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2021. 4vben K rendelts4gtink els6dteges feiadata a jir%n gy  el6irisok szigor0 betaxati.sa
meffett, az iltominy %delme, a rafikOd6k@ess4g fermtartisa, kiemelten a ment6otC zv4delem
biztositisa voff° A vesz41yhelyzet 4s az azt k vet6 eg4szs4g0gyi vilsS.ghelyzet elreadel4s4t
kt vet6en a szakmai 4s hatds gi tev4kenys4gank sor n priorit st 41vezett a megel6z4s, a
gazdas ig mfik0d6k4pess4g4nek, maid Ajrainditisinak a timogatisa° A jogszabilyok 4s a
szakmai el6frisok teljesN4se 4rdek4ben folyamatosan konzultgltunk az 0gyfelekkeL melynek
eredm4nyek4nt jogszer0.  megalapozott 4s rOvid id6n bel0.! meghozott dOntdsekkd,
Jhis%glahisokkal segitett0k a beruhS.z6.sok megva!ds t sS.t, a gazdas g szerepl6inek

tev4kenys4g4to

A  Szegedi  Ka:asztrdfav4delmi  Kirende[ts4g     to%bbiakban:  Kirendeffs4g)  4s  az
alirendelts4g4ben  mfik0d6  Szegedb  4s,  Mak6i  Hivatisos  Tfizolt6oparancsnoksigok
(tov .bbiakban: T zoltdsig)  vahmint a Ruzsab 4s  Kistelek  Katasztrdfa%delmi Ors k
(tovibbiakban: Ors) mfik d4s4nek szem41yi 4s tirg)d felt4telei biztosftoaak vokako

Kiemeffen  kezelt0k  a  CsongrS.doCsanid  Megyei  Katasztr6fav4detm 
(to%bbiakban:   CsongnidoCsan d   MKI)   Igazgatdj inak   meghat irozott
teljesitm4nyc41ok v4grehajtS.sD.t, me!yek az a!ibbiak voffak:

Igazgadsig
szervezefi

A lakossig biztons .ginak n vel4se 4rdekdben to%bb kell er6sften  az otthon jellegO.
14tes{tm4nyekben, panel@Oletekben 4 6k t zv4delm  tudatossfigit, a tirsashizak 
lak6k0z0ss4gek iri . _yiban a figyetemfe!hivd tev4kenys4get kiemeken a kOz%s hasznib/t0.
terekben tOrt4n5 t6.rohis szabilyah°a, a  o' thoni t 5.zvesz41yes tev4kenys4g v4gz4s4nek
felt4teleireo

2,  N{Svelni kell a beavakoz6 i5nk4ntes ffizoff6 egyesNetek szimito To%bb keH er6siteni az
0nk4ntes t zoff6 egyesOletek szerepvfiffa fis t a ment6 t zv4dehn  felada/ok eH / s ban,
vatamint a vesz41yhelyzeti szintet e! nero 4r6 helyzetekbe , az  nk4ntes m no&zer  ,e et,o,k
hat4kony bevon isfito

3o  Folytatrfi kelt a vesz41yes 0zemek gzemeltet6inek a b]ztons igos mfik0d4sse! kapcsolatos
tudatossiggmak n0vel4s4t a Seveso IIio irgnyelv c41kitfiz4selve! 0sszhangbano

4.  Kiemelten kell kezelni a COVIDo 19 jirvinyhoz kapcsoldd6  illom inyv4delrai, megd6z6
ir t4zked4sek fenntartSait 4s marad4ktalan betatfis t kiemelt figyelemmel a hivati sos
katasztrdfav4delmi  szerv  mfik0d6k4pess4g4nek,  alapfeladatai  v4grehajt is inak  a
biztositasfira.

A fenfi c4!ok el4r4se 4rdek4ben a terveze  fdadatainkat a vezet6i m mkaterveinkben
meghatfirozott mddon v4grehajtottuk.
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VezetOs, i ° yft s he yzete

Kirendeks6govezetSi beosztisomat 20 !9. december 1.6ta megb[z ssal, maid 2020. december
1ot6  klnevezSssel t0[tOm be. A Klrende[ts6g szervezet[ egys6geinek vezet6l tObb6ves szakma[
5s vezetSl tapasztala a[ rendelkeznek, hivatisuk ir int elkSte[eze ek. A sza er@et[ vezet6k az
lntegr At fe[adatovdgrehajtis m6dszertanit megSAettSk elsajit[tottik 6s kiv il6an aka mazziko
A Kirendeltsdg te[jes  illom .nya egysSges 5s f gyeJlmezetto Az elOford@6 £igge emsd Osek,
hib k hi nyoss gok kik%zObO OsOben eg ttmfikOdOeko

Korf@N beoszt isomban  s k eme ten fbntosnak @'t kekem a megfele 5  n%rm ci6  rarnl5.st 
melya KlrendeltsOgen saj£ fej eszt s  irffbrmatikai rendszerre! biztos tott. A beoszt s
betOF se k .vetOen a te jes szem yi  Hom innya  dbesz ge em, a szOks ges fe adatoka%
e1%rgsaimat meghatfiroztam. A Tfizo tdsfigok 2020. 5-v  tev kenysSgOr61 sz6 6, a Test@et 
O Osen tOrtOn6 beszfimo 6kon szem lyesen rSszt vettem. Az ©nkSntes Tfizollt6 Egyes@et 5 ta 
megtartor  kOzgy@ seken sintOn szem yesen k@viseltem Kirende ts g 3 nketo

A Kirendeks g mgk0@Ssl szfnvonal inak megOrzSse @dek ben %lyamaosak voltak a
murNater vekben szerep 6  beszgmolltat isoko A szervezeti  egys6gek vezet6[  t6bb@es
tapasztab.ttal rendekeznek, 6nkOpzOs keretOben folyamatosan bOv tik ismereteiketo

A CsongridoCsanid MKI 2020obaa kiado  Szervezeti 5s MfikOd si Szabilyzata alapjS.n a
KirendeksOgi agyrendet itdolgoztuko A munkakSri lefrS.sok minden iHomin ag esetSben
elkOsz@tek  aktuaHzilisuk megt6A6nto

T zelt6sigi sza er l®t 

2017 @ elej n a k szenlei szerek itlag letkora t9 6v volt, 2021  v yogin ez a szim 9 75 @.
Az @ szerekke  teljesnek  rezzt:@ Mak6 %ros  s a kOrnyez6 12 te ep@ s ment6 tfizv dekne.
A technikai fe!_szereltsOgank, 6s a fo!yamatosan fejlesztett tudisunk garanci@ jelent arra, hogy
a  akossig 6leto  s vagy@ biztonsS.ga erOs, a beavatkozisok sz[miona a magas maradjono

A KirendeltsSg m kOd si kOrzetSn a t0.zolt6s igok a beavatkozSosaikat 97 %oban I. riasztisi
fokozatban hajtottik %gre, ame[ybSl 437 eset, 22% vok kiemelto 22 esetben Hoes riasztisi
fokozatban %geztek kfirfelszfimolfist. K t esetben vOgrehajtott IVoes Aasztfisl %kozatban az
erSk eszkOzOk von@fisa megtOrtOnt, azonban mindke eset t@es je!lzOs volt. A diagramon j6l
lfitszik, bogy a mfiszaki ment si szfimok mfir @ek 6ta magasabbak, mint a tfizeseti sz imoko A
ffizesetek kOz@ pedig magas a szabadte eti tfizesetek szima. A szabadterti[etl tOzek  s a
sz lsOs ges ldOjfir i viszonyok okozta kfirok felszgmo i sa jeHemzO. EzOrt az  Hominy
k@zOsOnOl is kiemelt szempontkOnt kezeltak az ehhez kapcsoldd6 tOmakOr k fddolgozfisit.
Mind a k t ter01eten %gzett felszfimolfisokra egyarfint jeHemz6 a hosszantart6 munka%gz s,
[gy az illominy pszichikai, fizikai felkOsz[t se is elengedheteflen, ahogy az ehhez szt ksOges
logisztika  So
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A tfizesetek szgma enyh6n cstSkken6 tendenci t muta, a m%zak  ment6sek 50%oka 
emelkedtek az elSz5 6vhez k pest, de rn g a viharosnak moadhatd 20   7, 20 ! 8 6s 20 t 9  vekben
tapasztak 220oas  itlagoz k pest is !0%oOS emeked6s mutathatd ki a Makdi H_ vatfisos
Tfizo tds g mfiktSd6si ter@et6no
202 loben sere ke lt6k e[ terii[etiinket a nagy viharok (2015oben 61 db viharkgr, "vagy fakid616s,
2016oban 50 db, 20 ! 7oben 160 db, 2018oban ! 27 db, 20 t 9oben 145 db, 2020oban 94 db)  ! 59
db qharkirni[ vagy fakid616sn61 keHett beawIkoznunko A viharkirral kapcsolatos eseme yek
kdt id6pontban csf csosodtak ki: augusztus e .ej6n 6s december v6g6n voltak t meges
beavatkozgsalnk, heves viharok, H[etve a t6[i jegesed6s k vetkezm6nyeh 6lo

33 db olyan kt}ieked6si baleset is ttkt6nt, amelyn6[ k6rt6k a seg[ts6g0.nketo A szabadt6ri tazek
szima o 6s fgy a vegeticids terg[eteken keletkezettek is - szirna kiss6 emelkede'  (! 0 %)° itt
leginkibb [d6jiris fiigg6 a vikozis. Evek dta  em volt m kg3d s  ter@etank n  ibon filld
gabona tfiZo 2021o j@ius 10o n az Igisi fit mentdn 2000 mSoen aragis el6tt fit16 bfiza  gett az erSs
sz tben  3sszee05 magasfesz@ts gfi ti-wezet k kibelein l ke[etkezet"t elektromos szikra
ki3vetkezt beno  To%bbra is kiemelt figye met fordftu.nk a szabadt ri tfizesetek kockS.zati
he yszfnelnek beazonosft isira  a t@ajdonosok felszdlftfiaira  s a sokr tfi felvHigosftd
tev kenys g v gz s re a szabadt ri tiizek megetSz se t mak rbeno Az elm@t  vek tapasztalata,
hogy sokkal fegye[mezettebb iHampo[girl hozziillissa[ talilkozunko

Megvizsgilva az esemSnyek telepal6sek szerint  eloszlisflt  megN apfthat6, hogy KlS.rafSlva
kivee ve  va amennyi teilep@ se@k0n j unko A Makdn  s k{Szigazgat si ter@e-t n @rt nt
beavatkozisok ari.nya 66 5 % £0 6 i  ez kicsit t bb sok4vi @lagt6lo

A k{3zleked si balesetek helyszineit megvizsgilva megSllapfthat6, hogy az autdpNya
orsz ghat rig ttS e 6  :tadS sa eHe ee a r6gi 43oas @  s a %rost e ker@6 @  H etve a m Sk0d si
teNlet ti3bN  @szakasza to%bbra is jelent%s vesz4lyforris a balesetek kialakt@isa
szempontjibd . KtSzleked s  baleseael  sszeNgg sben 24 f6 se@t meg. 202!  v sorg 
tfizese[te  {SsszeNgg5 hali] eset nero ttSrt%nt, mfiszaki ment sse  kapcsolatosar  4 e. hun)a
szeme;ly volto Egy makdi helysz r en halSlos 5.rarnat%s e : egy kHmaszere[St  egy f6 k{ z eked si
balesetben hun  el, egy apitfahd binyatdbd[ ke kiskoMi NrdSzSnek mir csak a holaeste
siker@t kiernek ank.

A t zolt6sigok az okta@s sorfin az elSz6  vekhez hasonldan kieme[t figye[met fordfto ak:
o   a gyakoiat orientfiltsigra 

a szervezeae  kapcsolatos jog[  s szakma[ %ltozS sok a naprak sz isme etds4re 
szakmai tapaszta atok feldolgozfisira,
a k{3zpontHag kiadott szempontokon kfv@ a helyi s@gtossigoknak meg%le!6en
feldolgozand6 t mak{Sr k oktati sira,
az iHom iny fizikal gHapotfinak femata isfira, fejleszt s reo

Ezen fet@:
=  a beavatkoz is ktSz@i  s k6t{3ttpi[yis jirragvek tgzesetein l  s balesetein l cimfi

t6maktSrtSk elm [efi ds gyakor[at  oktatisa sorS.n a k{Sz{Sss6g  k 3zleked6si eszk{SztSkre
k6szitett beavakozfist segft6 adatltapok hasznNatfinak gyakor!fisfit

-  a teherk{StiSz6s, csgfr16z6s  s daruz .s szabilyai cimfi t6mak{Sr oktat isS.t az elm6leti
foglalkozfist k{Svet6en, Szeged darua, az oktatfis helyszine  ttSrt n6 gyakorlai
bemutatfiait;

-  Tram-tar'm mtiszaki mentSsi, emet s[, j irm@smereti gyakotati t;
az  i] omfiny vSgrehajtottao
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A Tfizoltisi Mflszaki Ment6si Tervek (tovibbiakban° TMMT) szakszerOoen kidolgozottak, jdl
a kalmazhatdk. Az eset[eges viltozisokat k vetjgk, a sziiks6ges m6dos[tisokat megtesszgko A
Makdi TfizoRdsfig 10 darab megl6v5 terv bS  ! esetben  t rt6nt otyan m rt6k  v toz s, bogy
armak itdolgoz sa 6s t% terjeszt6se szaks gess6 vSlt, [gy 9 dara5 201 S-as 6s i darab 2020ooas
ke[tez6sfi terwze  rende[keziko

A Szeged  Tfizoltdsgg  4, a Makdi Tfizoltdsig 2  nk6ntes tf zoltd egyes@e :e  rendelkezik
egygttmfik d si megiHapodissalo Ezen fel@ Mdrahalom ©TE  mia't beava'tkozd ©TE
" ev6kenykediko Kirendelts6g[iak kapcsolar@ isa a  6tesftm6nyi tfizo tdsigok±al 6s az  ak ntes
" fizo t6 egyes@e' ekie  fo yamatoso Kieme ked6 p da erre az 0nk n' es tfizo t6 egyes@e ek  v 
@mogatisgra kifrt pilyizatok, amelyek ta talml 5s formal elbfrilisfit v gezzgk  m@d a kOsz
pi[yizati aayagoka/t feRe jesztjak a megyei igazgatdsigrao Az e[bfri[isok sor .a "t0rekedtaak a
megfelel6 segftsSg megadisS ra, csak a sz @s ges esetben szdHtottuk fe[ az egyes@eteket
hi nypdt srao

Ezek az egyes@etek mir den tekintetber  megfeleltek a vonatkozd szabSJyzdban meghatS.rozott
felteelekneko isortha om  Balgstya, KKM Ba isg a, Csengele, F ldegk, Kistelek, Mdrahalom,
©tt m s, Pusr@meges  Ruzsa  Sindor %va,  s a Szegedl Vfzlmen t k egyes@ete Io  Baks 
Maroslele, Szeged  s f )H s egyes@ete !Io egytl mfik d6si kategdriival rendekezko
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Hat6 {g  tev6k® D s6g

Az tigyint6z6k a szfimukra e16frt fiHam o 6s szakmai k6pes t6sse  rendekezneko iHom nyunk
nagyon fiataL de e k Jte eze , me y a hatds gi versenyekb6  is 6vr6  6vre kitgniko
Hajd%zobostd a 202!o szeptember g-9o6n rendezt k meg   Orsz%os T zmeget6z s 
Vet6 ked6t aho  csapatunk a t 0o helyen v6gzetto Egy6n ben a !3o 6s a 3 !o he yez6st: skertik
e hoznumk.

2021o 6vben a hatds gi 51omgny 721 db tfizv6deknl hat6s gL, 8 db piacfelagyeletl eHen6rz6st
v6gzetto Az adot  id6szakban v6grehajto  szern 6k darabszgma t90 voko A 2021 6vre
meghatfirozott 497 darab tfizv de[m  hatdsgg  etlen6rz st %grehajtottuko V6grehajtottuk
tovibbi az orsz igos hatdsig  eHen6rz sL valamint a megyei hatdsig  eHen6rze;si tervben
meghafirozo  feladatokato T z%de ml eHen6rz seket kOvet6en 79 esetben ind@t hatdsigi
elj r so

202to 5vben !! a kalomrna  hajtottunk vSgre eHen6rzSst zenSso, t ncos rendezvSnyek
helyszfndn  dzemid6ben Hbtve [ zem d6n kfv@o 3 helyszfn.en Osszesen !3 hiinyossgg ker@t
feltS rS.sra, melyet 2 esetben (9 hiSayossigot) a rendezv ny megkezd s g megszt:mtetteko

A Szeged  Tfizoltdsig iHet%kess gi ter@etSn 20 kock zai helysinen tartottunk eHen6rz%st
(Szeged jfirgs° 16 db  Mdrahalom jiris° i db, Kistebk j .ris° 3 db)o A Mak6i T zo tdsig
i!let kess gi ter@et4n I kockizatl helysin tfizv delrni e!len6rz se hajtoauk v greo Az
eHen6rz sek sorin t ]zv4delmi szabg[y?a ansigot nero tapasztaltunk, eHen6rz st nehez[t6
kOr@rn ny nero vOF o

Az orsz£gosan szervezeI kuponnapok alkalmiva! {G] mo   pok 2027. @rJis 8-77. kdzdtO
a megnOvekedert kereskedelmi forgalomma:l 0sszeft gg£sben ttizv delrni ellen6rz seket
hajtoIunk v£gre. 5 £ruhiz (4 esetben szegedi, 1 esetben mak6i drog£ria) tertilete  %grehajtott
c£1eIten6rz sen vizsg£ttuk a kiarft£si felteelek biztosft£sS.t, a menek0ol£si @vonalak £llapot£t
(pl. kiirit£sre sz£mftisba -vett ajt6k lez£r£sa, menek@£si @vonaton t£rolg% biztons£.gi viligftfis,
menekal£si jelek, kor£bbi el6fr£sok szerinti ir£ny ny vi!igit£s £llapota, e!lea6rz se>
felilvizsggla/@,  karbantartisa)o  Az  ellen6rz sek  sor£n  tizv delmi  szabSi)falans£got,
hifinyossfigot nero t . unk fel.

V grehajtot%@ a nyiri betakarf@si munkikkal  sszeffagg6en keletkeze : tazek megel6z4see
rfiny@6 t .zv4de m  hatds gi eHen6rz4seketo A nyirl betakarit is  munk .kka! t sszeft gg4sben a

kirende ts4g Hbt4kess4gi terttbt4n haszn t, 0tn4! t0bb mez6gazdaaigi j irmfivet 4tint6 mfiszaki
eHen6rz s id6pontjfir61 !8 esetben  rkezett bejebnt so A tirgy   d6szakban a kirendellts g
agy nt z6  9 alkalommal vettek r szt a mfiszak  eHen6rz seken, az ott tapasztaltakat minden
esetben a helyszfnen jegyz6k0nyvben r0gzftett ko A g pszem! k sofia hifinyosaigot,
szabi ytalans .got nero tapaszta[tako 5 alkalommal folytarm  le helyszfni eHen6rz st a
betakar[t i munkitatok sorino Az eHen6rz sek sofia hiinyossigot, szabilytalansigot nero
tapasztaltak az eHen6r0ko B[rsig kiszabS.sa nero t0rt nto

A Kirendelts g [Het kess gi ter@etdn talilhat6 3 ! darab koH gi.umot 2021. szeptember 6s
oktdber hdnapban eHen6rizttiko A tfiz%delm  hat6sigi eHen6rz sek sorS.n 15 koH g umi
int zm nyben tiaunk fel hlinyossfigokat, 0sszesen 40 daraboto
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El6ford@6 hiinyossSogok:

®  h6o 6s fi stelvezet6 berendez6s id6szakos fe ttlvlzsgglatinak hiinya;
o  faii tgzcsapsze 6ny nyithatdsiga nero volt blztos[tott iHetve el volt tor aszobJa;
®  ki6pftett  biztonsggi  irinyf6ny,  valamint  menek@6si  @irS.nyjelz6  rendszerek

azemeltet6se nero volt megfeM6;
®  koH6gium kt z Jss gi tereia 6s  akdszob iiban nero keraltek klhelyez6sre az 6p@et

dhagyisit seg[t6 ab# rajzok;
®  Tfizv6delmi Szabilyzatok nero ta almaztik az 50 f6 f le i befogaddk6pess6gii

he yis6gek kifirft s szfim tisfit;
®  az  e ektromos   berendez6sek   6s  ,:iH imv6de mi   berendez6sek  id6szakos

feRth, izsgiflatir6l k sz ;@ irat nero kert lt bemutatisra;
®  az elektromos berendez sek ds vHlimv delmi berendez sek id6szakos fel[;$ lzsgilata

sorin tapasztalt hibik kijavff isira, igazo is ira vonatkoz6 iratot bemutatni nero tudtako

Az eHen6rz sek sonin  el.tS.  hiinyossS gok m.egs#intet sdre vonatkozdan 8 esetben hNdsigi
felhfvis, k Stelez6s ker@t kiadisra, 2 esetben az tigyfelek sajit hatiskSrben teljesftett6k a
hii Vossigok megsztk tet se  s igazoffik azt a t zv de mi hatdsig fd6 1  esetben
utdeHen6rz ssel vizsgiltuk a szabib alansS.g megszantet S to T 5.zv delmi bfrsSogot nero
szabtu k k o

2021o december O lo 6s 202!o december 22. k z tli id6szakban  sszesen 26 alkalommal
hajtot unk v gre c leHen6rz seket a megn vekedett lakossigi  brgalom biztonsiga edek ben
karS.csony  v s rok 4s bev is rldk0zpontok  ttietek  firuhfizak ter@et4no Ebb61 els6 kSrben
19 he yszfnen t% ar@nk le c eHenOrz st, m tsodik k0rben sz rdprdbaszerfien 7 he yszfnen
fol aitunk !e ismee t el!enSrz s-to A c leHen rz sek sor n vlzsgNtuk a tflzolt6 k sz@ kek
megle t, megfelel6s ge, az atetek vHlamos berendez sei tfim,' delmi fel@vizsgilat onak
megt r@nte, a vHlamos berendez sek haszr@[atira vonatkoz6 efff[rSsok beta is it, a haszni ati
szabilyok te[jes@ se, n),flt[ingt%, eszktSz k bi onsigos hasznilatito Tovibb . vizsgiffuk a
bevgs ir dk zpontokban,  .ruhS.zakban a kiOor tdsi fe teelek biztosftgs t, a menek@ si @vonalak
illapotfito

Az ismeeff eHen6rz sek sorin eHen6riztt k a kHir t sre szimftisba vett nyff oszS.r6k megfelN.6
mfikt d se, kiemelt figyelmet fordftva az esettegesen korlitozort sz less gben nyfld
tokSajtdkrao Tfizv delmi bfrsigra okot add tgzv4dekni szabilylalansS.got a c leHen frz sek sofia
nero tapasztakur% A c [eHen6rz seken, 5 helysz[nen ! 0 darab hi inyossig ker@t feffirisrao A
c leHen6rz seken feltfirt szabiflytahnsggokat, hifinyossigokat 4 esetben 8 napon be.l@
megsz[intea k,  s a megsz intet s t nye igazo[tfik a Kirendeffs g fel o 2 esetben k te].ez st
adtu  k  a szabilytalansigok megszantet se edek ben  valarnint   esetben iratbemutatissa 
i: rt n  utdeHen6rz s keret ben vizsg ltuk a hl nyoss g pdtliSito
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?anaszokat 4s a k0zdrdekfl beje ent4seket a be4rkez4st6  sz mitoti harminc napon be t i
e Nr .lttuk. A vizsg ].at befejez4sekor a megtett int4zkedesekr61 vagy annak mel 6z4s4r61- az
indokok meg e 0 4s4ve  - a panaszost, illet6 eg bejelent6t itS.shah vagy e ektronikus gton
halad4ktalam2.  4rtesit4sre kertilte.k, a bels6 szabMyozdknak megfeleffSen az  gazgatds ig
Hi.vatalim ke.reszt i o Kirendelts4gtink i et4kess4gi te i et4n je e.mz6en .hu. ad4kok tS.ro isS.va.l,
g?ff%jt4s4vei  4g4sterm4k elvezet6kkel 4s szabadt4ri, tborolgsokka  kapcsolatban 4rkeznek a
bejel.ent4seko Je!lemz6 to%bbfi a 14pcs6h izi tgroigsokka! 4s a k0z0s helys4gekben t0rt4n6
kgl0nb0z6 ar yagok0 g4pek t ro s val kapcso!atos megkeres4so

A tervez6kkel, beruh z6kka  az egyeztet4seket, konzultS.cidkat fo yamatosan v4geztC% Az
O.gyfe ek mind a szegedi mind a makdi tigyf41szo g . aton - e!6zetesen egyeztetegt id6pontban
-a h4t b irme y napjgn konzuff lhatnak. 2021o e s6 f4 4vben az egyeztet4seket (amennyiben
lehet6s4g voff rgt) oMine vagy ellektronik s kapcso attartgssa  v4gezttiko Sztiks4g szeflnt
iffet51eg a m sodik f 4vben a szem4 yes iahi koz s  ehetSs4g4t biztosffottuko
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Kkendeks4g[ink az  parb[ztonsS.g  szakter@eten a Kaasztrdfgvddelm[ t rv4ny hatilya a]i
tartozd vesz6lyes 8.zemek eHen6rz6s6ben 6s a vesz6lyes iru sziHit _.s eHenSrz6s6ben jogos@t
elj rnio

Teriilettink 3n tali hatd vesz61yes i .zemek:

Fells6 k isz6b R ket meghalad6 azemek:
®  HEXUM F{5ldg iz Z o (6750 A gy6, K@ter@et 0!884/18o 6s !9o hrSZo)
e  PR MAENERGIA Ipari 6s Kereskedelmi Zrto (6750 Algy6  T6g gs utca 01778/2o

hrszo)
®  MULTIGRADE K myezetv6delmi Kffo (6728 Szeged, Dorozsmal  /  35.)
e  MOL Nyrto AlgyN Te ephely (6750 A gyS, 0!748/!.  s 157/!o hrSZo)

Alsd k%ztSb ket meghalad6 O.zemek:
s  FLORIN Vegyipari  s Kereskedelmi Zr/{o (6725 Szeged, Ker yegyiri @ !7o)
®  MEDIKEMIA Ipai  s Kereskedelm[ Z to (6728 Szeged, Zsimbokr ti sot I!Ao)

Kasz b @t k a atti f zemek:
®  Europe Match GmbH Magyarorszigi Fidktelepe (6724 Szeged, Bakay No utca 7°9°)
®  Pick Szeged Szalimigyir  s H% ) zem Zrto K zpontl telep (6725 Szeged, Szabadkal  it

!8o)
e  Pick Szeged Sza] _omigyir  s H%azem Z to Mares utcai gyS.regys ge (6721 Szeged 

Mares utca 21 o)
®  Szegedi Vfzmg Zrto AlgySi %i-fzmO. telep (6750 A[gyS, 01278/6. hrszo)
®  UNICHEM Vegyiparl  Kereskedelmi 5s Szo giltatd Kff. (6760 Kistelek, Tanya 49 !o)
®  Cont[Tech Rubber Industrial Kfto (6728 Szeged, Budapest[ @ !0o)
®  MOL Nyrt° Asotthalom- Eszak gy@tSi!lornis (6794 OHSs, 019/65 hrszo)
®  FerroPharma Vegyipari Kff. (6766 Ddc, ErdSsor !3o)
®  SOLE M[ZO Z to Szeged[ TejSoZeme (6728 Szeged, Budapest[ @ 34.)

Givaudan Hungary Kffo (6900 Mak6, Kirilyhegyesi @ 3°)
e  Tanker Hungary Kffo (6728 Szeged, Viggr@ utca 3°)
®  MVM ggizoD g iz F ldgizhSi6zati (GySr) (6724 Szeged, P@cz utca 44°)

Az tizemek vesz ]yeztet5 hat isai Szeged Megyei Jogi . Vires  s Algy5 Nagyk0zs4g
iHet kess gi ter@eteit  rintiko Mindke telep@ sre k sz@t k@s5 v delmi terv, a hozz@uk
kapcsolddd gyakoiatokat a kirendelts g potgfiri v delm.i  %lagyel6]e szervezio

202 io <5vben fo ?¢1at6dog az e[6z6  vben megkezdett karbantaAoAs ig[ el[e 6rz6s sorozato gzek
a kgiszt}b rt k a atti viHa kozfisokr N tartottuk meg,
A vesz lyes tizemekkel kapcsolatban feladata a kirendeRs gnek a Bels5 VSdelmi Tervek
Gyakor[ata aak eHen6rz se. Tapaszta atk nt e mondhat6, bogy az e m@t 10 5v ellegend6 [d6
Yolt arra, bogy az azemek megfeM6 rutiat szerezzenek a gyakorlaaik megtar@sihozo Az  vek
sorin 6sszegyfijt Stt j6 tapasztalatokat kirenddts6gank a k6s6bbiekben a t bbi t zemmel is
megosztotta. A vezet6k drik, bogy ezek a plusz felladatok a sajit Nztons iguk n6vel6se segit k
el6, elvirj k munkaviHa 6ikt6l, bogy komolyan vegy6k a %dekez6sben r@uk kiszabott
fdadatok te jesft sdt.
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Az elmfflt k zel egy 6vtized eHengrz6seinek k0szSnhetSen kirendelts6gank fe t a azokat az
gzemeket, mdyek te et6n jdent6s mennyis6g  vesz6 yes aayag t iro gs it, fe haszn i gsgt
v gzik. A jdea[eg nyi v intartoR t zeraeink azonosft isa m6g 2012o20!3o 6vben megt Srt6nt. Az
gj azemek feldergt s hez az agyir t6z6k tovgbbra  s figydemme  kis6rik a hatdsfig[ oszt yhoz
be6rkez6 k6re[meket. Figydik az fij beruh z sokat 6s a m ir meg[6vSk b6vit6si e j r saito
Minden 6vben j6  haszn i hat6 a NEBIH g ta  kiadog adatbgz?s, amibS  kiv i aszthat6k a
a v6nyv d5  s term sn vd5 szereket forgalmaz6 i j v il a koz sok, vatamint nyomon
k vethetSk a mgr meg v6 v !la koz isoko

Hlet kessdgl tert 1ett:mkOn k[zir6lag kt3z it[  s vasgtl vesz lyes iru szS.HitS.s ellenSrz s re var 
lehet6s go Kirenddts gt .nk tert o[et n sere a Tisza foly6n, sere a rep ilgt ren nir cs vesz lyes ira.
sz it .s.

A vasf t  vesz41yes  ru sz H t is teiepheb  eHen 'jrz s re m[nd0sszesen 3 hdysz a a ka mas°
Ezek a MOL Ny o V f tioK0zf ti. T01t6  s G izterm k T sztft6, a MOL NSc Vasfltazem (M V
r C)  s a TANKER Hungary Kffo Mindhirom telephelyet kirendelts g imk  ver te el en6rzio

A RID vasgti e!len6rzOseit kirer deltsOSmk  eggyakrabba  A gy0 Vas tazem teraletOr  ta@ao
Ez az az t em0 amdyrO  a MOL Algy6  Te ephely kiszo gsg  v gzik° Kirendelts g k 15
alkalomma  146 db vas0.ti tami ykocsit ellen6rz0 . Ez a szervezeti tdjes tm ny  r ke ds sorS n
meghatfirozott menny s gnek a 102%oao

K z@i vesz lyes 5.ru szfillftis ellen6rz seit tf h yom6 rdszt a hatiritke!6helyekre tervezz Sko
Hlet kess gi ter ileter  bel il 5 db itke16 tali hat6, ebb l 3 db RomS.n  s 2 db Szerb hatfiro °
El en6rz s szempontj b6  az M43oas at t6pgolya nero vehet6 figyelembe, me  az itkel6t nero
hasznSlhatjik a vesz lyes irut szg.H[t6 jirmgveko Tiszasziget sere a ka mas eHea6rz sre  me 
azon az itke 6n kiz ird ag szem [yforgalom ha[adhato Igy a e[ [t jirmfivek az M5 R szke  s a
43oas fggt Nagylak hatiritkel6helyeket haszngthatjik. A Kiszombofi itkel6n enged lyeze : a
teherforgalom 7,5 toig, azonban vesz lyes iru sziH[tisa nero.
A hdysz nekbSl addddan t nyornd r szt kti Fd di sz i ftdk az e! en6rz s a anyaio A hdyszfnen
k szabott Nrs gok befizet s ben a POS term n i okon  ebonyo fto  bankk rty .s fizet s a
gyakoflato A g pj rmfi vezet6k  takiban 1-2 6r .n bel@ hozzijutnak a sz iks ges mennyis g .
p nzhez,  s helybea be tudj ik fizetai a kiszabott bfrsigokat. Je[er t6sea lecs0kkentve ezzel a
v orakozisl ld6t  s a k sedelemb6l addd6 feszt lts geket°

2021o 6vben 30 alkabmmal 87 darab j rmfivet dlen6rz6tt az 51 om nyo Ez az 6yes d6frt
mermyis gnek a ! 45%oao

2 db ADR  s 1 db I?JD bfrsigot szabtunk kio Az ADR szabiiyalansigok miatt 6sszesen 450.000
Fto  a RID szabiiytaiansfig m at _t ped[g 500.000 Fro bfrs ig megfizet s re adtunk k[ k telez sto
Az ADR bfrsfigokat a g pj rmfi vezet6k figyelmetlens ge miatt szabtuk ki, egyik esetben a
tfizo[t6 k sz@ k feitilvizsgglati ideje jirt le, a misik esetben a kStdez6en k szenl tben tartand6
felszerel sek egy r sze nero volt meg. A RID b[rsigot a vonatkfs r6 okm iayok hiinyossfigai
m a  szabtuk k ° A hatdsfig  e i r&sok lezgrulltak, a kiszabott Nrs gokat megfize- ko Az
elji r isok ellen feHebbez st egyik esetben sere ny@ottak be.
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I<IV Szakhatds gi  VASZ Hatds gi     ADR k6z ti    ADR telephelvi     RID vasC ti
elj r sok        elj r sok       ellen6rz sek     ellen6rz4sek     ellendrz4sek

2020  ] 202i

A Szegedl KvK illet6kess6gi ter0tet6n 16v6 44 telepOl6sb61 2 db I° katasztr6fav6delmi
osztilyba, !5 db It° katasztr6fav6delmi osztityba, 27 telepOl6s pedig I!I° katasztr6fav6delml
osztityba ker01t° A besoro!isnil kiemelt flgyelemmel kezeltOk a telepO!6sek irv[zl 6s belvfzi
kockizatainak ATtVIZIG ilta! t 5 6nt besorolis .t. Az 6yes felOlvizsgilatot 202!. %v
szeptember hdnapban v4geztOk az 0nkorminyzatok bevonisiva!.. A polg irmesterek 4s a
katasztr6fav6delmi szervek az Osszesfte  besorolS.sokat befolySosol6 vSJtoztatS.sra t0rt6n6
javaslatot nero teaek. A jS.rvinyvesz611yel kapcsotatos 2020.  6vber  meghatirozot 
besorob.sokat nero -volt indokolt v .ltoztatni.

Az ev6nyben l.dv6 szabilyzdk szerint felilvizsgiltuk a Kirendelts g illet kess4gi terilet4n 14v6
telep01 sek, a j _.risok valamint a Kirendelts g Vesz ly-e!hS.r[tisi Te /eit  s azok mell kleteit
k@ez6 r szterveket. A  :,,luh.' zsgalat sor£n pontosftoauk a kockS.zat-kezel si vSJaszokra 6s a

prioritisi sorrendre vonaf:koz6 r szeket 2021 mgrcius 3 !4g. Algy6-,  s Szeged Megyei Jog0
Viros eset ben 0U kils 5 v delmi terveket k szitettink.
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A t6H rendkiv@i id@ r sra va 6 fdk%sz@6st a kor£bbi 6vek tapszta atai a apjS n m r okt6ber
h6napban megkezdt k 6s a fdad@ megha@roz soknak 6s a szab yzdknak megfNel@en j  .V unk
eL A te ep@ sek k@v sefffh e  heft sintfi kapcso atot tartottunk 6s egyezte f%.nk a sz ks6ges
int zked sekkel kapcsolatosan,

A pand6miis helyzetre vai5 tekinte el az 6v sor .n fblyamatos kapcsoia a !is meHs  a Magyar
V0r skereszt segits g vel  s eszk Szeivel a kh°endeffs g lHet kess g[ ter@et n ! v6
eg szs gagyi int zme yek k r s4re 7 helyszinen rood@ sgtor : telepitetlttnk, meb/ek £ekete
0ff0z6ke t, miNav telez si heiyk nt  s v irakoz6 he[yk nt funkcioni[nak a kHnikik, kdrhizak
ter@et no

A rendk[v@i id@ir si t6nyez6k k z@ a viharos szelek  s a decembefl 5nos es6z sek hatS.sira
tiJ nt vesz ![yes f ikkal kapcso]atos beavatkozisok voltak a jeHemz6ek, A kirendeRs g
iHet kess gi ter@et n l v   nk ntes menffSszervezetek 2021o  vben 1!4 esetben ker@tek
a kalmazfisra, A k@ nbt z  mentSszervezetek k@ess gei jdl kleg szitlk egyrnist igy gyakran
egymgssa  egyfffttmftk dve m g hat konyabban k@esek a fetadatok v grehajtisirao

A rendkiv@i id@irissal kapcsolatos tapasztalatokr61  s a lehet6s gekr6  t0bb alka[omma  is
tfij koztattuk  a  k0zbiztonsfigi  referenseket,  polgirmestereket,  az  egytittm0.k0d6   s
t irsszerveketo

EHen6rz sek elosziisa 2021.  vben°
Egy b effen6rz s (g pszem e, kockizati he[ysz[n) 30 alkalommal

÷  Fik, fasorok                       2 alkatommal
Arvizv delmi. v dmfivek             25 alkabmma 

®  Beffer@etl beMzeb ezeffSk           104 a kabmma 
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Az eHen6rz6sek tapaszm aaba  kapcso atban ismSt meggJ apRhat6, hogy mk den tdep@Ss
v6gz  a megbv6 belterti eti csatorn k tiszt t sit, kasz iiitsa iHewe, p ily zati vagy sajii
forr sb6  lees tenek, @[tanak fel csaoraa szakaszokat. A be ter i eti betv[zetvezet6 csatorn ik
folyamatos karbantaA is meHe'  a kalmasak a csapad kv z eltvezet6see, de a rt vid id6 a at 
eh@lo  extr6m mennyis gti csapad6k bkfiHsan okozhamak kS#okato Az e m@t id6szakban
l egink bb R6szke 6s a Toront iH  Sb 6zet ter@et n ford@tak e 6 vize t£ oHt ssa  j ir6 kfiresetek.

Az el6zetes  3.temterv alapjgn a Helyi Vc6delmi Bizoasggok a tavaszi 6s az 6szi soros @6seket is
a Megyd V6delmi Blzottsgg titkirival egyeztetve elektronikus @on t rt n6 sza,,,azissa  online
szervezt k meg. Az @ sek a kalmgva], napirendl pontokk nt megt irgyalfisra ker@tek az
aktuilis katasztr6fa . dek i feladatoko A po[giri v delrni felggyd6 koordinibsival a
katasztrdfav de m    e NSkhe ye esek    katasztrdfa%de m    megbfzottak   megt% e 6er 
t jSkoztatj ik a HVB e n fkeit 5s a HVB titk rokat a szgksSges 5s esedeges fe adatokr61o A J rSi
Hivat@ok  . ezet6i.vel a rendszeres,  ega! .bb haw szinten @r' eJk egyeztet s  s sztiks g szerinii
t@ koztat s, felk szft so

Jelenleg 2! okta}al int%zmdnnyel keralt sot @1talinos) egya' rnfik d%si meg iHapodis
megk t see, miszerint a Kirendelts g 4s T; zoltdsigok szervez s ben te[jesftik a tan@6k a
katasztr6fav delmi k z6ss gi szolgi atoto A 202!o  vben a kia[ak@t helyzet miatt csak
koigtozottan  s f6teg a ny irl id6szakban tudtunk k z6ss gi szolgilaital kapcsolatos feladatokat
v geznio 202 !o  vben 76 tan@6 vett r szt a kirenddts%g ilta  biztos[t@X katasztr6fav delm 
k%z ss g  szolg ]atra biztosftort esem nyekem

Osszegz6s, ]Ert ke 6s

A Kire delts5g az eR} jir6l 4s tirsadalmi etvS.rgsok mk megfelel6e  bet6lt6tte a k zHztoasfig
er6s[t se, a lakossig  bt nek 4s anyagi javainak v delrne edek ben a apre deltet s b6l fakad6
fe[adatSIo Meghatgroz6 szerepet t lt be a k zb[ onaiggban, a katasztrdfik hatdsig[
megd6z s ben, az Hlet kess gi ter@eten bek vetkez6 vesz lyhelyzetek kezel s ben, ment s 
%dekez s szervez sdben ds iriny[tisiban, a kiros k Svetkezmdnyek felszS.mo isiban, a
helyreNHtfiSo@ji pft s feladataiaak v grehajt is ibano Nagy haags@yt fekteteatiak az egys ges
jogalkalmazfis er6sft se% a beruhizisok megva[dsftisirmk hatdsS.gi  s szakhatdsigi eljirS sok
efo at .s .va  t rt n6 t moga@s .ra,   eoggy nt z sseL  ,'a lamini: a bgrokr ciacs Skkent sse   s

az adminisztratf'v terhek enyh[t s ze  kapcso[atos c kitfiz6sek ha6sigi folyamatok sorS.n
t r n6 %grehajt isgra.

Az itlominy e kStebzetts ge t@ 6zl a kiresetek, a rendkfv@i esem nyek kezelese drdek ben
vegzett munkija° a mege 6zes es a  akoss ig felkeszftes ter@ete  kK@eti te%ker yseg% a
}ogszabS]yokban r gzftett tigyekben folytatott hai6sigi fe[ada/eHitiso

A Kirendelts g relies[retie a 2021. 5vre viHal/ c lkitfiz sei/o Hatekoayan tfimogatta az
iHet kessegi teraleten mfik Sd6 t nkormfinyzatok vedelmi igazgatisi fe ada/ait, ds megfdd6en
biztos[totta a m ik Sd si ter@et lakossfig inak  let-,  s vagyonNztonsfiggt. Ezen feladatok
%grehajtisg@an n lk@ Szheteilen volt az iHet kess g  terNe/tinkt n  v6  SnkormSonyzatok,
k ziniezmenyek, iirsszervek, gazdfitkod6 szervezeiek  s  Snk nies k Szremfik Sd6k seg[is .ge.
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