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Összefoglaló 
 

A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete meghívást kapott a BM OKF által 

tartott a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülésről tartott szakmai értekezletre. 

A részletes meghívót és a tervezett programot megtaláljátok a honlapunkon. 

 

A Katasztrófavédelem rövid összefoglalóját az alábbi linkre kattintva megtaláljátok: 

http://www.katasztrofavedelem.hu/print_page.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=5319 

 

 

A szakmai értekezlet helyszíne: BM OKF Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

A szakmai értekezlet időpontja: 2017. október 30. 

 

Az egyesület részéről részt vettek: Nagy Zsolt elnök 

     Tóth Gyula főtitkár 

 

A szakmai értekezleten az előadások során katasztrófavédelmi kívül képviseltette magát  

 az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

 a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,  

 a Honvédelmi Minisztérium,  

 az Országos Rendőr-főkapitányság,  

 a Magyar Közút Nonprofit Zrt.,  

 az Országos Meteorológiai Szolgálat, 

 és a Magyar Vöröskereszt. 

 

Az elmondottakból világossá vált, hogy a fenti szervezetek komoly erőfeszítéseket tesznek a 

teli rendkívüli időjárási viszonyokra történő felkészülésükre, biztosítva ezzel szokatlanul zord 

helyzetekben is az országunk működőképességét! 

 

http://www.katasztrofavedelem.hu/print_page.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=5319
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Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes 

 

A megnyitót követő első előadásban Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató helyettes 

asszony összefoglalta azokat a területeket, melyeken a katasztrófavédelemnek és a vele 

együttműködő szervezeteknek teendőik vannak a téli felkészüléssel kapcsolatban. 

 

 Tűzoltó vízforrások felkészítése a téli időjárásra. 

 Veszélyes üzemek felkészítése, veszélyes technológiák fagymentesítése 

o veszélyes technológiák folyamatos felügyelete, 

o tartalék források előkészítése, 

o közüzemi kiesések okozta üzemleállások kezelése, 

o Belső úthálózat kezelése, anyagmozgatás biztosítása 

o Veszélyes üzemi kapcsolattartó megléte, információ áramlás biztosítása. 

 Veszélyes áru szállítmányok felügyelete 

o érintett szállítók  

o szakmai szervezetek figyelem felhívása rendkívüli időjárás esetén 

o Kezdeményezik a kiemelten veszélyes útszakaszok Közútkezelő általi 

szemrevételezését. 

 Halastavak – víztározók felügyelete 

 Kritikus infrastruktúrák 

o Felkészülés a rendkívüli időjárási eseményekre, 

o Az OKF feladata a tájékoztatás és együttműködés 

 Üzemeltetői, hatósági feladatok 

o ÜBT elkészítése 

o Biztonsági összekötő foglakoztatása 

o Rendkívüli események bejelentése 

o hatósági feladat a tájékoztatás és események esetén a beavatkozás! 
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A következő előadó dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva koordinációs ügyekért 

felelős helyettes államtitkár asszony volt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

képviseletében. 

 

Helyettes államtitkár asszony ismertette az EMMI felépítését. (több mint 2500 főt 

foglalkoztatva a legnagyobb minisztérium) 

 

Feladatai közé sorolta extrém téli időszakban a működési zavarok megoldását a(z) 

 közoktatásban, 

 felsőoktatásban, 

 hajléktalan ellátásban, 

 egészségügyben. 

 

Említette a „vörös kód” bevezetését rendkívüliesetekben, mikor az intézményeknek határozott 

időre be kell fogadniuk az utcán rekedt hajléktalanokat. 

 

Pátkai Zsolt, Országos Meteorológiai Szolgálat 
 

Az Országos Meteorológiai Szolgálattól Pátkai Zsolt munkatárs, katasztrófavédelmi 

kapcsolattartó egy érdekfeszítő előadásban mutatta be az elmúlt évek rendkívüli időjárási 

helyzeteit. 

Ezzel kapcsolatban mindannyiunknak közeli emléke lehet az elmúlt tél amikor 2017. január 8-

án Tésán megdőlt a hideg rekord -21,8 °C-al. Valamint az áprilisa havazás a Mátrában, ahol 

helyenként 80 cm-es hó is hullott. 
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Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok országos polgári védelmi főfelügyelő 

 

Tábornok úr a rendkívüli működés operatív feladataira hívta fel az állomány figyelmét, 

kiemelte felelősségüket a helyes tevékenységek kivitelezésével kapcsolatban. 

 

Ismertette a „RISK management” fontosságát, a kockázat azonosítást, kockázat becslést, 

kockázat értékelést. 

 

Normál állapot  Időjárási jelenségek  Katasztrófa veszély  Vészhelyzet 

 

Közlekedési időjárási vészhelyzetben pl.: lehetőség van (a Közút Kezelővel együttműködve) 

díjköteles útszakaszok időszakos díjmentessé tételére. 

 

A kialakult vészhelyzetek megoldása több szinten történik. 

 

Védelmi igazgatási feladatok ellátása: 

 megyei védelmi bizottságok, 

 helyi védelmi bizottságok, 

 polgármesterek. 

 

Erőtöbbszörözés, helyben való gyors reagálás: 

 mentő szervezetek 

 mentőosztagok 

 lebiztosított erőforrások 

 

 

Értékteremtő gyakorlatként november hónap közepén törzs vezetési és végrehajtási 

gyakorlatot is tart a Katasztrófavédelem, szimulálva ezzel egy kialakult veszélyhelyzet 

megoldását! 
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Cserenyi Gábor Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési 

és fenntartási osztályvezető 

 

Osztályvezető úr elmondta, hogy november 3-tól kezdődik a téli felkészülésük, melyet 

kiterjedt útüzemeltetési rendszer támogat, melynek érzékelői 355 helyen találhatók meg 

belföldi útjainkon. 222 db közúton, 133 db autópályán. 

 

Cserenyi úr kiemelte, hogy a rendkívüli időjárási körülmények között az utazóknak is van 

teendőjük a közúti közlekedés biztonságának fenntartása érdekében. 

Pl.: 

 Feltétlenül szükséges-e útnak indulni? 

 Figyelembe vette-e az időjárási előrejelzéseket? 

 Figyelembe vette-e a helyi közlekedési információkat? 

 Tele tankolta-e a járművét? 

 van-e elegendő ideje az utazásra? 

 Elakadás esetére, visz magával meleg italt, élelmet, meleg ruhát, csizmát, lapátot, 

vontató kötelet, hóláncot? 

 

Ha már úton van: 

 Ne akadályozza az útfenntartó járművek munkáját! 

 Ha bajba került, ne hagyja el járművét, maradjon ott amíg a segítség érkezik! 

 

 

Marics Péter r. őrnagy, osztályvezető Országos Rendőr-kapitányság 

 

 Az őrnagy úr alap problémaként jelölte meg, hogy a közlekedők nem készülnek fel időben a 

megváltozott körülményekre. 

 

A járművezetők gyakorlatlanok, de „bátrak” a téli körülmények között és a világítási 

szabályokat gyakran megsértik. 

 

Általános veszélyforrás, hogy a gépkocsik mintegy 7%-nak a világítása nem megfelelő. 

 

 

 

A rendkívüli események fő szinterei a gyorsforgalmi utak és az alábbi sajátosságok jellemzik: 

 Monotonitás. 

 Útirány módosítási lehetőségek korlátozottak. 
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 Jelentős sebességkülönbségek lehetnek. 

 Jellemzően tranzit útvonalak, külföldiekkel 

 Tehergépkocsi-forgalom 

 Jellemzően súlyosabb kimenetelű balesetek következnek be a nagyobb sebesség miatt. 

 Rendkívüli események esetén szinte kivétel nélkül torlódás alakul ki. 

 

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a rendőrség kizárólag a közút meghatározott részének 

(szakaszának) forgalmát korlátozhatja. 

 

A rendőrség téli protokollja tartalmazza a(z): 

 terelési terveket. 

 értesítési terveket. 

 A közútkezelők erőforrásainak megszervezését. 

 Kapcsolattartók megismerését, elérhetőségüket. 

 A mentésre rendelkezésre álló kapacitások felmérését. 

 Parkolóhelyek felmérését (kényszer várakoztatás rendkívüli időjárási helyzetben) 

 Országos és megyei vezetési törzsekkel történő kapcsolattartást. 

 

Valamint idén is folytatnak 7 °C alatt un. téli gumi kampányt. 

 

 

Petneházi Ferenc alezredes kiemelt főtiszt, Honvédelmi 

Minisztérium 

 

Alezredes úr röviden ismertette a honvédségi erők és eszközök igénybevételének rendjét 

rendkívüli helyzetekben. 

Felhívta figyelmet arra, hogy rendelkeznek Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerrel 

(HKR) szükség esetén segítenek, kiemelt feladatként kezeli a téli rendkívüli időjárásra történő 

felkészülést. 

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy nem ez a fő feladatuk. Veszélyhelyzet esetén elsősorban a 

Katasztrófavédelemhez kell fordulni. 
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Harcsa Miklós biztonsági referens Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

 

Mint Harcsa úr elmondta az NFM az EMMI után a legnagyobb létszámú minisztérium közel 

2400 fővel. 

 

Az NFM kiterjedt biztonsági ügyeleti rendszert üzemeltet, mely magában foglalja a(z) 

 Útinformot. 

 NFM közlekedés biztonsági Szervezetét. 

 NFM ügyeleti osztályát 

 MAVIR-t 

 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot (MBFSZ) 

 Nukleáris Baleset Elhárítást 

 Országos Informatikai és Hírközlési Felügyeletet 

 

Felügyelik tovább a különböző közlekedési ágazatokat mint a vasút (MÁV), valamint a Volán 

Egyesülés lévén az országos busz közlekedést. 

 

Hozzájuk tartozik többek között a szénhidrogén tárolás is. 

 

 

Sáfár Brigitta, a Magyar Vöröskereszt katasztrófavédelmi 

szakmai vezetője 

 

Szakmai vezető asszony bemutatta a Magyar Vöröskereszt szociális segítségnyújtási feladatait 

a téli időszakban. 

 Készletek ellenőrzése, feltöltése 

 Kommunikációs eszközök ellenőrzése 

 Gépjárművek felkészítése 

 A munkatársak és önkéntesek szakmai felkészítése. 

 

(A Vörös kereszt nagyszámú önkéntes bevonásával működik.) 

 

Felkészülnek a téli időszakban jellemző elsősegélynyújtásra, valamint rendelkeznek H-HERO 

egészségügyi beavatkozó egységgel. 
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A megbeszélést dr. Tóth Ferenc dandártábornok úr zárta, aki kiemelte a jelenlévő szervezetek 

és katasztrófavédelmi állomány együttes munkájának fontosságát a rendkívüli helyzetekben 

történő helytállás sikere érdekében. 

 

 

 
Képek forrása: 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_vezetok&csoport_id=1 
http://www.kormany.hu/download/6/6a/00000/EMMI%20dr%20Bor%C3%B3kain%C3%A9%20dr%20Vajdovits%2
0%C3%89va.pdf 
http://www.katasztrofavedelem.hu/print_page.php?pageid=press_keptar_mutat&galeria_id=3339 

 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_vezetok&csoport_id=1
http://www.kormany.hu/download/6/6a/00000/EMMI%20dr%20Bor%C3%B3kain%C3%A9%20dr%20Vajdovits%20%C3%89va.pdf
http://www.kormany.hu/download/6/6a/00000/EMMI%20dr%20Bor%C3%B3kain%C3%A9%20dr%20Vajdovits%20%C3%89va.pdf
http://www.katasztrofavedelem.hu/print_page.php?pageid=press_keptar_mutat&galeria_id=3339

