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A tájékoztató célja 

Előterjesztésünk célja, hogy bemutassa Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság általános felkészülési tevékenységét, a várható téli időjárási események esetében 

a megelőzés, és a következmények kezelése érdekében végrehajtani tervezett feladatokat. 

Megállapíthatjuk, hogy a többnapos, jelentős csapadékkal és esetenként extrém hideggel járó 

téli időjárási jelenségek kezdenek általánossá válni Csongrád-Csanád megyében. Az utóbbi 

években megyénk téli időjárása – gyorsan mozgó ciklonok, hirtelen nagy mennyiségű 

csapadék, viharok - hasonlóságot mutat a nyári időszakban tapasztalható, érezhetően egyre 

gyakrabban változó, néhol szélsőséges értékeket mutató időjárással. Hazánkban korábban 

jóval kiszámíthatóbb volt az időjárás, ami megkönnyítette a felkészülési időszak feladatainak 

végrehajtását is. Az elmúlt időszakban – bár természetesen nem feltétlenül lehet az időjárás 

alakulása tekintetében párhuzamokat, a változás vonatkozásában pontos periódusokat 

meghatározni – nagyjából negyedévente kialakult egy-egy olyan időjárási körülmény, mely 

kedvezett az 1-2 nap alatt lehulló extrém mennyiségű csapadék, illetve viharos időjárás 

kialakulásának. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság idei téli 

felkészülésében feltételezzük, hogy a következő nagy csapadékkal, erős széllel járó periódus a 

tél folyamán következik be. 

Számolva azzal, hogy – természetesen a hó nedvességtartalmától függően – egy milliméter 

eső körülbelül egy centiméter hó vastagságnak felel meg, és tudván, hogy Csongrád-Csanád 

megyében többször előfordult, hogy több mint 30 mm eső esett huszonnégy óra alatt, arra a 

következtetésre kell jutnunk, hogy a tél folyamán akár közel félméteres hótakaró, illetve igen 

komoly hófúvások is kialakulhatnak. 

I. 

Megyénk veszélyeztetettsége röviden, a téli időjárási jelenségek tükrében 

Hazánk éghajlata változékony. Ennek oka, hogy a Kárpát-medence éghajlata a csapadékos 

óceáni-, a szélsőséges hőmérsékletű, kevés csapadékú kontinentális-, illetve a nyáron száraz, 

télen csapadékos mediterrán éghajlat együttes hatásai alatt áll, amelyek közül hosszabb-

rövidebb időre bármelyik uralkodóvá válhat. Csongrád-Csanád megyében az éghajlati elemek 

az elmúlt időszakban lokálisan jelentkező szélsőséges értékeket, ennek következményeket 

szélsőséges időjárási viszonyokat produkáltak, gyakran konkrét veszélyhelyzetek 

kialakulásával. 

A megyénkre jellemző földrajzi és meteorológiai adottságok következtében a rendkívüli téli 

időjárás viszonyok (szokatlan hideg, több napon keresztül hulló hó, hóátfúvások, stb.) 

számottevő veszélyeket okoznak, okozhatnak. Ez jelentkezhet komoly veszélyként a 

települések belterületén, a létfontosságú rendszerelemek üzemeltetésében vagy a külterületen, 

tanyákon élő lakosság vonatkozásában, megfosztva őket az alapvető élelmiszerek 

beszerzésének lehetőségétől, az orvosi ellátás igénybevételétől. 

Az éves csapadékösszeg térbeli eloszlása és mennyisége a sokévestől nagymértékben eltérhet, 

a legcsapadékosabb években akár háromszor annyi is eshet, mint a legszárazabb években, és 

bármelyik hónapban előfordulhat teljes csapadékhiány Csongrád-Csanád megye területén. 

A hóviharok, hóátfúvások jelentős fennakadást okozhatnak a közlekedésben - kiemelve a 

megyénken áthaladó a szomszédos országokba irányuló teherforgalmat -, a járhatatlanná váló 

utak megnehezítik a közlekedést, a termelést. Az olvadás utáni belvizek, áradások miatti 

közlekedési problémák következményeként veszélybe kerülhet a településeken a lakosság 

életfeltételeinek biztosítása. 
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II. 

A katasztrófavédelem által végrehajtandó általános feladatok, a téli időjárásra való 

felkészülés és a végrehajtás időszakában 

A téli időjárási viszonyok kezelésére való felkészülés, a feltételek megteremtése, és a 

személyi állomány felkészítése, az állampolgárok és az anyagi javak védelme a 

katasztrófavédelem alaprendeltetéséből adódó egyik feladata. Minden évben visszatérő 

feladat a téli időszakra való felkészülés, mind az igazgatóság és a katasztrófavédelmi 

kirendeltségek, mind a hivatásos tűzoltó parancsnokságok életében. 

A megelőzés és végrehajtás időszakának feladatait a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának „a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladataik végrehajtására” szóló 51/2013. 

számú Utasítása tartalmazza. A kapcsolódó téli tervek, munkaokmányok az évenkénti 

pontosítást követően kerülnek kiadásra, a veszély-elhárítási tervek mellékleteként átdolgozott 

digitális polgári védelmi adattár segíti a végrehajtó állomány munkáját. Az így a kialakult 

felkészülési - és végrehajtási feladatrendszer az alábbiak szerint épül fel: 

A katasztrófavédelmi kirendeltségek a felkészülés időszakában: 

 kezdeményezik a téli időszaki felkészítés feladatainak napirendre tűzését a helyi védelmi 

bizottságok (a továbbiakban: HVB) ülésein, tájékoztatást adnak a rendkívüli téli időjárás 

felkészülési feladatairól; 

 gondoskodnak a téli időjárás kezelésébe bevonható járási önkéntes mentőszervezetek és a 

települési polgári védelmi szervezetek, valamint a lebiztosított technikai eszközök 

adatbázisainak, határozatainak aktualizálásáról, pontosítják a lakosságvédelmi adattárat; 

 tájékoztatják a polgármestereket a téli időjárásra való felkészülés feladatairól, részükre a 

helyi sajátosságok, lehetőségek figyelembevételével javaslatot készítenek a téli időjárás 

során végrehajtandó feladataikról; 

 felkészülnek a helyi szükségellátás megszervezésében való közreműködésre, és a 

melegedő helyek aktivizálására, felmérik az alapvető élelmiszerek biztosítási lehetőségét; 

 felhívják a polgármestereket erő-eszköz bázis létrehozására a településre bevezető utak 

bevezető szakaszának - és a belterület járhatóvá tétele, a tisztítási munkálatok támogatása 

érdekében; 

 felkészülnek a hó fogságában, gépjárművekben rekedt állampolgárok mentésére; 

 kezdeményezik a polgármestereknél a települési polgári védelmi szervezeteknek, illetve a 

technikai eszközöknek az igénybevételre való felkészítését, ügyeleti szolgálat bevezetését; 

 illetékességi területükön részt vesznek a kiemelten veszélyes helyek megelőző 

szemrevételezésében, a Magyar Közút Zrt. üzemmérnökségei, illetve a városüzemeltetési 

társaságok gépszemléin. 

A katasztrófavédelmi kirendeltségek a végrehajtás időszakában: 

 közreműködnek a települések alapvető ellátásának megszervezésében, az alapvető 

élelmiszerek településekre történő kiszállításában, a felajánlások, segélyek átvételének, 

kiosztásának megszervezésében és végrehajtásában; 

 közreműködnek a hó fogságában, gépjárművekben rekedt állampolgárok mentésében; 

 kezdeményezik a települések polgármesteri hivatalaiban a 24 órás ügyleti szolgálat 

felállítását. Az Ügyelet útján folyamatosan kapcsolatot tartanak fenn a védekezésben 

érintett társszervek ügyeleti szolgálataival a védekezést szolgáló feladatok ellátása 

érdekében; 
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 a közbiztonsági referensek közreműködésével lakossági tájékoztató anyagokat készítenek 

a követendő lakossági magatartási szabályokról, majd ezek helyben kiadását, 

meghirdetését kezdeményezik; 

 elrendelt szakmai döntés alapján végrehajtják a hivatásos tűzoltóságok eltérő szolgálati 

rendre történő átállását; 

 közreműködnek a rendszeres ellátást igénylő betegek és a szülés előtt álló kismamák 

rendelőintézetekbe, kórházakba történő szállításának megszervezésében és 

végrehajtásában. 

 javaslatot tesznek a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazására, erők, eszközök 

átcsoportosítására; 

 kezdeményezik közcélú munkások foglalkoztatását, illetve ideiglenes polgári védelmi 

szolgálat elrendelését; 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a felkészülés időszakában: 

 ellenőrzi valamennyi infokommunikációs rendszer működőképességét, intézkedik az 

esetleges meghibásodások, hiányosságok megszüntetésére, valamint felkészíti a 

felhasználó állományt az alternatív összeköttetések aktivizálására és azok alkalmazására; 

 egyeztet és együttműködik az illetékes egészségügyi hatóságokkal, figyelemmel kíséri a 

folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, illetve a szülés előtt álló kismamák 

számát, lakhelyét, szállításuk lehetséges módját; 

 pontosítja a szükségellátási, melegedési, elhelyezési lehetőségeket a településen rekedt, 

más településen dolgozók, diákok ideiglenes elhelyezése és ellátása érdekében; 

 a mentési feladatokba való hatékony részvétel érdekében ellenőrzi a területi és járási 

mentőcsoportok felkészülését, biztosítja végrehajtási feladatokba bevonható polgári 

védelmi szervezetek adatbázisainak naprakészen tartását; 

 előkészíti a terepjáró vontatók, lánctalpas járművek, különleges eszközök (sítalpak, 

motoros szánok, helikopterek, stb.) gyors igénybevételéhez szükséges adatbázisokat; 

 számba veszi a feladatokba bevonható tűzoltó egységeket és eszközöket, részt vesz a 

társszervek által szervezett szemléken, felhívja helyi szervei figyelmét a téli időjárásra 

való felkészülés keretében a gépjárművek előkészítésére és a beavatkozás szabályaira; 

 ellenőrzi a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség keretében igénybe vehető speciális 

eszközök nyilvántartását; 

 a felkészülés keretében egyezteti az együttműködés feladatait a szomszédos országok 

katasztrófavédelmi szervével; 

 intézkedik a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos lakossági tájékoztatóknak a Csongrád -

Csanád MKI honlapján való elhelyezésére; 

 felhívja a veszélyes áruk szállításában érintett, a Csongrád - Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Csongrád-Csongrád MKI) illetékességi 

területén székhellyel rendelkező gazdasági szervezetek figyelmét szállító járműveik téli 

időjárásra való felkészítésére, a szállításra vonatkozó szabályok fokozott betartására; 

 értesíti a veszélyes áruk szállításában érintett megyei szakmai szervezeteket, 

érdekképviseleti szerveket és egyesületeket a várható szélsőséges időjárási viszonyokról, 

azok várható időtartamáról. 

 tájékoztatja a Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottság a Továbbiakban: CSCSMVB) 

elnökét a felkészülés keretében megtett intézkedésekről, a végrehajtási feladatokra 

igénybe vehető erőkről, eszközökről; 

 a végrehajtandó feladatok begyakorlása céljából felkészítő foglalkozásokat szervez az 

igazgatóság személyi állományának – különös tekintettel a megyei -, illetve helyi operatív 

törzsekbe beosztott állományra – részére; 
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 felkészítő foglalkozásokat szervez a közbiztonsági referensek részére a településeken 

jelentkező feladatokról;  

 helyi szervein keresztül segíti a településeken a Riasztó Értesítő Ügyeleti Szolgálat 

felállítását; 

 aktualizálja az értesítési, készenlétbe helyezési -, és veszély-elhárítási terveket, 

adattárakat, illetve a végrehajtásban, segítségnyújtásban igénybe vehető erők, eszközök 

adatbázisait; 

 pontosítja az igazgatóság téli intézkedési tervét és mellékleteit; 

 felkészül Csongrád-Csanád MKI Megyei Főügyelet igény szerinti megerősítésére; 

 részt vesz a MK Zrt. Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága által tartott téli időszakot 

előkészítő munkaértekezleten, ahol ismerteti az igazgatóság, illetve helyi szerveinek 

rendkívüli téli időjárás során jelentkező képességeit, elkészíti az „Ügyeleti Okmány – 

Adatbázis” elnevezésű ügyeleti adattárat; 

 megyei és települési szinten kezdeményezi a kiemelten veszélyes helyek közös 

szemrevételezését (vasúti, közúti útkereszteződések, zsáktelepülések, hófúvás által 

veszélyeztetett helyek, valamint várhatóan elzárásra kerülő települések, településrészek) a 

közútkezelőkkel és a társszervekkel, és pontosítja az egyes kockázati helyszínekhez 

rendelt erőket – eszközöket, illetve az átmeneti elhelyezéshez igénybe vehető 

létesítményeket tartalmazó táblázatokat; 

 az M5 és az M43 autópályát érintően a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-

főkapitánysággal szorosan együttműködve térinformatikai adatbázist működtet az 

esetleges mentési munkálatok szervezettségének növelése érdekében; 

 állandó kapcsolatot tart fenn a társszervekkel (a mentőszolgálat, a rendőrség, a 

határrendészeti kirendeltség, a honvédség, az önkéntes karitatív - és mentő szervezetek 

területi - és helyi szerveivel) a mentési tevékenység összehangolása, logisztikai támogatás 

biztosítása érdekében. 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a végrehajtás időszakában: 

 helyi szervei segítségével a hó fogságában rekedt települések kiszabadítására alkalmazza a 

tűzoltó egységeket, koordinálja a tűzoltó egyesületeket, önkéntes mentőszervezeteket; 

 szükség szerint kezdeményezi a CSCSMVB, és a HVB-ok összehívását a CSCSMVB 

elnökénél, javaslatot tesz HVB-ok és a polgármesteri hivatalok számára a 24 órás ügyeleti 

szolgálat aktivizálására; 

 szükség szerint megkezdi a működést a Csongrád-Csanád MKI Megyei Operatív Törzs 

24/24-es váltási rendben. A katasztrófavédelmi feladatok megyei szintű összehangolását a 

Csongrád-Csanád MKI OpT végzi, melynek feladata a kialakult helyzet figyelemmel 

kísérése, a veszélyeztetett települések védekezési, veszély - elhárítási és lakosságvédelmi 

feladatainak segítése. Megyei szintű beavatkozás esetén kiemelt feladat a tevékenység 

összehangolása, koordinálása, javaslatok előterjesztése az CSCSMVB felé a 

lakosságvédelmi feladatok végrehajtásával kapcsolatban; 

 kezdeményezi a veszélyeztetett útszakaszokon a forgalom egyirányúsítását-korlátozását, 

illetve a jelentősebb forgalmi akadályok elkerülése céljából a „kamionstop” elrendelését, a 

kamionparkolók kijelölését, a parkolókban való ellátás megszervezését, erről rendszeres 

tájékoztatást ad ki; 

 a Csongrád-Csanád MKI OpT a Megyei Főügyelettel együttműködve gondoskodik a 

mentőerők és a mentésben érintett társszervek ügyeleti szolgálataival való folyamatos 

kapcsolattartásról; 

 szakmai döntés alapján elrendeli a hivatásos tűzoltóságok eltérő szolgálati rendre történő 

átállását; 

 kezdeményezi a CSCSMVB Elnöke oktatási szünet elrendelését; 
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 folyamatosan a kapcsolatot tart MK Zrt. Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóságával, 

illetve a települési közterület fenntartó vállalatokkal az utak gyors felszabadítása, szükség 

– várakoztató helyek kijelölése érdekében; 

 szükség esetén javaslatot tesz a CSCSMVB– nek az önkéntes mentőcsoportok, a köteles 

polgári védelmi szervezetek alkalmazására az útvonalaknak a területileg illetékes 

közhasznú társaságok által meghatározott prioritások alapján történő mielőbbi 

megtisztításában történő közreműködés érdekében 

 illetékességi területén kezdeményezi a veszélyes áruk szállításának, vagy a szállítás 

útvonalának korlátozását; folyamatosan kapcsolatot tart az illetékes létfontosságú 

infrastruktúra szolgáltatókkal; 

 az önkéntes és karitatív szervezetekkel együttműködve megszervezi a közutakon és a 

vasutakon hóban rekedtek melegítő itallal történő ellátását, az önkormányzattal 

együttműködve, a Csongrád-Csanád MKI helyi szervei útján segít berendezni a 

melegedőhelyeket; 

 a helyi szervekkel együttműködve felkészül a hó fogságában rekedt települések, a 

gépjárműben úton rekedt állampolgárok mentésére, illetve felkéri az ezen feladatok 

végrehajtásában való közreműködésre az illetékességi területén működő karitatív és 

önkéntes szervezeteket; 

 közreműködik a hóval elzárt településeken élő lakosság alapvető ellátásának 

megszervezésében, az alapvető élelmiszerek, valamint az életmentő gyógyszerek és 

tápszerek településekre történő kiszállításának biztosításában; 

 pontosítja a folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák 

számát, lakhelyét, valamint szállításuk módját, és felkészül rendelőintézetekbe, 

kórházakba való szállításuknak megszervezésében valamint kezdeményezi a 

veszélyeztetett területen rendszeres orvosi ellátásra, kezelésre szorulók egészségügyi 

intézményekben történő visszatartását; 

a Csongrád-Csanád MKI Szóvivője a sajtóközlemények, lakossági felhívások összeállításánál 

– az ÚTINFORM és az Országos Meteorológiai Szolgálat adatainak figyelembe vételével – 

elsősorban a követendő lakossági magatartási szabályokra vonatkozó tájékoztatásra fekteti a 

fő hangsúlyt, intézkedik az igénybe vehető melegedő helyek címlistájának az igazgatóság 

honlapján történő elérhetőségére. (1. számú melléklet – Téli Biztonsági Szabályok 2021) 

III. 

Intézkedési Terv –  

a téli időszakban bekövetkezett rendkívüli közlekedési események kezelésére 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a téli időszakban jelentkező 

fennakadások hatékony kezelése érdekében intézkedési tervet dolgozott ki, mely a Csongrád - 

Csanád megyei autópálya - szakaszok, fő közlekedési utak, illetve a hozzájuk kapcsolódó 

kockázati helyszínek vonatkozásában fekteti le az esetlegesen kialakuló rendkívüli 

közlekedési veszélyhelyzetek felszámolásának alapjait. 

1. A kockázati helyszínek beazonosítása 

Az Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szervei a közlekedési 

szakemberek bevonásával felmérték Csongrád-Csanád megye fő közlekedési útjain jelentkező 

– elsősorban hófúvásra, lefagyásra hajlamos útszakaszokat, veszélyes kereszteződéseket – 

kockázati helyszíneket, illetve a zsáktelepüléseket. 
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2. A riasztás és a készenlétbe helyezés rendje (monitoring) 

A közutakon kialakult fennakadások döntően két okból jöhetnek létre: egyrészt az időjárási 

körülmények - hófúvás, extrém síkosság, illetve rendkívüli mennyiségű hó – okozhatják, 

másrészt közlekedési baleset, vagy műszaki hibás gépjárművek zárhatják el az adott 

útszakaszt. 

Az időjárási körülmények miatt kialakult fennakadást a tapasztalatok szerint a Magyar Közút 

Nonprofit ZRt. Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága észleli leghamarabb. 

Közlekedési baleset vagy műszaki hibás gépjármű okozta torlódásról az esetek legnagyobb 

részében a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság járőrei szereznek először 

tudomást. 

Ennek megfelelően az előzetes egyeztetések alapján mindkét szerv értesíti a Csongrád-Csanád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főügyeletét a kialakult fennakadásról. 

Amennyiben a kialakult helyzet szükségessé teszi, a Megyei Operatív Törzs, illetve a helyi 

operatív törzsek a riasztástól számított 2 órán belül megkezdik működésüket. Riasztásukat, 

készenlétbe helyezésüket a Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottság Elnöke, valamint – 

utólagos tájékoztatás mellett – a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgatója rendelheti el. 

3. A kapcsolattartás rendje 

A téli időjárás hatásai elleni védekezés a társ rendészeti -, és más együttműködő szervek 

széles összefogásán kell, hogy alapuljon. Kizárólag a rendelkezésre álló erőforrások, 

kapacitások összehangolásával lehetséges a lakosság létbiztonságának szavatolása. 

Ennek érdekében a napi szintű kapcsolat fenntartása elengedhetetlen: 

 az Országos Mentőszolgálat Dél- Alföldi Regionális Mentőszervezete, 

 a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, 

 a Magyar Közút Nonprofit ZRt. Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága, 

 a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Megyei Szervezete, 

 az Országos Meteorológiai Szolgálat ügyeleti szolgálataival. 

A téli időszakban előfordulható veszélyhelyzetek felszámolásában együttműködő szervek, 

szervezetek ügyeleti szolgálataik útján tartják a kapcsolatot egymással. A Csongrád-Csanád 

Megyei Katasztrófavédelmi Megyei Igazgatóság Főügyelet ide vonatkozó adatbázisai 

tartalmazzák a diszpécser szolgálatok -, illetve az összekötők (KMCS delegáltak) 

elérhetőségeit, az adatok naprakészek. 

A Megyei Operatív Törzs készenlétbe helyezése esetén a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a kialakult helyzet függvényében dönt az 

együttműködők kijelölt összekötőinek berendeléséről. 

4. Irányítás, vezetés, együttműködés rendje 

Az együttműködő szervezetek megyei ügyeletei (diszpécser szolgálatok) fennakadás 

bekövetkezte esetén soron kívül felveszik a kapcsolatot egymással. A Megyei Operatív Törzs 

működése esetén a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Polgári 

Védelmi Főfelügyelőség által kidolgozott adatszolgáltatási – együttműködési rendszer lép 

életbe. A vonatkozó minta – dokumentumok a katasztrófavédelmi kirendeltségeken 

rendelkezésre állnak. 
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CSCSMKI CSCS-MRFK MK. NZRt. 
M5 AKA Zrt. 

Balástyai 

Üzemmérnökség 

 

KvK 

HTP 

Városi RK 

KMB 

M43 Üm. 

Üzem-

mérnökségek 

Kapcsolattartás rendje 

HRK 

Az operatív munkaszervek működtetése 

A Megyei Operatív Törzs a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

bázisán végzi feladatait. Működési helye kijelölésre került, a szükséges felszerelésekkel, 

infrastruktúrával rendelkezik. 
 

A Megyei Operatív Törzs Elérhetőségei: 

 

Telefon (EKG): 26-090 

Telefon (városi): +36 62-621 – 290 

E-mail: csongrad.vk@katved.gov.hu 
 

A kialakult helyzet függvényében szükségessé válhat a Megyei Operatív Törzs működésén 

túlmenően helyi operatív törzsek működtetése is. A helyi operatív törzs alapesetben az 

illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségen kezdi meg működését, a riasztástól számított 2 

órán belül. Amennyiben térben vagy időben elhúzódó, összetett káresemény alakul ki, 

lehetőség szerint a káreset helyszíne szerinti hivatásos tűzoltó parancsnokság a helyi operatív 

törzs bázisa.  

5. A kialakult helyzet elemzésének, értékelésének menete 

A kialakult helyzetről az elsődleges (alap) információkat a 2. pontban említett, helyszínre 

kiérkezett erők szolgáltatják. Ezen alapvető információk – lehető legrövidebb időn belüli – 

összegyűjtése elengedhetetlen a beavatkozás megkezdése, a kialakult helyzet elemzése, a 

hosszabb távú (esetünkben max. 4 – 5 óra) intézkedések meghozatala szempontjából. 
 

Annak érdekében, hogy a szükséges információk minél rövidebb időn belül egységes 

formában rendelkezésre álljanak, került kidolgozásra „Adatlap”, mellyel a katasztrófavédelmi 

kirendeltségek rendelkeznek. 

6. Sajtó – kommunikáció, a lakosság tájékoztatásának rendje 

Sajtótájékoztató szükség szerinti tartása, amennyiben a kialakult helyzet megköveteli: 
 

Résztvevők köre:  a helyzetnek megfelelő, 

Felelős:   CSCSMVB, Csongrád-Csanád MKI 
 

mailto:csongrad.vk@katved.gov.hu
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A kialakult helyzettel, az elvégzett feladatokkal kapcsolatos tájékoztató készítése, megküldése 

az írott -, illetve elektronikus média felé: 
 

Felelős:  CSCSMVB, Csongrád-Csanád MKI 

Határidő:  elrendeléstől legalább napi rendszerességgel. 
 

Védekezés időszakában a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről 

nyilatkozatot tehetnek: 
 

- Szatmári Imre tű. dandártábornok, főtanácsos, igazgató, 

- Huszár Tibor tű. ezredes, főtanácsos, igazgató – helyettes, 

- Tátrai János tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő, 

- Molnár Krisztina tű. főhadnagy, szóvivő, 

- Igazgató által kijelölt személy. 

7. A közúti forgalom korlátozása 

A forgalom bármilyen okból történő torlódásának közvetlen –és közvetett hatásai a téli 

időjárási körülmények között hatványozottan jelentkezhetnek. 

Ilyen esetekben – a közvetlen életmentést követően, illetve azzal párhuzamosan – 

haladéktalanul intézkedni szükséges az adott közlekedési útvonal forgalmának eltereléséről. A 

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitánysággal történt egyeztetés alapján megállapítható, 

hogy rendelkezésre állnak azon tervek, illetve adatbázisok, melyek alkalmazásával a forgalom 

terelése biztosítható. 

Külön terv határozza meg a Csongrád-Csanád megyei autópálya szakaszok forgalmának 

terelését. Éppen ezért, amennyiben komolyabb fennakadás alakul ki a közúti közlekedésben, a 

Megyei Operatív Törzs kiegészítő állományába feltétlenül riasztani kell a Csongrád-Csanád 

Megyei Rendőr – főkapitányság összekötőit. 

Rendkívüli mennyiségű lehullott hó esetén ideiglenes jelleggel - különös tekintettel a 7,5 

tonna össztömeg feletti tehergépjárművekre - elrendelhető a hólánc kötelező használata. Az 

elrendelés a Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottság Elnökének határozatával történik, a 

használat ellenőrzését a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-Főkapitányság járőrei az 

elrendeléstől folyamatosan végzik. 

A 7,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek forgalmát – tekintve, hogy a nem 

megfelelően felkészített vagy meghibásodott járművek akár teljes útszakaszok forgalmát is 

megbéníthatják – szükség szerint korlátozni kell. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-

főkapitányság illetékesei rendelkeznek a kényszer-várakoztatásra igénybe vehető helyszínek 

(pihenők, parkolók, stb.) adatbázisával. A korlátozás során figyelembe kell venni a 

tehergépjárművek rakományát (pl. veszélyes áru, élő állat, stb.). Amennyiben Magyarország 

más területein is fennakadásokat okoz a téli időjárás, úgy a még komolyabb – adott esetben 

egész országrészeket érintő – torlódások elkerülése céljából indokolttá válhat a belépő 

határforgalom korlátozása is. A határforgalom korlátozása kizárólag a Csongrád-Csanád 

Megyei Védelmi Bizottság Elnökének határozatával rendelhető el. 

A forgalom korlátozása esetén kiemelten fontos a terelést, beavatkozást végző állomány 

(rendőr, tűzoltó, mentő, stb.) ellátásának biztosítása. Adott esetben szükség lehet a 

várakozásban érintett gépjárművezetők ellátására is. A saját ellátási kapacitások mellett 

igénybe vehetők a Magyar Vöröskereszt, és más karitatív szervek kapacitásai is. 
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 ___________________________________________________________________________________________  _  
Cím: 6600 Szentes, Kossuth u. 47. 

Telefon: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 
E-mail: szentes.kk@katved.gov.hu 

Hivatali kapu azonosító: 212670398 

Az Intézkedési Terv tartalmazza valamennyi Csongrád-Csanád megye területén azonosított 

közlekedési kockázati helyszínt áttekintő táblázatba foglalva, valamint az egyes kockázati 

helyszínekhez rendelt erőket – eszközöket, illetve az átmeneti elhelyezéshez igénybe vehető 

létesítményeket is.  

VII. 

Összegzés 

A rendkívüli viszonyokra való felkészülés feladatait jogi normák, belső szabályzók 

írják elő, és minden évben számtalan tapasztalattal, megoldással gazdagodunk a 

tapasztalatszerzés közben. A téli időjárási viszonyok, az esetlegesen kialakuló szélsőséges 

körülmények próbára teszik a védekezésben részt vevő valamennyi szervezet kapacitásait. A 

megfelelő készültségi szint elérése érdekében hajtja végre minden évben a Csongrád-Csanád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az őszi időszakban az előírt felkészülési feladatokat. 

Ennek célja mindenkor a bekövetkező rendkívüli téli időjárási eseményekre való reagálási 

képesség fokozása, a káresemények lehetőség szerinti megelőzése, illetve minél hatékonyabb 

elhárítása, a lakosság és a létfontosságú rendszerelemek védelme a településeken és a 

külterületeken egyaránt. 

Melléklet: 1. sz. melléklet - Téli Biztonsági Szabályok 2021.doc 

Terjedelem:  10 oldal 

Kapja: 1: Irattár 


