
túllépés (%) 

Minősítés 

2017 1 20,12 65,00 0 0,00 jó 

2018 1 18,19 54,00 0 0,00 jó 

2019 1 20,37 49,00 0 0,00 jó 

2020 1 20,48 51,00 0 0,00 jó 

Mérőpont: Orosháza, Szabadság tér 4–6. 
 
Az elmúlt években a fenti három város környezeti levegője – az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
(OLM) által – a kiértékelt nitrogén-dioxid mérési adatok alapján jó és megfelelő minősítésű, folyamatos 
határérték-túllépés nem volt észlelhető.  
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Szálló por (PM10) légszennyező anyag tekintetében Békéscsaba város B légszennyezettségi zónába került 
besorolásra a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 
alapján.  
 
E jogszabály alapján 2005. évtől Békéscsabán a „légszennyezettségi zóna intézkedési program” keretén 
belül a jogszabály által előírt minimálisan meghatározott (negyedévente két hét mintavétel) vizsgált 
időtartamban 1 mérőhelyen történik szálló por (PM10) mérése.  
 
Fenti mérési ponton túl szállópor mérés egy időszakos, a területi környezetvédelmi hatóság által kijelölt eseti 
mérőhelyen is folyik, ahol mobil mérőállomást üzemeltet a Laboratóriumi Osztály.  
 
Mért és értékelt mérési eredmények:  
 

Szálló por PM10 frakció éves periódusok statisztikai paraméterei 24 órás átlagok alapján 
 

 
PM10 

(mérőpont 
száma) 

Békéscsaba 

Átlag  
(μg/m

3
) 

Maximum 
(μg/m

3
) 

24 órás 
határérték 
(50 μg/m

3
) 

 túllépés (db) 

24 órás 
határérték 

túllépés (%) 
Minősítés 

2017. 1 21,03 39,60 0 0,00 jó 

2018. 1 30,57 80,10 9 15,52 jó 

2019. 1 24,03 70,80 2 3,45 jó 

2020. 1 22,90 50,00 0 0,00 jó 

PM10 pormintavételi program alapján (negyedévente két hét mintavétel) 56 db minta/év  
Mérőpont: Békéscsaba, Dobozi út 5.   
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PM10 (mérőpont 

száma) 

Hatóság által kijelölt ideiglenes mérőpont 

Átlag 
(μg/m

3
) 

Maximum 
(μg/m

3
) 

24 órás 
határérték  
(50 μg/m

3
) 

 túllépés 
(db) 

24 órás 
határérték 

túllépés (%) 
Minősítés 

2017. 1 19,55 50,40 1 1,79 jó 

2018. 1 31,12 68,00 9 16,07 jó 

2019. 1 22,13 61,20 1 1,72 jó 

2020. 1 22,62 51,21 1 n. a. jó 

Mérőpont: Békéscsaba, Pásztor u. 17. (2020-ban 42 db minta/év) 
 
Békéscsabán az elmúlt évek mérési eredményei azt igazolták, hogy a kisméretű szállópor (PM10 részecske) 
komponens nagy részét a szilárd tüzelőanyag elégetésével járó technológiák bocsájtják ki, ezek közül is 
kiemelkedő a lakossági tüzelés.  
Az elmúlt években elkészített országos légszennyező anyag leltárok adatai alapján a kisméretű szállópor-
kibocsátás közel 70%-át a lakossági fűtés okozza.  
 
A légszennyező anyagok közül az egészségre a legnagyobb veszélyt a kisméretű részecske (PM10), köznapi 
nevén a szálló por jelenti. (A PM10 alatt a 10 mikrométer átmérő alatti porrészecskékből álló frakciót értjük). 
 
Emiatt mindenképpen kerülendő a hulladékkal, barnaszénnel, lignittel, tüzelőolajjal és nedves vagy kezelt 
fával történő fűtés, illetve a hulladékok (avar és kerti hulladék) nyílt téren történő égetése.  
 
Az elmúlt években Békéscsaba város levegője szálló por (PM10) légszennyező anyag tekintetében, az 
Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat által kiértékelt mérési adatok alapján jó minősítésű, a 
koncentráció az elmúlt években nem haladta meg a légszennyezettségi határértéket, és folyamatos 
határérték-túllépés nem volt észlelhető. 
 

 
 
Nagyobb városainkban a közlekedés által kibocsátott légszennyező anyag mennyisége, valamint a 
közlekedés hatására kialakult porterhelés a jelentős mértékű. Ezen negatív hatások csökkentésére 
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pozitívumként megemlíthető, hogy a megye területén Gyula és Békéscsaba város körül elkerülő útvonalak 
épültek. 
 
Automata mérőhálózat telepítése Békéscsabán 
 
A 2019. január 1. – 2026. december 31. közötti időszakra vonatkozó HungAIRy LIFE Integrált Projekt 
keretében Békéscsaba város levegőminőségi terve elkészült, mely időszak alatt a város levegőminőségének 
javítása a cél.  
A levegőminőségi tervet a projekt keretén belül – a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
együttműködésével – kétévente fogja felülvizsgálni a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, mint területi környezetvédelmi hatóság.  
2022. évben ismételten felül kell vizsgálni a tervet, mely a levegőminőségi terv megújítását szolgálja, és a  
2020. évtől eltelt időszakban bekövetkezett változásokat, az új levegőminőségi adatokat, valamint a 
levegőminőség javítását célzó további intézkedéseket fogja tartalmazni.  
 
A projekt részeként a város levegőminőségének mérésére a város kertvárosi részén, a Békéscsaba, 
Kolozsvári u. 24. szám alatti ingatlanra 2021. november 30. napján elhelyezésre került egy automata 
mérőállomás, mely levegőterheltségi szintet mér. Az elhelyezett konténerbe a mérőműszerek beszerelését 
követően a próbaüzem 2021. december 1. napjával megkezdődött.  
 
Az automata mérőállomást 2022. év elején üzembe helyezték.  
A mérőállomás a levegő ózon, kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5 és PM10), a nitrogén-oxidok, a kén-
dioxid és a szén-monoxid koncentrációját méri, és adatokat szolgáltat az Országos Légszennyezettségi 
Mérőhálózat (OLM) részére. 
 
A mért adatok folyamatosan bekerülnek az országos rendszerbe, mely levegőminőségi adatokat a 
https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg honlapon térképen bemutatva lehet követni. Ezen az 
oldalon a levegőminőséggel kapcsolatos bővebb információ is rendelkezésre áll.  
 

 

https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg
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ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 
 
A területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területén lévő jelentősebb fém-, gép- és üvegipari cégeknél 
folyamatos fejlesztések történtek. A nagy beruházások előzetes vizsgálati eljárásainál minden esetben 
előírjuk a zajvédelmi követelményeket, melyeket a tervezők figyelembe vettek.  
 
Gyulán az Airbus beruházása kapcsán két gépipari üzem is létesül. A két gyáregység összetartozó 
tevékenységet folytat, ezért a két csarnok által okozott zajhatást együttesen kell figyelembe venni. A 
tevékenységek hatásterülete nagyrészt a zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik. 
Egyes irányokba a hatásterület túlnyúlik a zajforrást magába foglaló telekingatlanon, de ezen esetekben sem 
található a hatásterületen zajtól védendő terület vagy létesítmény. 
 
A szénhidrogén-bányászathoz kapcsolódó létesítmények esetében felhívtuk a figyelmet, hogy az 
infrastruktúra (vezeték) kivitelezése igen nagy területet érint és minden szakaszon ellenőrizni kell, hogy az 
adott szakasz hatásterületén található-e zajtól védendő építmény vagy terület.  
 
A zajvédelmi hatósági hatáskörünkbe tartozó zavaró zajhatásokra vonatkozó lakossági panaszok többnyire 
kisebb cégek városon belüli zajos tevékenységeire irányulnak. E cégek hatósági intézkedéseink hatására a 
zajvédelmi követelményeket betartják, vagy megszüntették zajkeltő tevékenységüket.  
 
Közlekedési zaj szempontjából a településeket összekötő utakon útfelújítások, hídfelújítások történtek, 
amiben szakvéleményünket minden esetben érvényesítettük. A vasúti pályák felújítása tekintetében minden 
esetben vizsgáltuk a zajterheltséget és azon szakaszokon, ahol a távlati forgalom nagysága mellett 
határértéket meghaladó zajterhelést prognosztizáltak, ott zajárnyékoló fal létesítését és rezgéselnyelő 
rugalmas sínalátétek beépítését írtuk elő.  
 
Békés megye városai területrendezési eszközeinek módosításakor, illetve a környezetvédelmi programok 
véleményezésekor kiemelten kezeltük a városok zajterheltségét. Minden esetben kiemelten fontosnak 
tartottuk – az Országos Környezetvédelmi Programmal összhangban – a jó életminőség és az egészséges 
élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítását, melyben a környezeti zajnak való kitettség által okozott 
káros hatások jelentős szerepet játszanak. Fontosnak tartjuk a lakóterületek és ipari, gazdasági területek 
védőövezetekkel való elkülönítését, mellyel a városok zajterheltsége mérsékelhető. A települések rendezési 
terveinek módosításakor nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ne jöjjenek létre egymás mellett olyan övezeti 
besorolású területek, amelyek építményei a későbbiekben egymásra zavaró hatással lesznek. 
 
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a harmadik stratégiai zajtérképezési ciklus keretében 
elvégezte az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutak és vasútvonalak  stratégiai zajtérképezéseit. 
Az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár megtekinthető a http://www.elza-altalanos.kti.hu/ honlapon. 
 
A Szarvas városon áthaladó 44-es főút zajterhelése meghatározó az út nyomvonala mentén, ami a város 
központján át vezet. Az M44-es autóút megépülte után az áthaladó teher- és egyéb járműforgalom nagy 
része már nem a városon keresztül halad, hanem a megépült autóúton. Így a város 44-es főút által érintett 
részén az előző évekhez képest a zajterhelés várhatóan jelentősen csökken. 
 
Szarvas városon áthaladó 44-es főút zajtérképe nappali időszakban (06

00
 – 22

00
) az M44-es megépítése 

előtt 

http://www.elza-altalanos.kti.hu/
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 

A Békés Megyei Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási hatósági feladatait 2021 áprilisától a 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály új szervezeti egysége, a 
Hulladékgazdálkodási Osztály működésén keresztül látja el. Az új feladatok közül a legfontosabbak: az 
elhagyott, jogellenesen elhelyezett hulladékok felderítése és felszámolása, a HulladékRadaron keresztül 
beérkező bejelentések ellenőrzése. Eddig 355 db HulladékRadar applikáción keresztül beérkezett bejelentés 
kivizsgálása történt meg, az ügyfelek 19.189.641 kg-ot szállítottak el, illetve a hatóság 3.289.842 kg 
hulladékot szállíttatott el. 
 
Hulladéklerakók engedélyezettsége, rekultiváció 
 
Békés megyében 2 db B3 típusú, települési szilárdhulladék-lerakó üzemel IPPC engedély alapján 
(Békéscsaba, Gyomaendrőd). A korábban működtetett valamennyi lerakót lezárták, azok rekultivációs 
utógondozási időszakának meghatározása egyedileg történt, legalább 10 évre. 
Békés megyében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származó települési hulladék teljes 
mennyisége a békéscsabai válogatóműbe kerül, ahol előkezelésen esik át, majd a nem hasznosítható 
hulladékokat a Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Műbe szállítják át és ártalmatlanítják lerakással. 
A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Mű a jelenlegi kiépítettség mellett még mintegy 10 évre elegendő 
kapacitással rendelkezik. Az azt követő időszakra megfelelő ütemezéssel ki kell építeni a következő ütemet. 
A gyomaendrődi regionális hulladékkezelő mű szabad kapacitással rendelkezik, működését tekintve jelenleg 
nem kihasznált. 
 
Közszolgáltatás 
 
Békés megyében jelenleg a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. végzi a közszolgáltatást a Pest Megyei 
Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott minősítési 
engedélye, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló Vagyonkezelő Zrt. megfelelőségi 
véleménye, valamint a területi és az országos hulladékgazdálkodási hatóságok által kiadott 
hulladékgazdálkodási engedélyek alapján. A Zrt. a gyűjtési, szállítási feladatokat alvállalkozó szervezetek 
bevonásával végzi. 
 
A közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék a Békéscsaba, Felsőnyomás 0763/192 hrsz. alatt lévő 
válogatóműbe kerül, melynek üzemeltetője ugyancsak a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. A válogatómű 2016. 
évben kezdte meg működését, Magyarország egyik legnagyobb kapacitású és legkorszerűbb 
hulladékválogatójaként.  
A válogatómű 2020. évben átlagosan 360 t hulladékot válogatott át naponta. A telephelyen komposztálási 
tevékenységet is folytatnak. A válogatóüzem az ingatlanhasználók számára közvetlenül nem nyújt igénybe 
vehető szolgáltatást. 
 
Szelektív hulladékgyűjtés 
 
Békés megye 74 településén jelenleg összesen 244 db szelektív hulladékgyűjtő sziget áll a lakosság 
rendelkezésére. Számuk csökkent, ami a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (üveg kivételével a 
csomagolási hulladékok) egyre elterjedtebb alkalmazásának következménye. A közszolgáltató honlapján 
teszi közzé településenként az ürítési rendeket, hulladéknaptárokat. 
 
Hulladékgyűjtő udvar az alábbi településeken üzemel: 

1. Kunágota 
2. Mezőhegyes 
3. Vésztő 
4. Gyula 
5. Orosháza 
6. Szeghalom 
7. Gyomaendrőd 
8. Dévaványa 
9. Kondoros 

A hulladékgyűjtő udvarokat a hozzárendelt települések ingatlanhasználói vehetik igénybe. A települési 
beosztást, valamint a hulladékgyűjtő udvarokról szóló részletes tájékoztatást a közszolgáltató a honlapján 
teszi közzé. 
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A megyében Orosházán, Szeghalmon, Mezőhegyesen és Gyulán található átrakóállomás. Az 
átrakóállomás a települési szilárd hulladék begyűjtését szolgáló, zárt, körülkerített, kamerával megfigyelt 
létesítmény, ahol a hulladékot a beszállító gyűjtőjárműből egy zárt rendszerű présfejjel ellátott konténerbe 
ürítik. Az így összegyűjtött nagy mennyiségű tömörített hulladékot a konténer telítettsége esetén a 
Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz. alatt válogatóműbe szállítják. 
Az átrakóállomások az ingatlanhasználók számára nem nyújtanak igénybe vehető szolgáltatást. 
 
Komposztálás 
 
Komposztálni nem csak a zöldhulladékot lehet, hanem állati mellékterméket (pl. szennyvíziszap, trágya, 
vágóhídi hulladék), sőt veszélyes hulladékot is. Erre példa a Körös-Kör Kft. ecsegfalvi telephelye, ahol 
szénhidrogénnel szennyezett iszapokat, talajokat ártalmatlanítanak komposztálási technológiával. Ennek 
végeredményeként olyan nem veszélyes hulladékok keletkeznek, melyek – laborvizsgálatok elvégzését 
követően, megfelelő eredmények esetén – szántóföldre kihelyezhetőek. 
Gyulán, a szennyvíztisztító telep területén zöldhulladék és állati eredetű hulladékok komposztálása is 
történik. 
Fentieken túl az alábbi településeken üzemel komposztáló telep: Gyomaendrőd, Szarvas, Békéscsaba, 
Dévaványa. 
Tapasztalataink szerint a komposzt minősége sok esetben nem felel meg a kereskedelmi forgalomba hozatal 
feltételeinek, ezért továbbra is hulladék státuszban marad. 
 
Hulladékgazdálkodási engedélyek, engedélyesek 
 
Békés megyében hulladékkeletkezésről, illetve kezelésről éves adatszolgáltatást küldő telephelyek száma 
1060 db. Ez tartalmazza a hulladéktermelők és -kezelők telephelyeit is.  
Hulladékgazdálkodási tevékenységnek minősül a hulladékokkal kapcsolatos kereskedelem, közvetítés, 
gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás és ártalmatlanítás. Ezen tevékenységek nyilvántartásba vételt 
követően, vagy hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhetőek. 
A Békés megyében hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek közül 4 db autóbontó telepet üzemeltet, 28 db 
veszélyeshulladék-gyűjtéssel vagy -kezeléssel foglalkozik, 62 db nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat (ide tartozik pld. az építési-bontási hulladékok kezelése, papír-, 
műanyaghulladék előkezelése, hasznosítása). 
A 2022. évben az első hét hónapban 13 db hulladékgazdálkodási engedélyt adtunk ki. 
 
Békés megyében kezelt hulladékok megoszlása (2021.) 
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A képződött kommunális hulladék mennyisége településenként 
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Békés megye 10 legnagyobb települési hulladék átadója (2021, 
tonna) 
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FELSZÍN ALATTI KÖZEG VÉDELME, KÁRMENTESÍTÉS 
 
Békés megye területén jelenleg 36 helyszínen van folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerinti kármentesítés valamely szakasza. 
 
A felszín alatti közeg szennyezettségének szempontjából a korábbi évtizedekben a legnagyobb problémát a 
felszín alatt elhelyezett szimpla falú – üzemanyag és/vagy fűtőolaj tárolására használt – tartályok 
meghibásodása (lyukadása), az állattartási tevékenységek során keletkező almos, illetve hígtrágya nem 
megfelelő tárolása, kisebb mértékben a növényvédő szerek elásása, állati eredetű, illetve nehézfémtartalmú 
hulladékok elhelyezése, valamint technológiai szennyvíz elszikkasztása okozta. 
 
Napjainkban leginkább a kőolaj- és földgázkitermelési tevékenység végzése során bekövetkezett 
szénhidrogén eredetű szennyezések jellemzőek. 
A felszín alatt futó termelvényvezetékek lyukadása estében a felszín alatti közegben kárt okozó tevékenység 
végzője – az illetékes hatóságokat értesítve – jellemzően azonnal megkezdi a kárelhárítást. Amennyiben a 
kárelhárítás eredményeképpen a szennyezettség további intézkedést nem igényel, akkor nincs szükség a 
további kármentesítés elrendelésére. 
 
Amennyiben a kárelhárítást követően szennyezettség marad vissza a károsodott területen, abban az 
esetben – a vízügyi és vízvédelmi hatóság javaslatára – a területi környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóság hivatalból kármentesítési eljárást indít. 
 
A gyors és hatékony beavatkozásoknak, valamint a jogszabályi követelmények szigorításának (pl. megfelelő 
trágyatároló létesítése) köszönhetően a felszín alatti közeg olyan szintű szennyeződése, mely aktív műszaki 
beavatkozást és/vagy monitoringtevékenység végzését igényelné, napjainkban egyre ritkábban fordul elő. 
 
A szennyezéssel érintett területeken üzemeltetett monitoringkutak vizsgálati eredményeinek ismeretében 
elmondható, hogy a korábbi évtizedekben bekövetkezett szennyezések miatt indult kármentesítési 
tevékenységek, illetve hatósági eljárások az elmúlt években egyre nagyobb számban zárultak le, és a 
területi környezetvédelmi hatóság a kármentesítéseket befejezettnek tekintette. 
 
Szennyezőanyagok tekintetében számszakilag jelenleg az alábbiak szerint alakulnak a Békés megye 
illetékességi területén folyamatban lévő kármentesítések: 
 

 
Szennyezőanyagok 

Szénhidrogén származékok Nehézfémek Növényvédő szerek 
Szervetlen 
vegyületek 

(összes alifás szénhidrogén TPH, 
benzol, toluol, etil benzol, xilol 
BTEX), policiklikus aromás 
szénhidrogének PAH) 

(nikkel, króm, 
réz, cink, arzén, 
szelén) stb... 

(DDT/DDD/DDE, összes 
drin, összes HCH, 
triazinok, fenoxi 
karbonsav származékok, 
peszticidek) 

(nitrát, nitrit, 
ammónia, 
foszfát, klorid 
stb...) 

Helyszín 
(db) 

24 5 4 8 

 
A Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képezi az Országos Környezeti Kármentesítési Program, 
röviden OKKP. 
Az OKKP célja felelősségi körtől függetlenül: 

 az elmúlt évszázadban a földtani közegben és a felszín alatti vizekben hátramaradt, 
akkumulálódott szennyezettségek, károsodások felderítése, megismerése, 

 a szennyeződések mértékének feltárása, 

 a veszélyeztetett területeken a szennyezettség kockázatának csökkentése, 

 a szennyezett területeken a szennyezettség mérséklése vagy megszüntetése.  
 
A Békés megyét érintő 7 db OKKP-s kármentesítés van folyamatban. A szennyezettség megszüntetésére 
kötelezett állami szerv 6 helyszín esetében a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KÖVIZIG), 
1 helyszínen pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) 
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A KÖVIZIG felelősségi körébe tartozó kármentesítéssel érintett helyszínek: 

 Békéscsaba, külterület 0243/2 hrsz. (Fényes tanya)  
Nyomdaipari tevékenység során keletkezett desztillációs maradékok, festékiszapok és oldószerek 
helytelen tárolása okozta szennyeződés 
Pénzügyi fedezet hiányában a kármentesítést nem végzik. 

 Gyomaendrőd, Nagylapos külterület 02392/7 hrsz., 02392/9 hrsz., 02392/14 hrsz. 
Növényvédő szer okozta szennyeződés 
Pénzügyi fedezet hiányában a kármentesítést nem végzik. 

 Békéscsaba, belterület 1283/2, 1284 és 1285 hrsz. 
Volt Patyolat-vállalat által végzett tevékenység okozta klórozott alifás szénhidrogén szennyezettség 
A műszaki beavatkozás befejeződött, jelenleg kármentesítési monitoring van folyamatban. 

 Kardos, külterület 06/38 hrsz. 
Növényvédő-szer elásása miatti szennyezés 
Pénzügyi fedezet hiányában a kármentesítést nem végzik. 

 Szarvas, külterület 01239/2 hrsz. 
Volt szennyvízelhelyező telepen nehézfémek (galvániszap) okozta elszennyeződés 
Pénzügyi fedezet hiányában a kármentesítést nem végzik. 

 Körösladány, külterület 035/13; 035/14 
Volt bőrhulladék lerakó kármentesítése (nehézfémek és szervetlen vegyületek okozta szennyezés) 
A műszaki beavatkozás befejeződött, jelenleg kármentesítési monitoring van folyamatban. 

 
Az MNV Zrt. felelősségi körébe tartozó kármentesítési helyszín: 

 Nagyszénás, külterület 030 hrsz. 
Nagyszénási vasútállomáson az ún. „Pálma téri rakodó” környezetében szénhidrogén eredetű 
szennyezettség  

 
Összességében elmondható tehát, hogy a Békés megyében zajló kármentesítések száma évről évre 
folyamatosan csökken. 
Ez a csökkenő tendencia köszönhető egyrészt a környezettudatosabb területhasználatnak (nagyobb 
odafigyelés, jogszabályok betartása), másrészt a természet „öntisztító” erejének, illetve egy esetleges  
környezetszennyezés esetén a gyors és hatékony beavatkozásnak. 
Sajnos azonban megyénkben is vannak olyan területek, ahol a szennyezettség kiterjedése mind 
horizontálisan, mind pedig vertikálisan jelentős. (Pl.: Orosháza, bezárt szénhidrogén-tároló telep) 
Ilyenkor a sikeres kármentesítést több tényező is befolyásolja, például az aktív beavatkozás, valamint a 
monitoringtevékenység költségessége, illetve szennyezettség szempontjából kedvezőtlen földtani 
adottságok. 
Ezekben az esetekben a kármentesítés akár évekig, évtizedekig is eltarthat. 
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TERMÉSZETVÉDELEM 
 
Békés megye területén a következő országos jelentőségű védett természeti területek találhatók: 
 

 nemzeti park törzsterületek (NP): 
 

terület neve  Békés megyei terület (ha) 

Körös-Maros Nemzeti Park 29658 
 

 természetvédelmi területek (TT): 
 

nemzeti park igazgatóság név terület (ha) 

Körös-Maros NPI Dénesmajori Csigás-erdő TT 5,16 

Körös-Maros NPI Szarvasi Arborétum TT 45,44 

Körös-Maros NPI Szarvasi Történelmi Emlékpark TT 0,69 

Körös-Maros NPI Szeghalmi Kéktó TT 112,19 

 Összesen: 163,48 

 

 a törvény erejénél fogva védett („ex lege”) területek  
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) értelmében Békés megye területén 
forrás, láp, barlang, víznyelő nem található. 
 
A nyilvántartásban lévő ex lege szikes tavaink: 
 

– Kakasszéki Tó (Orosháza); 
– Kis-sóstó (Orosháza); 
– Komlósi Szikes tó (Békéssámson); 
– Kopáncsi Székes (Tótkomlós), 
– Macelka-nádas (Kardoskút, Orosháza); 
– Mezőberényi Szikes Tó (Mezőberény); 
– Nádas-dűlő (Kétegyháza); 
– Szabadka dűlő (Kétegyháza); 
– Dévaványai Szikes Tó (Dévaványa). 

 
A szikes tavak bejegyzése az ingatlan- nyilvántartásban megtörtént. 
 
Földvárak 
 
Az illetékességi területre eső települések mintegy felének a közigazgatási területén megtaláljuk ezek 
nyomait, azonban végleges felmérésük, bejegyeztetésük még nem történt meg. 
 
Kunhalmok 

 
A Békés megye területén található mintegy 165 db – a törvény erejénél fogva védett – „ex lege” kunhalom 
bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásban 2020. év első felében befejezésre került.  
 
Korábban számos kunhalmot ért a szántásból és egyéb mezőgazdasági talajmunkákból eredő károsítás. 
Több esetben hivatalból indult eljárásban volt szükséges megtiltani a halomtest mezőgazdasági művelését. 
Kedvező fejlemény, hogy a gazdálkodók egyre inkább tisztában vannak a kunhalmok védettségével és ilyen 
tevékenység ma már csak elvétve fordul elő. 
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Felszíni vizek 

 
Békés megye területén lévő felszíni vízfolyások – az előzetes állapotértékelés szerinti – ökológiai minősítése 
megtörtént a vízgyűjtő-gazdálkodási terv második felülvizsgálata során: 
 

Vízfolyás név Ökológiai minősítés 

Büngösdi-csatorna mérsékelt 

Élővíz-csatorna (Kettős-Körös) mérsékelt 

Fehér-Körös mérsékelt 

Fekete-Körös mérsékelt 

Gerlai-holtág mérsékelt 

Gyepes-főcsatorna felső mérsékelt 

Gyepes-főcsatorna alsó mérsékelt 

Hosszú-fok-Határ-ér-Köles-éri-főcsatorna mérsékelt 

Kettős-Körös mérsékelt 

Korhány-csatorna mérsékelt 

V. Vargahosszai-főcsatorna mérsékelt 

Kígyósi-főcsatorna mérsékelt 

Mezőberényi-főcsatorna gyenge 

Dögös-Kákafoki-csatorna gyenge 

Fazekaszugi-főcsatorna mérsékelt 

Hortobágy-Berettyó gyenge 

Malomzug-Décsipusztai-csatorna mérsékelt 

Hármas-Körös alsó rossz 

Hármas-Körös felső mérsékelt 

Folyáséri-főcsatorna gyenge 

Holt-Sebes-Körös rossz 

Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél rossz 

Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak gyenge 

Sebes-Körös felső mérsékelt 

Sebes-Körös alsó mérsékelt 

Dióéri-főcsatorna gyenge 

Cigánykaér-csatorna gyenge 

Királyhegyesi-Szárazér-csatorna gyenge 

Kutaséri-csatorna mérsékelt 

Sámson-Apátfalvi-Szárazér-csatorna rossz 

Tótkomlós-éri-csatorna adathiány 

Csurgó-Alsóréhelyi-csatorna jó 

Felsőréhelyi-főcsatorna mérsékelt 

Hajdú-ér-Ottlakai-csatorna adathiány 

Mágocs-ér gyenge 

Szeghalmi-főcsatorna mérsékelt 
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Békés megye területén lévő állóvizek és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv második felülvizsgálata során a 
felszíni víztestek előzetes állapotértékelése szerinti ökológiai minősítése: 

Állóvíz név 
Ökológiai 
minősítés 

Kardoskúti-Fehér-tó mérsékelt 

Begécsi-halastavak adathiány 

Biharugrai-halastavak adathiány 

Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág) mérsékelt 
Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- 
holtág) mérsékelt 

Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrási-holtág) mérsékelt 

Békéscsaba Téglagyári-tavak adathiány 
 
A víztestek ökológiai minősítése biológiai osztályozásból, hidromorfológiai osztályozásból, fizikai-kémiai 
osztályozásból, valamint a specifikus szennyezőkre vonatkozó adatokból kerül meghatározásra, az „egy 
rossz – mind rossz” elv alapján. 
 
Az Európai Unió vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelv”-nek (2000/60/EK irányelve, továbbiakban VKI) a célja, 
hogy a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban lévő védett területek „jó állapotba” 
kerüljenek. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  szerint a 
vizek jó állapotának elérése érdekében a vízszennyező anyagok csökkentését kell biztosítani.  
 
A szennyvíztisztító telepek korszerűsítésével, megépítésével, a települések szennyvízcsatornázásával 
csökkent a felszíni vizekbe bocsátott szennyezőanyagok koncentrációja, mennyisége. 
 
Az elmúlt időszakban jelentkező rendkívüli aszályos évek miatt megnövekedett az igény a szántóföldi 
kultúrák öntözésére, mely konfliktusok forrásává válhat a természetvédelem és az agrárszektor között. 
 
Fentiek miatt összességében nem javult a felszíni vizeink ökológiai állapota. 
 
Az elmúlt évszázadokban számtalan vizes élőhely esett áldozatul mértéktelen lecsapolásnak, és ezzel az ott 
élő állat- és növényfajok populációi pusztultak el, vagy kényszerültek elvándorlásra. A csatornáknak komoly 
fajkoncentráló hatásuk van a fragmentált, kiszáradó tájban, ahol másodlagos otthonra találtak az őshonos 
flóra és fauna tagjai. Táji léptékben a csatornák szerepe e fajok megőrzésében fontos. 
 
A vízjogi engedélyezési eljárások során szakhatóságként természetvédelmi szempontból kerül előírásra, 
hogy a vízhasználat, illetve a vízkivétel olyan mértékű lehet, mely mellett biztosítható az öntözővíz kivétellel 
érintett csatorna vagy vízfolyás által adott természetes élőhely és élővilág, illetve a természeti értékek 
fennmaradása, tekintettel arra, hogy vizes élőhelyként természeti értékeknek adhatnak otthont.  
 
A feltételeinket a felszíni vizektől függő ökoszisztémák fennmaradás, az élővilág (halak, kétéltűek, 
makrogerinctelenek, növények stb.) védelme érdekében a Tvt. rendelkezései alapján írjuk elő. 
 
Egyes területek öntözése természetvédelmi érdekeket sérthet, mint pl. a Natura 2000 gyepterületeket is 
érintő öntözés, melyet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése tilt. Továbbá egyes védett és fokozottan védett fajok 
öntözéssel érintett szántóterületein (vagy annak közelében) való előfordulása (pl. tradicionális túzok 
költőhely, rétisas fészek stb.) is a terület öntözésének korlátozását (esetlegesen annak teljes tiltását) 
jelentheti. 
 
Natura 2000 területek 
 
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a 
közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül 
biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük 
fenntartásához, illetve helyreállításához.  
 
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján, az 1979-ben megalkotott 
madárvédelmi irányelv (2009/147/EK korábban 79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölésre kerülő 
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különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) 
alapján kijelölésre kerülő különleges természetmegőrzési területeket foglalja magába. 
A madárvédelmi irányelv általános célja a tagállamok területén, természetes módon előforduló összes 
madárfaj védelme. 
Az élőhelyvédelmi irányelv fő célkitűzése a biológiai sokféleség megóvása, a fajok és élőhelytípusok hosszú 
távú fennmaradásának biztosítása, természetes elterjedésük szinten tartásával vagy növelésével. 
 
A Natura 2000 területek sok helyen átfedésben vannak egymással és az országos jelentőségű 
természetvédelmi területekkel, a védett természeti területek jelentős része egyben Natura 2000 terület is. 
Békés megyében összesen 80.888 ha Natura 2000 terület került kijelölésre (a megye 14,4%-a). 
 
Békés megye területén a következő Natura 2000 területek találhatók: 
 
Madárvédelmi területek: 

terület neve területkód 

Kígyósi-puszta HUKM10001 

Kis-Sárrét HUKM10002 

Dévaványai-sík HUKM10003 

Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták HUKM10004 

Cserebökényi-puszták HUKM10005 

 
Természetmegőrzési területek:  

terület neve területkód 

Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták HUKM20001 

Száraz-ér HUKM20004 

Mágocs-ér HUKM20006 

Csorvási löszgyep HUKM20007 

Mezőhegyes-battonyai gyepek HUKM20009 

Gyula-szabadkígyósi gyepek HUKM20010 

Körösközi erdők HUKM20011 

Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös HUKM20012 

Bélmegyeri Fás-puszta HUKM20013 

Dévaványa környéki gyepek HUKM20014 

Hortobágy-Berettyó HUKM20015 

Sebes-Körös HUKM20016 

Hármas-Körös HUKM20017 

Holt-Sebes-Körös HUKM20018 

Dél-bihari szikesek HUKM20019 

Gyepes-csatorna HUKM20020 

Sarkadi Fási-erdő HUKM20021 

Köles-ér HUKM20022 

Korhány és Holt-Korhány HUKM20023 

Orosi tölgyes HUKM20024 

Gyantéi erdők HUKM20025 

Tóniszállás-szarvasi gyepek HUKM20026 

Cserebökény HUKM20027 
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A Körös-Maros Nemzeti Park mozaikos felépítésű. A vízrendezés, a mezőgazdaság  átalakította a régi tájat, 
a legtöbb területet elhódította. A Körös-Maros Nemzeti Park feladata a mozaikosan fennmaradt természeti 
értékek megőrzése az utókor számára.  
 
Kedvező fejlemény, hogy a védett természeti területek élőhely fenntartási munkái egyre több helyen régi 
magyar háziállat fajtákkal történő legeltetéssel történnek. Ez elősegíti a gyepek, valamint a legelőkhöz 
kötődő védett állatfajok megőrzését, a hagyományőrzést. 
 
Védett természeti értékeink közül kiemelkedő a fokozottan védett túzok (Otis tarda) jelentős hazai 
állománya. A Dévaványán létrehozott Túzokvédelmi Mintaterület egy 400 hektáros bekerített és speciálisan 
kezelt terület, amely Európában egyedülálló természetvédelmi projektnek számít. A túzok populációja a 
védelmi tevékenységnek köszönhetően az elmúlt tíz év során enyhe növekedést mutatott és jelenleg több, 
mint 500 egyedet számlál. 
 
A védett növényfajok közül a volgamenti hérics (Adonis volgensis) Magyarország legritkább és 
legveszélyeztetettebb növényritkaságai közé tartozik, az ország területén egyetlen állománya Csorvás 
mellett található. 
 
A lakosság körében minden évben jelentős konfliktusforrást jelentenek az emberhez kötődő, településeken 
élő védett állatfajok, – leginkább a fecskék és gólyák – fészkelése. Denevérekkel kapcsolatban is jelentős a 
beérkező panaszbejelentések száma (mind az állatvédők, mind az állatok által kellemetlenségeket 
elszenvedők részéről).  
 
Ezen kívül konfliktusokat jelent a gazdasági tevékenységek hatása a védett állatokra, területekre. Ezeknek a 
feloldása komoly szakmai, hatósági feladatot jelent minden évben. 
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KOMPLEX ÜGYEK 
 
Békés megye környezeti állapotát nagy mértékben befolyásolja az, hogy a nagy ipari létesítmények, 
feldolgozó üzemek, nagy létszámú állattartó telepek hogyan üzemelnek, milyen technológiát alkalmaznak, 
hogyan tartják be az engedélyekben és jogszabályokban foglalt környezetvédelmi előírásokat. 
 
A nagy ipari, illetve mezőgazdasági létesítmények engedélyezését, valamint az üzemeltetésükhöz 
szükséges feltételeket az egységes környezethasználat (IPPC) engedélyek kiadása során határozza meg a 
környezetvédelmi hatóság. A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése érdekében az ipari 
kibocsátásokról szóló rendelet hatálya alá különböző jellegű létesítmények tartoznak: pl.: feldolgozó, illetve 
ipari létesítmények, valamint a nagy létszámú állattartó telepek. 
 
Békés megyében összesen 83 db üzemelő IPPC-s telephely van, ebből 22 db (26,5%) ipari vagy feldolgozó 
létesítmény és – a megye mezőgazdasági jellegét tükrözően – 61 db (73,5%) állattartó telep.  
A 61 db állattartó létesítmény közül 32 db (52,5%) sertések tartására, 29 db (47,5%) baromfik tartására 
szolgál. 
 
Az ipari, illetve feldolgozó létesítmények között található 2 db üveggyár (egy síküveg-, illetve egy öblösüveg- 
gyár), 2 db nyomdaüzem, 2 db tégla- és 1 db cserépgyár, 3 db felületkezelő üzem, 4 db létesítmény kőolaj 
vagy földgáz feldolgozására, 1 db alumíniumnyomásos öntöde, 2 db biogázüzem, 1 db vágóhíd, 1 db állati 
mellékterméket feldolgozó üzem, 1 db veszélyes hulladékot ártalmatlanító telep és 2 db regionális 
hulladékkezelő.  
 
A fentiek mind üzemelő létesítmények. Ezen felül van 4 db engedéllyel rendelkező baromfitelep, illetve 3 db 
sertéstelep, melyek rendelkeznek az IPPC engedéllyel, de azok felújítása vagy építése még nem kezdődött 
meg. 2021. évben 5 db állattartó telep kapott új IPPC engedélyt. Az Európai Unió szabályozása alapján az 
elérhető legjobb technika követelményeknek igazolására az állattartó telepeken (sertés, baromfi) folytatott 
tevékenység felülvizsgálatra került. Az előírásaink betartása mellett a telephelyek megfelelnek a szigorú 
uniós feltételeknek. 
 
Jogszabályi előírás, hogy a területi környezetvédelmi hatóság az IPPC engedéllyel rendelkező 
létesítményekben rendszeresen helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az engedélyben 
foglaltak teljesítését. Helyszíni ellenőrzést kell tartani, ha a tárgyi évet megelőző évben a létesítmény nem 
megfelelő működése következtében a környezetre káros hatású esemény, környezetveszélyeztetés vagy -
szennyezés történt, vagy a létesítmény az engedélyben meghatározott feltételek valamelyikét nem 
teljesítette; ha a létesítmény Natura 2000 területen, védett természeti területen vagy annak védőövezetén 
működik; ha a létesítmény település belterületén vagy belterülettel határos ingatlanon működik. 
 
Az ellenőrzés során a környezetvédelmi hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyes tevékenysége 
mennyiben felel meg az elérhető legjobb technika előírásainak, mely feltételeket az Európai Unió szintjén 
megfogalmaztak pl. a nagy létszámú állattartó telepekre, az üveggyárakra, a hulladékkezelő 
létesítményekre, szerves oldószerrel történő felületkezelésre stb. Az ellenőrzés célja továbbá a folyamatos 
kapcsolattartás, konzultáció a környezethasználókkal.  
 
A nagy állattartó telepek esetében többnyire bűzproblémák lépnek fel, melyek a telepeken képződő trágya 
tárolásakor vagy szántóföldi kihelyezésekor tapasztalható. Viszont a szántók szerves trágyával való ellátása 
alapvető fontosságú a talaj termőképességének, a gazdag talajélet és humusztartalom biztosítása 
szempontjából. Ezen kívül az állattartásból nagy mennyiségben keletkező szerves trágya hasznosítását is 
megoldja a szántóföldi kijuttatás. 
 
A hulladékkezelő művek közül a békéscsabai lerakóban a III. ütem depóniájába kerül jelenleg a hulladék, 
ezen kívül van még engedély egy további IV. számú ütem kialakítására. Záros határidőn belül, kb. 10-12 év 
múlva új lerakási helyet kell találni, vagy a jelenlegi telephely további bővítéséről kell határozni. A 
gyomaendrődi lerakóba ezzel szemben viszonylag kevés hulladék kerül, ott van szabad kapacitás. 
Mindenképpen kerülni kell a külföldi hulladék behozatalát, mely előírást az Országos Hulladékgazdálkodási 
Terv 2020. évi felülvizsgálata is tartalmazza. 
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