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1. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ALÁRENDELT SZERVEZETEI:
1.1.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 1150/2012 (V.15.) Korm. határozat alapján rendkívüli
időjárási helyzetben történő védekezés időszak esetén, Védekezési Munkabizottságot
(továbbiakban: VMB) működtet a Minisztérium bázisán.
A rendkívüli időjárási helyzetben történő védekezés irányítására létrehozott VMB ügyrend alapján
működik.
A VMB a védekezés időszakában a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti
Veszélyhelyzet-kezelési Központ (továbbiakban: KKB NVK) részére történő szakmai döntéselőkészítő feladatokat lát el.
A VMB tevékenységét a VMB vezetője irányítja, aki egyben a KKB NVK vezetőjének szakmai
helyettese is.
A VMB tevékenységének fő feladatát a védekezéshez szükséges feltételek biztosítása, a feladatok
összehangolása, a döntésekhez szükséges javaslatok előkészítése, a nemzetközi együttműködési
kötelezettségekből adódó feladatok végrehajtása, valamint a lakosság gyors és hiteles tájékoztatása
képezi.
A VMB vezetője irányítja a közlekedési szakterület védelmi tevékenységét, valamint beszámol
KKB NVK vezetőjének – felkérés esetén a KKB-nak - a tárca felügyelete alá tartozó ágazatok
védelmi tevékenységéről, a kialakult helyzetről, a megtett intézkedésekről, a bevont személyekről,
eszközökről, valamint az elhárítással kapcsolatos további javaslatokról.
A VMB-t a védekezésben érintett minisztériumi felsővezetők alkotják.
A VMB külső tagjai, a VMB vezetője által meghívott közlekedési, energetikai, infokommunikációs
gazdálkodó szervezetek képviselői. A tagok bevonására érintettségük függvényében kerül sor.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ágazati összekötők (szakértők) kijelölésével és a VMBben történő munkavégzés biztosításával, vagy kapcsolattartó pont kijelölésével és működtetésével
vesz részt a VMB munkájában.
A VMB a folyamatos működés érdekében operatív csoportot (továbbiakban: OCS) működtet.
Az OCS feladatai:
- gyűjti, elemzi, rendszerezi, rögzíti, összegzi a beérkező információkat,
- javaslatot tesz a haladéktalanul elvégzendő feladatokra,
- folyamatos helyzetértékelést végez,
- előkészíti a vezetői (VMB vezető, OCS vezető) tájékoztatót,
- a VMB vezető döntéséhez döntési alternatívákat dolgoz ki,
- a meghatározott feladatokat eljuttatja a minisztérium felügyelete alá tartozó szervezetekhez,
valamint az együttműködőkhöz, közreműködőkhöz,
- koordinálja a minisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek tevékenységét,
- figyelemmel kíséri az elrendelt intézkedések végrehajtását, értékeli az intézkedések
hatékonyságát, szükség szerint felülvizsgálja az elrendelt intézkedéseket és újabbakra tesz
javaslatot,
- folyamatosan vezeti a VMB okmányait, adatbázisait.
Az OCS az alábbi okmányokkal rendelkezik:
-

Együttműködők jegyzéke
Magyar Közút Zrt. téli üzemeltetési utasítás
MÁV D4. sz. téli üzemeltetési utasítás
BM OKF Központi Veszélyelhárítási Terv
Országos Közúti Adatbank (OKA)
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-

Műszaki átjárók jegyzéke
Térképek

A KKB NVK-ba vezényelt ágazati összekötő riasztását a BM OKF Főügyelet kezdeményezi a
Minisztérium kapcsolati pontján keresztül. Az ágazati összekötő készenlét elérésének normaideje
munkaidőben 2 óra, munkaidőn kívül 4 óra. Munkarendje 8 órás váltásokban folyamatos. Feladatát
a KKB NVK vezető szakmai utasítása szerint hajtja végre.
A kormány illetve a minisztérium felsővezetői részére készítendő jelentéshez az alábbi jelentéseket
és adatokat kérjük be az NFM felügyelete és irányítása alá tartozó szervezetektől:
-

Végrehajtott feladatok
Tervezett feladatok
Felmerült problémák

ADATTÍPUS
Áramszolgáltatás nélkül maradt települések
száma
Áramszolgáltatás nélkül maradt fogyasztók
száma
Áramszolgáltatás nélkül maradt állami
intézmények száma
Gázszolgáltatás nélkül maradt települések
száma
Gázszolgáltatás nélkül maradt fogyasztók
száma
Gázszolgáltatás nélkül maradt állami
intézmények száma
Távfűtő
szolgáltatás
nélkül
maradt
települések száma
Távfűtő
szolgáltatás
nélkül
maradt
fogyasztók száma
Távfűtő szolgáltatás nélkül maradt állami
intézmények száma
Infokommunikációs
szolgáltatás
nélkül
maradt települések száma
Infokommunikációs
szolgáltatás
nélkül
maradt fogyasztók száma
Infokommunikációs
szolgáltatás
nélkül
maradt állami intézmények száma
Lezárt utak száma (db)
Lezárt útszakaszok száma (db)
Lezárt határátkelőhelyek száma (db),
megnevezése
Közúti forgalomkorlátozás (km)
Vasúti forgalomkorlátozás (km)
Vízi forgalomkorlátozás (km)
Légi forgalomkorlátozás (terület)

ADATSZOLGÁLTATÓ
Áramszolgáltatók
Áramszolgáltatók
Áramszolgáltatók
Gázszolgáltatók
Gázszolgáltatók
Gázszolgáltatók
Távfűtő szolgáltatók
Távfűtő szolgáltatók
Távfűtő szolgáltatók
OIHF
OIHF
OIHF
UTINFORM
UTINFORM
UTINFORM
UTINFORM
A vasútvonal üzemeltetője (MÁV Zrt.,
GYSEV Zrt.)
Fővárosi Kormányhivatal Hajózási Főosztály
NFM Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági
Főosztály
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A téli időszakra történő felkészülés jegyében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében
szakembereink részt vettek a BM OKF által szervezett téli rendkívüli időjárási helyzet
következményeinek kezelésével kapcsolatos szakmai egyeztetésen 2017. október 30-án.
Az NFM által delegált ágazati szekértők tevékenyen részt vesznek az Országos és Megyei
Tűzmegelőzési Bizottságok tevékenységében. Kiemelt célként kezeljük a szén-monoxid
mérgezések megelőzését, melynek érdekében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján
(http://www.nfh.hu/node/11036) közzétettük a szén-monoxid jelző készülékek pozitív és negatív
listáját.
A továbbiakban bemutatásra kerülnek az NFM irányítása és felügyelete alá tartozó, kiemelten
fontos szervezetek által a téli felkészülés érdekében tett intézkedések.
1.2.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. alapfeladataként biztosítja a szervezett, folyamatos és biztonságos
közlekedés feltételeit a hazai 31 000 kilométeres országos közúthálózaton és az állami autópályákon
(M0, M1, M3, M43 és M7). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az önkormányzati kezelésű utakon és a
koncessziós autópályákon (M5 és M6) nem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a felelős a burkolatok
állapotáért és a síkosságmentesítésért. A tevékenységek részletes és pontos leírását az Országos
Közutak Kezelési Szabályzata (továbbiakban: OKKSZ) (6/1998 (III. 11.) KHVM rendelet)
tartalmazza.
A téli útüzemeltetés a november 10-től március 15-éig tartó időszakot foglalja magába. Az időjárás
függvényében ettől eltérően is meghatározható az adott év téli üzemeltetési időszaka. A 2016/2017os télre felkészülve a Társaság kezelésében lévő úthálózatot a 93 mérnökségen több mint 100
útellenőr, továbbá 93 mérnökségi ügyeletes és 19 megyei irányító felügyeli.
Géppark:
A téli munkák elvégzésére az alábbi géppark áll rendelkezésre:
A téli munkák elvégzésére az alábbi géppark áll rendelkezésre:
a) Eszközhordozó nehéz tehergépjármű: 625 darab, átlag életkor: 13 év
b) Eszközhordozó alapgép (UNIMOG): 170 db átlagos életkoruk: 16 év
c) Sószóró adapter: 753 db. Átlag életkor: 12 év.
d) Hóeke (egyszárnyú, kétszárnyú, oldaleke): 991 db, átlag életkor: 18 év.
e) ZIL hómaró gép: 11 db, átlag életkor: 46 év
f) Hómaró adapter: 145 db
g) Rakodógép: 219 db, átlag életkor: 15 év
h) Gréder, földgyalu: 51 db, átlag életkor: 30 év
Munkavállalók száma a téli időszakban:
A téli üzemeltetésben az alábbi létszám vesz részt aktívan a munkavállalói állományból:
Határozatlan idejű gépkezelők:
2218 fő
Határozott idejű gépkezelők:
326 fő
Határozott idejű egyéb téli munkát ellátó dolgozók: 167 fő
Műszaki ügyeletet ellátók:
566 fő
Diszpécserek:
572 fő
Összesen:
3 849 fő
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Síkosságmentesítő anyagok:
A társaság raktáraiban a síkosság mentesítéshez 130°000 tonna útszóró só, 777 000 kg CaCl2
granulátum és 1 000 000 liter CaCl2 oldat áll rendelkezése. Továbbá ebben a téli időszakban
szerződésből lehívható további 146 000 tonna útszóró só, 850 000 kg CaCl2 granulátum és 3,6
millió liter CaCl2 oldat.
Téli munkarend, beavatkozási idők:
A téli időszakban a feladatok végrehajtását minden készenléti helyen 24 órás megerősített ügyeleti
rendszer segíti, felügyeli. Az ügyelet irányítja a hóeltakarítást, a síkosság elleni védekezést és a
hóakadályok megszüntetését, valamint gyűjti és továbbítja az útviszonyokkal kapcsolatos
információkat a közlekedők, illetve a rendvédelmi és társadalmi szervek felé. Az adott időjárási
helyzetben szükséges konkrét védekezési feladatokról a mérnökségek munkáját összefogó megyei
igazgatóságok döntenek.
A döntés mindig az OKKSZ-re és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Téli üzemeltetési szabályzatára
támaszkodik. A miniszteri rendelet az utakat úgynevezett szolgáltatási osztályokba sorolja, majd
ezekhez rendeli hozzá a védekezési szinteket.
Közutak szolgáltatási osztályai
Szolgáltatási osztály
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Közutak és közúti szakaszok
Autópályák, autóutak és ezek
csomóponti ágai
I. rendű főutak
II. rendű főutak, összekötő
és mellékutak ÁNF > 5000 E/nap
összekötő és mellékutak
ÁNF = 2000-5000 E/nap
összekötő és mellékutak
ÁNF < 2000 E/nap
Gyalog és kerékpárutak
Földutak

Az OKKSZ az útkategóriáknak megfelelően előírja, hogy a síkosság kialakulásának észlelése,
valamint a havazás megkezdődése után mennyi idővel kell megkezdeni a védekezést és mikorra kell
befejezni. A határidők a feladat jellegétől, az útosztálytól és az időjárási viszonyoktól függően fél
órás munkakezdési határidőtől egészen 24 órás befejezési határidőig is terjedhetnek. Átlagos téli
időjárásra vonatkoznak, rendkívüli helyzetben nem irányadóak.
Átlagos az időjárás, ha a folyamatos havazás, illetve hófúvás időtartama nem haladja meg a 24 órát,
nincs hidegebb – 8 Co -nál, és a szél sebessége 30 km/h-nál nem nagyobb.
Védekezési szintek
Szolgáltatási
Osztály
I.
II.
III.
IV-V.

Szórási
munka
megkezdésének időpontja az
észleléstől
0,5-1,0 óra
1,5-2,0 óra
2,0-3,0 óra
4,0-5,0 óra

Szórási munka
időtartama
2,0-4,0 óra
4,0-6,0 óra
4,0-8,0 óra
6,0-24,0 óra
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Utak besorolása:
•
Őrjáratos utak: azok az utak, illetve útvonalak, amelyeken a védekezés az út teljes hosszában
és szélességében történik szükség szerint. A hóeltakarítás során ezek az utak elsőbbséget élveznek.
Az őrjáratos rendszerbe tartoznak az I, II, III. és – indokoltság esetén – a IV. szolgáltatási osztályba
sorolt közutak.
•
Rajonos utak: azok az utak, amelyeken a védekezés nem terjed ki az út teljes hosszára,
csupán annak veszélyes részeire (ívek, emelkedők, stb.). A rajonos rendszerbe tartozik a IV, V, és
VI. szolgáltatási osztályba sorolt közutaknak a megyei igazgatóságok téli tisztántartási tervében
meghatározott része. A szórandó szakaszok pontos helyét a menetutasításban rögzítjük.
•
Fehér utak: azok a kisforgalmú utak, amelyek nem tartoznak sem az őrjáratos, sem a rajonos
rendszerbe. Ezeken az utakon, útszakaszokon síkosság-mentesítést nem kell végezni, de a havat –
amikor a forgalmasabb utak letakarítása befejeződött – leekézzük. Ellenőrzés csak az útellenőrzés
gyakoriságával történik. (Ezen védekezési módba sorolt utak kiválthatók jelentős időveszteséget
nem okozó párhuzamos úttal)

Útinformációk:
Egy-egy terület, térség vagy régió útjainak járhatóságáról, útviszonyairól a területileg illetékes
mérnökségek adnak tájékoztatást útellenőreik segítségével. A téli időszakban országosan mintegy
100 útellenőr gépkocsi járja az ország útjait, gyűjti és továbbítja a friss információkat mobiltelefon,
illetve korszerű informatikai rendszer segítségével.
A téli védekezési munkát nagyban segítik a meteorológiai előrejelzések és figyelmeztető, riasztó
rendszerek, valamint a 213 db útmeteorológiai állomásunk. A mérőállomások az útburkolatba és az
út mellé telepített érzékelők segítségével információkat szolgáltatnak az útburkolat állapotáról és a
helyi időjárási körülményekről egy központi informatikai rendszernek. Az adatok a téli
útüzemeltetés irányítási pontjain megjelennek térképi és táblázatos formában is. Az állomások
mérik a levegő és a burkolat hőmérsékletét, a levegő páratartalmát, a burkolat állapotát – száraz,
nedves, vizes, deres, havas, jeges – valamint az útburkolatra kijuttatott útszóró só, egyéb kémiai
anyag koncentrációját.
A téli útüzemeltetési feladatok
Síkosságmentesítés
A téli időszak egyik legbalesetveszélyesebb jelensége a hajnali páralecsapódás okozta lefagyás. Ezt
megelőzendő és megszüntetendő használnak olyan szórógépeket, amelyek a magasabb rendű
utakon útszóró só és kalcium-klorid oldat egyidejű kijuttatásával úgynevezett nedvesített szórást
végeznek. Ennek lényege, hogy a kiszórt anyag nem pereg le az út felületéről, így hatékonyabban
fejtheti ki hatását. A ma használatban lévő szóró berendezések többsége már pontosan beállítható,
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így mindig csak a feladathoz legszükségesebb mennyiségű anyag kerül az útra, ezzel minimálisra
csökkentve a környezeti terhelést.
Az alsóbbrendű utakra másfajta síkosság-mentesítő anyagot is szórnak. Homokot, apró kőzúzalékot,
esetleg salakot, illetve ezek sóval kevert változatát.
A téli mentesítés során használt olvasztó, illetve érdesítő anyagok:
Olvasztó anyagok:
 nátrium-klorid (NaCl2)
 kalcium-klorid (CaCl2),
Érdesítő anyagok:
 homok (éles szemű),
 zúzalék (max. 5 mm-es szemnagyságú),
 salak (őrölt és osztályozott, v. granulált),
Érdesítő anyag és só keverék
A síkosság-mentesítési munkákra elsősorban saját tulajdonú kombinált (sószóró berendezéssel és
hóekével felszerelt) gépeket biztosítanak. Mivel gazdaságtalan lenne egész évben a teljes szükséges
gépállomány üzemben tartása, kapacitás hiány esetén igénybe vesznek saját eszközeiken felül bérelt
kombinált gépeket is. A kombinált bérelt eszközök alkalmazási időszaka december 1-től február 28ig terjed, mely időszak tartósan kedvező időjárás esetén lerövidíthető.
Hóeltakarítás – ekézéssel
Ha a hó vastagsága eléri az OKKSZ-ben előírt vastagságot a burkolaton, meg kell kezdeni az
ekézést. A hó-eltakarítási munkák végrehajtására mérnökségenként hóeltakarítási terv készül, mely
tartalmazza a tisztítási munkák sorrendjét és a beosztott gépeket.
Az ekézési feladatokkal egyidejűleg minden esetben (kivéve a rajonos utak nem szórt szakaszain)
20-40 g/m2 mennyiségű sószórást végeznek, hogy a folyamatos járhatóságot biztosítani tudják. A
sószórás célja a maradék hó megolvasztása, a lefagyás elkerülése, illetve további havazás esetén a
letapadás megakadályozása.
Hóakadályok megszüntetése
Hófúvás akkor van, ha a szél 35-40 km/óránál erősebb, illetve ha az útra merőleges irányú szél a
nyílt terepen vezetett útra hordja az út környezetében lévő porhavat. A hófúvások okozta, olykor
több méter magas hóakadályok megszüntetése a téli elhárítás egyik legnehezebb feladata. A
hóakadályok megszüntetésére csak az erre a feladatra kifejlesztett hómarók alkalmasak. Ezek
képesek a hófúvás megszűnése után az olykor másfél- két méteres hófalak áttörésére is.
Komolyabb hófúvások esetén az adott útszakaszt saját hatáskörükben lezárják, hiszen a védekezést
csak a szél lecsendesülése után lehet hatékonyan megkezdeni. Ilyen esetekben csak az élet és
vagyonbiztonság megőrzése érdekében küld ki a területileg illetékes mérnökség gépet.
A hófúvásveszélyes területeken megelőzés céljából hófogó rácsokat és hálókat helyez ki, valamint
hóvédő erdősávokat telepít a Társaság.

8
A téli útüzemeltetés eszközei
Az alapellátás gépei
Ezek a téli útviszonyoknak megfelelően felkészített nehéz teherautók felszerelhetőek különböző
hóekékkel, szóró berendezésekkel, valamint hómaró fejekkel. A gépek saját tulajdonukban vannak,
vagy bérlik azokat. Minden eszközön folyamatos munkarendben, a speciális gépek kezelésére és a
különböző időjárási helyzetekben való munkavégzésre felkészített kezelő teljesít szolgálatot.
Lehívható gépek
A rendkívüli helyzetek kezelésére (nagyobb havazás, a hóeltakarítást akadályozó elakadt járművek
mentése) vállalkozókkal kötött szerződések alapján nagyteljesítményű gépi eszközök rendelkezésre
állását biztosítják a teljes téli útüzemeltetési időszakban.
Célgépek
Ezek csak egy adott feladatra használhatóak. Ilyenek a mérnökségek rakodógépei, valamint a ZIL
önjáró hómarók és teherautóra, vagy traktorra szerelt hómarók, amelyek közül sok már több mint
harminc éves, de most is kiválóan teljesít szolgálatot.
A téli időszakban a mérnökségeken és géptelepeken a gépek működőképességét biztosító szakmai
háttér mozgósítható annak érdekében, hogy egy elhárításban részt vevő gép műszaki hiba miatti
hosszabb távú kiesése ne merüljön fel, mivel az komolyan visszavethetné a védekezés
hatékonyságát.
Rendelkezésre álló anyagok és gépek
A téli útüzemet, vagyis november 10-ét megelőzően az előkészületekhez hozzátartoznak a téli
gépszemlék. Ilyenkor vizsgálják át tüzetesen a téli kezdés előtt utoljára a téli feladatokra felkészített
gépeket. Rendelkezésre álló gépparkjuk nem elegendő téli feladataik maradéktalan ellátására, ezért
bérelt és lehívható eszközökkel kiegészítik azokat. A társaság nem adhatja ki a kezéből a
felelősséget, ezért olyan szerződést nem köt, amelynek értelmében egy vállalkozó feladata lenne
egy adott szakasz síkosságmentesítése. A szerződések mindig arról szólnak, hogy a vállalkozó, a
Társaság ügyeletesének megbízásából köteles az éppen aktuális feladat elvégzésére. A vállalkozói
szerződéseknek két formája van:
•
Bérelt gépről beszélünk, ha a vállalkozó a gépével és a szükséges személyzettel a számára
kijelölt téli szolgálati helyen munkára készen várakozik, és ezért fix összegű havidíjat kap.
•
Lehívható bérelt gépről beszélünk, ha a vállalkozó alkalmanként munkába hívható, amiért
minden esetben külön fizet a társaság.
Az anyagok
A Társaság közbeszerzési eljárással szerzi be a téli munkákhoz szükséges anyagokat. A
mérnökségek induló sókészlete a hivatalosan meghatározott téli időszak kezdetére rendelkezésre áll.
Egy átlagos téli időszak alatt a mérnökségek útszórósó felhasználása országos szinten 100 – 130
ezer tonna. A téli költségek nagy részét az állandó készenlét fenntartása, valamint a síkosság elleni
védekezés teszi ki.
Különleges helyzetek és a közlekedésbiztonság
Sajnos a közúton közlekedők egy része nem mérlegeli a megváltozott téli útviszonyokból fakadó
veszélyeket és nem készül fel rájuk. A havas utakon nyári gumival közlekedő autósok és fuvarozók
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saját és mások testi épségét is kockára teszik. A Közútnak elsősorban a téli közlekedésre nem
felkészített kamionok és tehergépjárművek okoznak komoly problémát, elakadásuk a többi közúti
közlekedők mellett a tisztítást végző gépek munkáját is akadályozza. Ez különösen hóátfúvásos
időben veszélyes, mert a hótorlaszok ilyenkor nagyon gyorsan kialakulnak, a negyed órát veszteglő
hókotró miatt másutt mások órákra a hó fogságába kerülhetnek.
A hirtelen leesett nagy mennyiségű hó, illetve a jelentős hófúvások a védekezési rendszer gyors,
hatékony átalakítását teszik szükségessé. Ilyenkor az elsődleges feladat az élet- és vagyonbiztonság
védelme, ezért a munkák fontossági sorrendje megváltozik. Elsődleges a közellátás biztosítása, az
állandó kórházi kezelésre járók szállításának megoldása, a járhatatlanná váló utak, elzárt települések
felszabadítása, és csak ha mindez már adott, akkor kezdődhet az utak jól járhatóvá tétele.
A Megyei Igazgatóságok és mérnökségek ilyenkor operatív módon végzik feladatukat a megyei
Védelmi Bizottságok koordinálásával. A téli feladatok végrehajtásában együttműködő partnerek
lehetnek az önkormányzatok, a megyei kormányhivatalok, a Honvédség, a Rendőrség, valamint a
Katasztrófavédelem szervei is. Megjegyzést érdemel, hogy feladatuk ilyenkor is elsősorban a közúti
közlekedés feltételeinek mihamarabbi helyreállítása a saját intézkedési tervük alapján.
Flottamenedzsment rendszer:
A Társaságnál Flottamenedzsment Rendszer (MK FMR- járműfedélzeti adatgyűjtési és továbbítási
rendszer) működik, mely az elhárítást végző gépeik helyzetét és a munkavégzés folyamatát követi
nyomon. Továbbá alkalmas a rendszer a költségek csökkentésére, valamint a vagyonbiztonság
növelésére, az úton végzett tevékenységekről szolgáltatott hiteles adatok szolgáltatása mellett.
Jelenleg a téli elhárításban részt vevő saját gépeken felül a bérelt gépek jelentős része is be van
kötve a rendszerbe.
1.3.

Máv Zrt.

A MÁV Zrt. a téli időszakra való felkészülését a 18/2017.(III.17. MÁV Ért. 8.) EVIG számú
utasítás - A téli időjárás alkalmával követendő eljárásról D.4. sz. utasítás (továbbiakban: D.4. sz.
Utasítás) szabályozza.
Az utasítás meghatározza a téli időjárás, erős fagy, a sűrű havazás, a hófúvás, ónos eső, jegesedés
által okozott forgalmi zavarok és közlekedési akadályok megelőzésére, valamint az ezzel
kapcsolatban bekövetkezett események elhárítása során követendő eljárást.
Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Pályavasúti területi igazgatóságainak szakmai
szervezetei a téli időszakra való felkészülést az utasításban leírtak alapján végzik.
A D.4. sz. Utasítás alapján a területi szabályozások aktualizálása, mint a Területi Téliforgalmi
Rendelkezéseik és a Téliforgalmi Végrehajtási Utasítások elkészítése folyamatban van, november
15-ig az igazgatóságokon kiadásra kerülnek. A Területi Téliforgalmi Rendelkezésben szabályozásra
kerülnek a menetrendszerinti vonatközlekedés biztosítása érdekében, a rendkívüli események
bekövetkezésének megelőzésére, és elhárítására vonatkozó területi feladatok.
A Pályavasúti Területi Igazgatóságok a 2017/2018 évi téli időszakra való felkészülésüket a D.4. sz.
Utasításban foglalt feladatok, és határidők betartásával végezte, és jelenleg is végzi. A felkészülés
során, olyan elmaradt hiba, vagy hiányosság, ami az őszi és téli forgalom lebonyolítását
előreláthatóan veszélyeztetné, nem merült fel.
A munkavállalók oktatását a D.4 sz. Utasítás, a téli forgalommal összefüggő saját szakszolgálati
utasítások, és rendelkezések alapján, a rendszeres szakmai (időszakos) oktatások keretében, illetve
az ezeken felül megtartott helyi oktatásokon, a kijelölt oktatási helyeken folyamatosan végzik. Az
oktatások november 15-ig befejeződnek.
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A Pályavasúti Területi Igazgatóságok Téliforgalmi Rendeletei, illetve a Téliforgalmi Végrehajtási
Utasítások meghatározzák a téli időszak feladatainak ellátásához bevonni szükséges létszámot.
A téli időszak zavartalan forgalmának lebonyolítása érdekében végzendő feladatokat – kitérők,
peronok, utas- és a gyalogos közlekedési útvonalak, vasúti átjárók, a MÁV Zrt. kezelésében lévő
gyalogos felüljárók hó- és jégmentesítését - a Pályavasúti területi igazgatóságok a rendelkezésükre
álló, a feladat ellátására alkalmas munkavállalóikkal végzik, valamint külső felekkel megkötött
vállalkozási szerződések alapján végeztetik.
A téli időszakban a zavartalan vasúti forgalom lebonyolítása érdekében szükséges munkák
irányítására kijelölt munkatársak készenléti beosztása az elrendeléshez rendelkezésre áll. Az
időjárás előrejelzés napi figyelemmel kísérése alapján az érintett térségekben, és időszakokban házi,
vagy munkahelyi készenlét kerül elrendelésre – mérlegelve a várható időjárási körülményeket, oly
módon, hogy a szükséges beavatkozások a zavartatások elkerüléséhez szükséges időben
végrehajthatók legyenek - az utasításban meghatározott készültségi fokozatok szerint.
Folyamatban lévő intézkedések:
a) A budapesti régióban 3 hatályos vállalkozási szerződés módosítása folyamatban van, annak
érdekében, hogy a keretösszeg megemelésével a zavartalan munkavégzés (elhárítás)
biztosítható legyen.
b) A gázüzemű váltófűtőkre vonatkozó hatályos szerződések rendelkezésre állnak. A gázüzemű
váltók beüzemelése még nem történt meg mindenhol, jelenleg 40 %-os a készültség. A
Vállalkozó nyilatkozata alapján az előírt határidőig a beüzemelések megtörténnek.
c) A 2018. – 2019. évre vonatkozó szerződések megkötéséhez az előkészítési munkák
megkezdődtek.
A kitérők és gyalogos felüljárók hó és jégmentesítésében a MÁV Zrt. leányvállalata a MÁV FKG
Kft. munkavállalói szerződéses keretek között vesznek részt. Hatályos, hálózati szerződéssel
rendelkeznek.
A budapesti Pályavasúti Területi Igazgatóság a hiányzó létszámát, közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kiválasztott Vállalkozók igénybevételével tudja biztosítani. A külső szolgáltatás
igénybevételéhez szerződésekkel rendelkeznek.
A MÁV Zrt. ingatlanjaihoz tartozó, utasok által használt területek, közlekedési utak, aluljárók,
lépcsők, peronok, utas-csarnokok, várótermek, előterek tisztántartását, takarítását végző vállalkozók
rendelkezésre állnak. A Megrendelő - Vállalkozó vezetői szintű egyeztetések megtörténtek.
A Pályavasúti Területi Igazgatóságok szakterületi szervezeteinél a téli készenléti beosztások
tervezetei elkészültek, az érdekeltek részére továbbításra kerültek.
A MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal a
rendkívüli időjárási helyzetek esetén megalakuló központi Operatív Törzs tagjaként közvetlen és
folyamatos helyzetelemzéssel segíti a vasúti forgalom lebonyolításában zavart okozó akadályok
elhárítását. A veszélyes áru fuvarozás biztonsági kérdéseiben rendszeresen tartanak konzultációkat.
Kapcsolattartóként a rendkívüli helyzetek bekövetkezése esetén tartott felkészítő megbeszéléseken
rendszeresen részt vesznek.
A Biztonsági Főigazgatóság és az OKF vezetői minden évben személyesen értékelik az elmúlt
időszak eseményeit, elemzik az együttműködés tapasztalatait.
A MÁV Zrt. és a BM OKF között megkötött Együttműködési Megállapodásban foglalt elveknek
megfelelő, és szakmai tartalommal meghatározott éves országos gyakorlat, 2017. október 26-án
Székesfehérvár állomáson, a MÁV-csoport illetékes egységeivel közösen sikeresen végrehajtásra
került.
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A BM OKF és a MÁV Zrt. Biztonsági főigazgatóság szervezésében és a MÁV-csoport
közreműködésével végrehajtott, a vasúti közlekedés biztonságát garantáló országos gyakorlat
feltételezésének (útátjárós baleset), kiemelt aktualitást adott az a tény, hogy az elmúlt időszak során
vasút-közút szintbeli kereszteződésekben a sokéves átlagot meghaladó rendkívüli esemény történt,
több halálos és súlyos sérülést eredményezve, a vasúti közlekedés jelentős zavartatása mellett.
A székesfehérvári országos katasztrófavédelmi gyakorlat keretében, a katasztrófavédelem és a
MÁV-csoport tesztelte a műszaki mentési és segélynyújtási erőinek, eszközeinek állapotát,
akcióképességét, együttműködve más szervekkel, szolgálatokkal.
Mindezek alapján megállapítható, hogy ez a gyakorlat jól támogatta a kritikus üzleti folyamatok
sérülés, vagy leállás utáni visszaállítására kiadott vállalati utasítások alapvető célját, az üzletmenetfolytonosság biztosítását, a katasztrófa-elhárítási feladatokra való felkészülést, hogy az ilyen
rendkívüli esetekre előre felkészülten, egy adott forgatókönyv szerint biztosíthassa a vállalat az
üzleti folyamatainak minél hamarabbi működőképességét, illetve a támogató műszaki,
információs/informatikai rendszerek teljes visszaállítását és működését.
A MÁV Zrt. felkészült a minden 1 órát meghaladó üzemzavar jelentésére a katasztrófavédelem felé.
Azonnali információt tud szolgáltatni arról is, hogy gyorsan helyrehozható problémáról van-e szó,
vagy elhúzódó esettel állnak szemben.
1.4.

A MÁV-START Zrt.

A téli forgalomra való felkészüléssel kapcsolatban a BM OKF Országos Polgári Védelmi
Főfelügyelőség levélben kérte fel a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóját, hogy jelöljön ki
szakértőket a rendkívüli időjárás esetén felállítandó Operatív Törzs munkájához. A MÁV-START
Zrt-t 2 fő képviseli a Biztonság és az Üzemirányítás részéről. A MÁV-START Zrt. Biztonsági
Igazgatóság részt vett továbbá - a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósággal közösen- a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon megtartott felkészítő értekezleten, ahol az Operatív Törzs
összetételével, feladataival és egyéb tevékenységével összefüggő tájékoztatás megtörténik.
A Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok (továbbiakban: TSZVI) és a
Járműbiztosítási Igazgatóság (továbbiakban: JBI) részéről az alábbi intézkedések történtek a téli
forgalomra való felkészülés kapcsán:
A D.4.sz. utasítással, valamint a MÁV Zrt. által kiadott Területi Téliforgalmi Rendelettel
összhangban a TSZVI-k felkészültek, valamint folyamatban van a felkészülés a télre. A Területi
Téli Forgalmi Rendelkezések előkészítő munkáinak kezdetétől, annak véglegesítéséig folyamatosan
részt vettek, vesznek a TSZVI-k.
Az aktualizált rendelkezések kiadásra kerültek, kerülnek, ezt követően parancskönyvileg hozták az
érintett munkavállalók tudomására. A Területi Téli Forgalmi Rendelkezések elérhetőségét
valamennyi érintett munkavállaló feljelentkezési helyén biztosítják.
a) TSZVI –k munkaértekezletein az alábbi témákat érintő téli forgalmi felkészülésre való
figyelemfelhívás történt:
 Első teles munkavállalók oktatása
 Csúszásmentesítő anyag és legszükségesebb hó takarító eszközök biztosítása,
meglétének ellenőrzése
 Nyílászárók ellenőrzése – szükség esetén soron kívüli javítás kérése
 Védőital biztosítására kiemelt figyelmet kell fordítani
 Fűtéspróbák végrehajtásának ellenőrzése – különös figyelmet kell fordítani a
kiegészítő fűtések (pl. olajradiátor) és csatlakozók üzemkészségére
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Magán hősugárzók használatát kerülni kell, és kiemelt figyelmet kell fordítani a
tűzvédelmi előírások betartására
 Utazószemélyzet részére a csúszásveszélyes körülményekre, a lépcsők, fogantyúk
fagyosodására, ebből eredő veszélyekre parancskönyvben is fel kell a személyzet
figyelmét hívni.
b) Kiadásra kerültek, kerülnek a területekre vonatkozó:
 Területi Téliforgalmi Rendelet
 A hozzá tartozó létszámterv
 Hó és jégmentesítési szabályozás
A vonatkozó rendelkezések szakmai oktatás keretében történő oktatása folyamatos.
c) Hómentesítéshez szükséges: lapát, seprű biztosítva, homok az Ingatlan szervezet útján
biztosítva.
d) A vontatójárművek, motorkocsik homokoló berendezéseinek ellenőrzése folyamatos és
kiemelt figyelmet fordítanak rá. A vontatási homok mennyisége jelenleg megfelelő.
e) A dízel vontatójárművek, motorkocsik hűtővíz ellenőrzése folyamatos, fagyállóval való
ellátottságuk megfelelő.
f) A motorkocsik utastér fűtését a JBI folyamatosan vizsgálja, ellenőrzi, szükség szerint javítja.
g) A hideg környezetben történő munkavégzésben résztvevő munkavállalók részére a
melegedőhelyiségek, védőöltözet, védőital, stb. biztosítása érdekében az intézkedések
megtörténtek.
h) A bevezetésre kerülő készenléti fokozatnak megfelelően kerül vezénylésre
mozdonyszemélyzet. Szükség szerint operatívan az akadályoztatás miatt nem közlekedő
vonatok gépei, személyzetei felhasználhatóak lesznek.
i) A járművek felkészítése a szeptemberi és októberi tervszerű vizsgálatokon elvégzésre került.
j) A mozdonyszínek, üzemanyag-, kenőolaj és homokfeladó, továbbá hűtővíz előkészítő és
tároló berendezések, a laktanyák és egyéb vontatási épületek, ajtók, és az ablakok rendbe
hozatala, a helyiségek fűtésére szolgáló központi fűtő berendezések javítása folyamatos.
k) Folyamatos a megrendelése azon anyagoknak, amelyek zord időjárási viszonyok miatt
szükségesek /gázolaj, petróleum, parafinfáklyák, denaturált szesz, etilglikol, palackos PB gáz/.
l) Felkészítés alatt a közúti segélymenet gépkocsijai, felülvizsgálat alatt a járművek futóműve,
gumiabroncsa, fűtőberendezése. A segélyszerelvény mellék kocsik fűtőberendezéseinek
próbája folyamatos.
m) A vontatójárművek vonatfűtő berendezéseit a karbantartó egység felülvizsgálta, a próbák
folyamatosak.
n) A személykocsik villamos vagy egyedi fűtőberendezéseit felülvizsgálata, javítása, próbája
folyamatos.
o) A hóeltakarító gépek havazás, hófúvás esetén a megfelelő sorozatú mozdonyokkal együtt a
pályavasúti szakszolgálat megrendelésére készenlétbe állnak.
p) Az 438, 478, 628 sor. mozdonyok hóekéinek karbantartását a JBI elvégezte. A hóekék
vontatójárművekre történő felszerelhetőségének próbája folyamatos.
q) Kulcsos vállalati gépkocsik téli gumicseréje megtörtént. A gépkocsik jégoldóval, jégkaparóval
felszerelve.


Folyamatosan figyelemmel kísérik az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárási előjelzéseit és a
MÁV-START Zrt. Biztonsági Igazgatósága a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósággal egyeztetetten,
a területi biztonsági szakértők bevonásával megteszik a szükséges intézkedéseket.
1.5.

GYSEV Zrt.

A GYSEV Zrt. téli időszakban a D.4. vezérigazgatói utasítás szerint jár el, mely utasítás tartalmazza
az erős fagy, sűrű havazás, hófúvásból származó zavarok megelőzésének, vagy a bekövetkezett
akadályok legrövidebb idő alatt történő megszüntetésének szabályait.
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Forgalmi szakterület területén a Téli forgalomra felkészülés jegyében az alábbi intézkedések
történtek:
a) A D.4. számú Téli Forgalmi Utasítás előírása alapján 2017. szeptember 26 – 29 közti
időszakban megtartásra kerültek a Téliforgalmi üzemszemlék.
b) Az Üzemszemle megállapításairól felelősök, és elhárítási időpontok meghatározásával
jegyzőkönyvek készültek.
c) 2017. december 9 –ig a 19505/2016 számon kiadott Helyi Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás
előírásai érvényesek a munkavállalóikra.
d) Folyamatban van a Helyi Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás 2017. december 10 –től hatályos
változatának készítése.
e) 2017. december 9 –ig a II. és III. fokozatban bevezetendő, a meghatározott vonatkeresztezési
helyek alapján elkészített „R közlekedési rend” és a hozzá tartozó mozdony és
szerelvényforduló rendelkezésre áll.
f) Az időszakos oktatás keretében kiemelten foglalkoztunk a téli időjárási viszonyok közti
munkavégzés során előálló fokozott baleseti veszélyforrások ismertetésével, baleset
megelőzési előírásokkal.
g) A hó, jég eltakarításához, csúszásmentesítéshez szükséges eszközök, és anyagok kiszállításra
kerültek a szolgálati helyekre.
h) A melegítő ital elkészítéséhez szükséges alapanyagok kiszállításra kerültek a szolgálati
helyekre.
A Pálya Vasúti Üzletág területén a Téli forgalomra felkészülés jegyében az alábbi intézkedések
történtek:
a) PVÜ koordináció részéről, a vonatkozó GYSEV D.4. sz. téliforgalmi utasítást - ezen utasítás
értelmében - a tavalyi évi tapasztalatok alapján javításra és aktualizálásra került és egységes
szerkezettel, várhatóan 2017. november 15-vel meghirdetésre kerül. Az utasítás az érintett
szakszolgálatokkal és GYSEV szervezeti egységekkel egyeztetésre került.
Gépészet területén a Téli forgalomra felkészülés jegyében az alábbi intézkedések történtek:
a) Mozdonyok téli felkészítése, a motorkocsik és személykocsik fűtőberendezéseinek
felülvizsgálata folyamatosan történik,
b) A mozdony és a kocsiműhelyben a téli ügyeleti készenléti lista elkészítésre került,
c) A hóügyelet elrendelése esetén a kiképzett motorműhely ügyeletesei a kijelölt Ganz M44
sorozatú 448-312 számú dízel mozdonyra felszerelésre kerül a hókotró a hótörőmenetek
végrehajtására. A mozdony Sopronban áll készenlétben.
A Személyszállítási Üzletág részéről, az alábbi intézkedések történtek, végrehajtandó feladatok
kerültek szabályozásra, a Téli forgalom lebonyolításával összefüggésben:
Személyzet:
a) A november 06-tól november 21-ig tartó időszakban lezajló IV. negyedéves szakmai
oktatások központi témái lesznek a téli forgalommal összefüggő teendők. (Kiemelten a
rendkívüli helyzetek kezelése, illetve az esetlegesen nyílt vonalon vonatokon maradt utasokkal
kapcsolatos teendők)
b) Zord időjárás esetén a hó eltakarításra igénybe vehető dolgozók nevesítésre kerültek.
Kiértesíthetőségük rögzítve lett, az illetékes szakszolgálatok részére hozzáférhető módon
került meghirdetésre.
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c) Rendkívüli munkavégzés alkalmával az egyéni védőfelszerelés juttatási rendje szabályozva
van.
d) Az igénybe vehető pihenő-melegedő helyiségek kijelölése megtörtént.
e) A fűtési rendszerek beüzemelése megtörtént.
f) Az érintett munkakörökben a védőital ellátás biztosításának lehetősége adott. A megrendelés a
szükséges mennyiségben megtörtént, amennyiben a körülmények indokolják azonnal
osztható.
Járműpark:
a) A személykocsik fűtésének vizsgálata folyamatosan történik.
b) A gördülő állomány elfagyás védelmére az utazószemélyzet IV. negyedéves oktatásán kiemelt
figyelmet fordítanak.
c) A szerelvények megfelelő előfűtésének biztosítása érdekében az állomási technológiával és az
előfűtési tervvel kapcsolatban a társszolgálatokkal egyeztetni fognak, és ennek eredményét
szerelvényforduló kialakításánál figyelembe fogják venni.
d) Az előző pontban leírtakat kiemelten kezelik a 2017. december 10-én kezdődő – emiatt a téli
forgalom szempontjából leginkább érintett – 2017/2018. évi menetrendi időszakhoz kötődő
technológiák elkészítésénél.
e) A forgalmi szakterület – előzetes egyeztetéseknek megfelelően – a téli forgalom idején
kiemelt figyelmet fordít a járművek folyamatos hőn tartására.
Egyéb területek:
a) A vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a jelenlegi menetrendi időszakra rendelkezésre áll
a zord időjárás esetén bevezethető menetrend, illetve az ehhez tartozó szerelvényforduló.
Meghirdetése az adott fokozat elrendelése esetén a rendelkezésre álló felületeken,
szóróanyagokban, illetve a médiában fog megtörténni.
b) A 2017. december 10-én kezdődő 2017/2018. évi menetrendi időszakra – a tervezett
menetrendek minisztériumi jóváhagyását követően – is el fogják készíteni a fentiekben
említett rendkívüli helyzetre vonatkozó menetrendet és a kapcsolódó technológiákat.
c) A hatóságok és a média felé a vonatforgalmat érintő tájékoztatási rend meghatározásra került.
d) Az utasok meleg itallal történő ellátásának módja szükség esetén operatív intézkedés alapján
kerül végrehajtásra a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.
e) A megnövekedő információs igények kielégítésére a többlet létszám biztosítása az adott napi
helyzet függvényében operatív intézkedések alapján biztosítható (pl. pénztárból
átcsoportosítás, vagy reszortos munkavállalók bevonása).
Az üzletág vonatkozásában, a vonatkozó utasítás előírásainak megfelelően, a helyi téli forgalmi
végrehajtási utasítás kiadásra kerül.
Infrastruktúra Szervezet területén a Téli forgalomra felkészülés jegyében az alábbi intézkedések
történtek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Állomásbejárások folyamatosan történnek
Kitérők téliesítése folyamatosan történik
Váltófűtések ellenőrzése megtörtént
Szükséges eszközök beszerzése, pótlása folyamatban van
Munkaruházat biztosítása megtörtént
Gépjárművek téli felkészítése megtörtént
Felsővezeték védőföldelések ellenőrzése megtörtént
Előfűtő berendezések ellenőrzése megtörtént
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Biztonság Szervezet területén a Téli forgalomra felkészülés jegyében az alábbi intézkedések
történtek:
a) Részt vettek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság téli felkészítésén 2017. október
30-án.
b) Folyamatosan részt vesznek a Helyi Védelmi Bizottságok téli felkészítésén és egyeztetésén
(Sopron, Szombathely, Győr, Csorna, Kapuvár, Kőszeg, Szentgotthárd, Körmend,
Zalaegerszeg).
c) A Katasztrófavédelmi Igazgatóságok közlése alapján, közúti forgalom korlátozása esetén a
GYSEV Zrt. a Soproni Logisztikai Központban és Lövő állomás területén biztosítja a
tehergépjárművek parkolását, szociális blokk és melegedők használatát a sofőrök részére.
d) A GYSEV Zrt. a Helyi Védelmi Bizottságok felkérésére állomás épületeket megnyitja,
biztosítja melegedés céljából.
e) Helyi önkormányzatokkal szerződéseket kötnek a járdák és a peronok hó eltakarítására és
csúszásmentesítésére (Nagycenk, Egyházasdaróc, Sopronkövesd, Szentgotthárd, Vitnyéd,
Farád, Enese, Kóny, Pereszteg)
A GYSEV Zrt. együttműködési megállapodással rendelkezik:
a)
b)
c)
d)

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
Feladatok:
 Kölcsönös tájékoztatás
 Életmentési feladatok
 Tüzek oltása
 Jelentős vagyoni kár felszámolása, vészhelyzet kialakulásának megelőzése,
illetve helyreállítás segítése
 Veszélyes áruk ellenőrizetlen szabadba jutása

e) Közlekedési vállalatokkal:
 MÁV Zrt.
 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
f) Idegen vasúttársaságokkal
 ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) Osztrák Szövetségi Vasutak
 ŽSR (Železnice Slovenskej republiky a.s.) Szlovák állami vasút
g) Soproni Meteorológiai Állomással

1.6.

Volán Egyesülés

A téli időszak fokozott igénybevételt jelent az autóbuszok üzemeltetése során, karbantartói és
gépjárművezetői szempontból egyaránt. Az autóbusz-közlekedést végző társaságoknál a téli
szezonra történő felkészülés a társaságonként egyedileg kiadásra kerülő belső szabályzatok, illetve
rendelkezések előírásai alapján történik, mely szabályozza – többek között – a vezetői készenlét
rendjét, illetve a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentési és feladat ellátási kötelezettségeket.
A több évtizedes üzemeltetési tapasztalatokra építetten a téli üzemre történő felkészülés kiterjed a
társaságok tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművekre és kiszolgáló ingatlanokra, az
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anyagellátásra, valamint a személyi állomány rendkívüli időjárási helyzetre történő felkészítésére. A
társaságok a felkészülési időszak és a téli időszak zavartalan biztosítását megalapozott és takarékos
költségfelhasználás mellett biztosítják. A társaságok a téli szezonra történő felkészítést minden
évben szeptember – november közötti időszakban végzik el.
Gépjármű-állomány felkészítése
Az autóbuszok téli felkészítése folyamatosan történik és időarányosan már jelentős része elkészült.
A feladatok a meghatározott határidőre végrehajtásra fognak kerülni. Ilyenkor a munkalapon a téli
felkészítés, mint munkaművelet külön szolgáltatás jellel kerül megjelölésre, hogy a felkészítés
dokumentált és visszaellenőrizhető legyen.
A gépjárművek átvizsgálása, felkészítése során – jellemzően az I. sz. műszaki szemle keretében –
az alábbi kiemelt karbantartási műveletek végrehajtása történik meg:
a) motorok üzemanyag-ellátó rendszerének ellenőrzése és az üzemanyagszűrők cseréje, illetve
tisztítása,
b) levegőrendszer átvizsgálása, szűrőpatronok szükség szerinti cseréje,
c) fékrendszer ellenőrzése, a fékbetétek, féktárcsák működőképességének, méretbeli
megfelelősségének ellenőrzése, szükség szerinti javítása,
d) az elektronikus biztonsági berendezések (pl. ABS, ASR) működőképességének ellenőrzése,
e) légkompresszorok műszaki állapotának ellenőrzése, olaj- és vízleválasztó egységek
karbantartása és funkcionális ellenőrzése, légszárítóval egybeépített nyomásszabályzó szelep
funkcionális ellenőrzése, szükség szerint légszárító patron cseréje, esetleges további javítása,
f) akkumulátorok állapotának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje,
g) elektromos rendszer állapotának ellenőrzése, szükség szerinti javítása,
h) utas ajtók, ablakok és egyéb nyílások tömítettségének ellenőrzése, szükség szerinti javítása,
i) hűtő- és fűtőrendszer részegységeinek téli időjárási viszonyokból adódó követelmények
szerinti funkcionális és tömítettség ellenőrzése, hűtőradiátorok, fűtőtestek tisztítása,
j) szélvédő páramentesítő téli időjárási viszonyokból adódó követelmények szerinti
működésének ellenőrzése, fűtőtest szükség szerinti tisztítása,
k) ablaktörlő berendezés, szélvédőmosó berendezés téli időjárási viszonyokból adódó,
megnövekedett igénybevétel követelmények szerinti funkcionális ellenőrzése,
l) hűtőfolyadék és ablakmosó folyadék fagytűrő képességének beállítása és a téli időszakban a
szinten tartása,
m) világító- és jelzőberendezések működésének ellenőrzése, szükség esetén javítása,
n) a nemzetközi járatban résztvevő autóbuszok szükség szerinti téli segédeszközökkel történő
felszerelése,
o) gumiabroncsok állapotának, nyomásának, mintázati profilmélységének ellenőrzése, szükség
szerint a gumiabroncsok téli igénybevételnek megfelelő abroncsra cserélése,
p) jégoldó, fagyálló és téli szélvédőmosó folyadék utántöltéséhez tartalék biztosítása
autóbuszonként,
q) a telephelyeken található hótoló gépjárművek állapotának ellenőrzése,
r) a tartós leállításra vezényelt gépjárművek hűtőrendszerének és levegőtartályainak teljes
víztelenítése.
Anyag- és alkatrészellátás
A téli időszakra történő felkészülés során az anyagellátás területén a társaságok megnövelik
rendeléseiket és feltöltik a készleteiket, a beszerzéseik pedig kiegészülnek a rendkívüli téli
időjáráshoz kapcsolódó anyagokkal, alkatrészekkel, melyek – többek között – az alábbiak:
a) téli ablakmosó folyadék, fagyálló folyadék, jégmentesítő,
b) hűtő,
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c) akkumulátor,
d) indítómotor, generátor,
e) ablaktörlő lapátok,
f) fűtőradiátorok,
g) fűtőkészülék alkatrészek,
h) elektromos alkatrészek,
i) fékszelepek,
j) légszárító patron,
k) téli védőruha, védőital,
l) téli gumiabroncs,
m) hólapát, síkosság mentesítő, útszóró só,
n) stb.
A téli üzem egyik legnagyobb problémáját okozhatja az üzemanyag alacsony hőmérséklete miatti
paraffin kiválás jelensége. Ennek elkerülése érdekében a társaságok téli- vagy extra téli gázolajat
szereznek be a beszállítóktól.
Ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések
A társaságok autóbusz állomásain és műszaki telephelyein a téli hó- és síkosság- mentesítés
előkészületei megtörténtek, mely részben a külső szolgáltatók felkérésével, részben pedig saját
munkavállalók felkészülésével történt. Az eseti és szerződött szolgáltatók az érvényben lévő
szerződések alapján felkészültek, szóróanyagot, szóróanyag tároló edényeket, kézi-gépi eszközöket
biztosítottak a feladat elvégzéséhez. Azon telephelyek esetében ahol a hó eltakarítási feladatokat
saját állományban lévő takarítók végzik, ott részükre a síkosság-mentesítési és hó eltakarítási
munkálatokhoz a szóróanyag, eszköz, munka és védőruházat rendelkezésre áll. Az érintett
munkavállalók részére az előírt védőital és a téli üzemeltetési pótlék is biztosított.
Az autóbusz-pályaudvarokon üzemidőben fűtött váróhelyiségek állnak az utasok rendelkezésére.
Rendkívüli időjárási körülmények, illetve a közlekedésben bekövetkező forgalmi zavarok esetén a
váróhelyiségek fűtése és nyitvatartási ideje az igényekhez igazodva változik. Szükség esetén – a
társaságok által üzemeltetett autóbusz-állomásokon – megerősített forgalmi- és információs
szolgálat áll rendelkezésre.
A műszaki telephelyeken a felkészítés során az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
a) a homlokzati nyílászáró szerkezetek ellenőrzése, szükség szerinti javítása,
b) az épületek tetőszigetelésének ellenőrzése, szükség szerinti javítása,
c) gázkazánok, fűtési rendszerek átvizsgálása, szükség szerinti javítása és a fűtési szezon előtti
próbaüzeme,
d) kémények rendszeres átvizsgálása, szükség szerinti javítása,
e) elektromos rendszerek átvizsgálása, működőképességének ellenőrzése, szükség szerinti
javítása,
f) a térvilágító rendszerek, az épületek világításának ellenőrzése, szükség szerinti javítása,
g) haszongépjármű mosók téli üzemre történő felkészítése,
h) a csapadékvíz elvezető rendszerek ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti javítása,
fagyvédelme,
i) autómentő és helyszíni zavarelhárító gépkocsik felszerelése (hóláncok, homokszóró láda,
lapát, stb.),
j) riasztási terv életbe léptetése az autóbuszok reggeli indításának biztosítására, a hétvégi
motorjáratások megoldására, a pályaudvarokon történő hideg indítási tevékenység
megszervezése.
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Munkavállalói állomány felkészítése
Az autóbuszvezetők figyelme az éves oktatáson, illetve a szolgálati helyeken a személyes
találkozások során folyamatosan felhívásra kerül a külső hőmérséklet függvényében naponta
többször elvégzendő speciális teendőkre, valamint a téli közlekedés veszélyeire.
A dolgozói állomány felkészítése az alábbi témakörökben történik:
a) forgalmi ismeretek, téli vezetéstechnika, jellemzően a téli időjárási viszonyokra történő
felkészülés (pl.:jegesedés, szürkület, hófuvás)
b) típus sajátosságok ismertetése, melegítőjáratok elvégzése, dokumentálása,
c) az egyes gépjármű típusok fagymentesítési, indítási sajátosságai, az áramellátó és indítóberendezések gondosabb átvizsgálásának fontossága,
d) az előző téli időszakban előfordult hibajelenségek és tapasztalatok felelevenítése, különös
tekintettel a levegő és üzemanyag rendszer lefagyásra, valamint a hűtőfolyadék fagytűrőképességének ellenőrzésére,
e) fagyálló folyadékok kezelésével kapcsolatos előírások, a gépjárművek javításba vételének
módja,
f) mentéskérés, mentésnél végzendő teendők, autóbuszok javításba adása,
g) fagyálló folyadékokkal kapcsolatos előírások,
h) védőital, védőfelszerelés beszerzése.
0-24 órás diszpécserszolgálat működtetése
A VOLÁN Egyesülés – az előre nem látható események (rendkívüli időjárás, rendkívüli természeti
csapás, vasúti közlekedés leállása, stb.) kapcsán történő intézkedések foganatosításának és a
megfelelő mennyiségű személyszállítási kapacitás biztosításának elősegítése érdekében – 0-24 órás
telefonos központi diszpécserszolgálatot működtet.
A társaságok részéről az egyes diszpécserszolgálatoknál olyan döntésképes munkatársak
teljesítenek szolgálatot, akik az üzemvitelt – lehetőség szerint – rendkívüli helyzetben is biztosítani
tudják.
Rendkívüli intézkedések
A téli felkészülés során – elsősorban aktualitás függvényében – felmerülő rendkívüli feladatok:
a) az autóbusz-pályaudvarok, telephelyek hó eltakarítása, síkosság mentesítése saját, illetve
külső szolgáltató igénybevételével,
b) a váratlan autóbusz meghibásodások kezelése – műszaki időn kívül – ügyelet szervezésével
történik,
c) rendkívüli időjárás-, illetve útviszonyok között folyamatos kapcsolattartás az
önkormányzatokkal, közútkezelővel, valamint a katasztrófavédelem ügyeleteivel,
d) a meteorológiai előrejelzések folyamatos figyelése, hasznosítása a napi operatív munka során,
e) fagyriadó terv készítése, fagyszolgálat megszervezése. Ezen szolgálatban foglalkoztatott
munkavállalók feladata a rendkívüli téli üzemi problémák elhárítása a telephelyen belül, és a
„külső parkolású” autóbuszok indítási gondjainak megszüntetése.

1.7.

Energetikai Szakterület

1.7.1. Földgázellátás
A földgázipari engedélyesek téli felkészüléssel kapcsolatban benyújtott jelentéseinek fontosabb
megállapításai a következők:
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1.7.1.1. Szállítási rendszerüzemeltetők
FGSZ Földgázszállító Zrt.:
Az FGSZ Zrt. az érvényes karbantartási és rendszerfejlesztési ütemterv szerint 2017. október 15-ig
minden olyan munkát elvégzett az üzemeltetésében álló gázipari objektumokon és
vezetékrendszeren, amely biztosítja a szállítórendszer kapacitásának maximális rendelkezésre
állását és a 2017/2018. éves téli időszak szállítási feladatainak biztonságos teljesítését.
Magyar Gáz Tranzit Zrt.:
Az MGT jelentésében bemutatta, hogy rendszere műszaki-, biztonsági-, adatforgalmi szempontból
alkalmas a földgázszállításra. Az MGT megfelelőnek ítélte felkészülését a 2017/2018 gázévre. A
biztonságos téli földgázellátáshoz az MGT rendelkezésre álló szabad kapacitásai hozzájárulnak.
1.7.1.2. Elosztói engedélyesek
Az elosztók a 2017/2018. évi fűtési idényre a felkészülést a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat, valamint a Magyar Szabványügyi Testület által jóváhagyott és akkreditált, a gázelosztó
hálózatok létesítésére, üzemeltetésére, karbantartására, fejlesztésére vonatkozó minőségirányítási
rendszerben előírtaknak megfelelően végzik.
Az elosztói engedélyesek a 2017/2018. évi téli fogyasztási időszakra vonatkozó felkészülési
terveikben foglalt feladatok végrehajtását 2017. október 15-ig megvalósították.
1.7.1.3. Földgáztárolók
A tárolók ütemezett karbantartása a téli fűtési időszak előtt megtörtént.
MMBF Földgáztároló Zrt. (MMBF Zrt.)
Az MMBF Zrt. esetében a 2017/2018. évi kitárolási ciklus október 16-án megkezdődött. A Szőreg1 FGT gáztechnológiai egységei a karbantartási időszakok kivételével rendelkezésre állnak a
kitárolásra. A tároló aktuális (10.16.) kereskedelmi mobil készlete 659,4 Mm3 volt. A biztonsági
földgáztároló 1200 Mm3-es mobilkapacitásának jelenlegi feltöltöttsége 100 %-os.
Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT)
Az MFGT a kitárolási ciklus kezdetére készen állt és megkezdte a kitárolást. A mobilkapacitás
2017. október 16. gáznap zárásakor 2,87 milliárd m3 (15 ºC) volt (a megkezdett kitárolás mellett
párhuzamosan még betárolás is folyik). A 2017/2018-es betárolási időszakban a kereskedők
intenzívebb betárolást folytattak, a betárolási hajlandóság javult. A hazai kereskedelmi célú tárolók
töltöttségi szintje 2017. október 16-án (3,532 milliárd m3) 70,33%-os volt. Az összes tárolói
töltöttségi szint a biztonsági földgázkészletét (1,2 milliárd m3) is figyelembe véve 2017. október 16án (4,73 milliárd m3) 75.99 %-os volt.
1.7.1.4. Egyetemes szolgáltatók
A FŐGÁZ az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók ellátásához szükséges földgáz forrás
teljes mennyiségének a szállítóvezetéki exit pontokon történő rendelkezésre állását az MFGK-val
megkötött szerződés keretében biztosította. A Vhr-ben meghatározott egyetemes szolgáltatási célú
tárolói készlet rendelkezésre állása leszerződött tárolói mobil készlet formájában biztosított.
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1.7.2. Villamosenergia-ellátás
1.7.2.1.

Vizsgálati szempontok, alapadatok

A helyzetfelmérés során a MAVIR ZRt.-től (a továbbiakban: átviteli rendszerirányító, illetve
MAVIR), valamint a termelői engedélyesektől bekért információkra és a MEKH saját adatbázisára
támaszkodtunk. A MEKH az alábbi szempontok figyelembe vételével értékelte a villamosenergiaellátásban résztvevő engedélyesek felkészültségét, az ellátás biztonságának várható szintjét:
a)
az éves tervezett karbantartások, fejlesztések végrehajtása (tervezett és tényadatok),
b)
az erőműveknek a téli hónapokra tervezett termelésükhöz szükséges tüzelőanyag
biztosítása fajtánként,
c)
az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének
legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendeletben
előírt készletek rendelkezésre állása,
d)
villamos kapacitás, villamos energia mérleg, tartalékkapacitások rendelkezésre állása,
e)
határkeresztező kapacitások rendelkezésre állása.
A kapacitás mérleg - a maximális, a minimális, magas és az átlagos csúcsigényre vonatkozóan diagram formában áll rendelkezésre (1-2. számú ábrák), továbbá a 2017. évre vonatkozó ábrák a
ténylegesen igénybe vehető teljesítőképesség tekintetében az eddigi tényadatokat tartalmazzák.
A 3-4. számú ábrákon a tervezett tartalék mértéke van feltüntetve a maximális és a minimális
rendelkezésre állás figyelembe vételével. Az átviteli rendszerirányító - a 2017. évi éves tervében is
alkalmazott módon - a várható csúcsterheléshez képest ±300 MW-os sávot vizsgált a megfelelő
mértékű tartalékok vizsgálatakor. (A korábbi évek tapasztalatai alapján ez a bizonytalansági sáv
elegendő a téli hónapokra.)
Az 5-6. számú ábrákon találhatóak a fogyasztói igények biztonságos kielégítéséhez – a hazai,
tervezetten rendelkezésre álló kapacitásokon felül – szükséges import-export szaldó teljesítmények.
A 7-10. számú ábrákon találhatóak a hazai maradó teljesítmény, illetve az importtal együtt értendő
maradó teljesítmény értékek.
A magyar villamosenergia-rendszer beépített teljesítőképességének, bruttó villamos energia
felhasználásának, az erőművek termelésének, valamint az import-export szaldónak az elmúlt 14
évben történő alakulását a 11. számú ábra mutatja be.
1.7.2.2.

Az éves tervezett karbantartások, fejlesztések végrehajtása

Az erőművek a tervezett karbantartási feladatokat a téli hónapok beállta előtt elvégzik, várhatóan
október közepére befejeződnek a még hátralévő munkák. Az elmúlt időszakban karbantartás
elmaradásából üzemzavar, vagy termelés kiesés nem keletkezett.
A karbantartás ütemezésénél az erőműveknek figyelembe kellett venni azt, hogy a nyári maximális
kapacitás igények – a klímaberendezések elterjedése miatt – megközelítik a téli maximális
igényeket (2017. júniusban 6357 MW, míg 2017. januárban 6780 MW volt az ez évi legnagyobb
csúcsterhelés).
A 2017. évi karbantartási szezon tervezetten december elejéig okoz jelentősebb hiányt. 2017-ben a
tervszerű karbantartások miatti legnagyobb egyidejű, VER szintű hiány a november 7. és 17. közötti
időszakban várható (1149 MW). Az erőművek előzetes karbantartási tervei alapján 2018. február
végétől kezdődően április végéig várható jelentősebb tervezett csökkenés a rendelkezésre álló hazai
teljesítőképességben. Március közepén maximális mértéke meghaladja az 1300 MW-ot. Ez az
igények kielégítéséhez szükséges import mértékének növekedését, ezáltal a maradó teljesítmény
csökkenését eredményezi. A fogyasztói igények ellátása és ezzel egyidejűleg a szükséges tartalékok
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biztosítása a teljes időszakban kizárólag jelentős mértékű (500-3300 MW) import villamosenergiával biztosítható.
A karbantartások alakulása a 2017-2018. téli időszak vonatkozásában a függelék 1. számú
táblázatában látható. Az erőművek várható villamos energia termelését a 2. számú táblázat
tartalmazza.
1.7.2.3.

Változások a villamosenergia-rendszerben 2015. évhez képest

2017-ben a VER forrásszerkezetében jelentős változás nem következett be. Az üzemüket tartósan
szüneteltető (Tisza II., Debreceni KCE, Nyíregyházi KCE, Oroszlányi Erőmű.) erőművek és a
pótlólagos hazai források hiánya csökkentik a rendelkezésre álló teljesítőképességet, továbbá a
betáplálás hiánya a keleti országrész villamosenergia-hálózatának üzemében fokozódó
feszültségtartási nehézségeket okoz.
A Paksi Atomerőmű blokkjainak karbantartási ciklusa a korábbi 12 hónapról 15 hónapra változtak
az elmúlt évben. Ennek következtében a karbantartások minden évben más időszakba tolódnak, ami
a teljesítőképesség tervezés feltételeit negatívan befolyásolhatja, adott esetben az év magas
rendszerterheléssel jellemezhető időszakait is érintve.
Egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a háztartási méretű és nem engedélyköteles méretű
fotovoltaikus villamosenergia-termelő egységek elterjedésére. Az elmúlt években a beépített
teljesítőképességük gyors növekedést mutat, napjainkban megközelíti a 250 MW-os értéket (ebből
180 MW a háztartási méretű fotovoltaikus erőmű) a magyar villamosenergia-rendszerben. A
Rendszerirányító folyamatosan vizsgálja a várható további kapacitásbővülés kockázatait.
1.7.2.4.

Tüzelőanyag ellátás

Az erőműveknek a téli hónapokra tervezett termelésükhöz a 3. számú táblázatban bemutatott
tüzelőanyag fajtákra és mennyiségekre van szükségük. A tüzelőanyagok felhasználása
összességében növekszik az előző téli időszakhoz képest mintegy 2%-kal. A tüzelőanyagok közül a
biomassza, földgáz, fűtőolaj, hulladék, kohógáz felhasználás növekszik a kamragáz, lignit,
tüzelőolaj csökken az előző évhez képest.
Mivel a téli időszakban esetleg előforduló földgáz „kiléptetés” elsősorban a szénhidrogén tüzelésű
erőműveket érinti, ezért ezen erőművek vonatkozásában külön megvizsgáltuk a téli hónapokra
tervezett tüzelőanyag felhasználási terveket, amit a 4. számú táblázat mutat. Az adatokat
összevetettük az elmúlt tél hasonló időszakának tervezett értékeivel. Ezek alapján megállapítható,
hogy a szénhidrogén tüzelőanyagok felhasználása a téli időszakban az előző télhez képest várhatóan
növekedni fog. Ezen belül a földgáz és kohógáz határozottan növekszik, a kamragáz, a tüzelőolaj
határozott mértékben csökken.
1.7.2.5.

Tüzelőanyag készlet

A 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet (Rendelet) írja elő az erőműveknek a tüzelőanyag készlet
nagyságát.
A készletek tényleges nagyságáról minden negyedév végén az erőműveknek jelentést kell
benyújtaniuk a MEKH számára. A második negyedév végén benyújtott jelentések szerint az
erőművek a Rendeletben előírt üzemanyag készlettel rendelkeznek.
A tüzelőanyag készletjelentések szerint több erőműben a rendeletben előírtnál nagyobb
mennyiséget tárolnak (Mátrai Erőmű, Ajkai Erőmű), a Csepeli Áramtermelőnél a 16 napos
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készletből 13 napnak megfelelő készletet tárolnak a helyszínen, 3 napi készletet a MOL biztosít
számukra csővezetéken amennyiben az szükséges (5. számú táblázat). A Budapesti Erőműnél a
biztonsági készlet egy részét a MOL tárolja külön szerződés alapján. A Dunamenti Erőmű esetében
a gázturbinák tartalék tüzelőolajának túlnyomó részét a MOL szállítja szerződés szerint
csővezetéken, amennyiben szükség van rá.
A Paksi Atomerőmű rendelkezik a Rendeletben előírt mennyiségű üzemanyaggal.
Az MVM GTER Zrt. három szekunder tartalék erőműve közül a Litéri és Sajószögedi erőművekben
a tüzelőanyag-tárolási kapacitása Rendeletben előírt mérték mintegy 83%-át teszi ki. A Rendeletben
előírt kétszer egynapi (48 óra) kapacitás helyett mintegy 40 óra üzemeléshez elegendő az egyszerre
maximálisan tárolható tüzelőanyag.
A társaság megkezdte a hiányzó tároló kapacitások pótlását.
A MEKH az erőművek helyszíni ellenőrzései során minden esetben ellenőrzi azok tüzelőanyag
készleteit.
Az erőművek a MEKH felhívására nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy a tartalék tüzelőanyagok a
Rendeletben előírt mennyiségével rendelkezni fognak a fűtési szezon kezdetére, továbbá
berendezéseik azok felhasználására alkalmasak.
A MOL Nyrt. a Rendelet alapján több erőművel kötött szerződést tartalék üzemanyag-készlet
képzése céljából.
A MOL Nyrt. a szerződések megkötésekor illetve módosításakor a gyártási/finomítási, készletezési
és kiszolgálási lehetőségek, valamint a villamosenergia-rendszer biztonságának szempontjait
figyelembe véve a tőle elvárható gondossággal járt el.
A MOL Nyrt. tájékoztatása szerint ezen erőművek vonatkozásában kijelenthető, hogy gázkorlátozás
esetén a MOL Nyrt. képes a tartalék üzemanyag igény kielégítésére a meglévő szerződéses
feltételek mellett, figyelembe véve a logisztikai és készletezési lehetőségeket.
1.7.2.6.

Az elmúlt téli időjárás tapasztalatai

A 2017 januárjában bekövetkezett szélsőséges, tartós lehűlés az erőművek üzemeltetésében is
nehézségeket okozott. A tapasztalatok leszűrése után egyes erőművek az alábbi intézkedéseket
hozták.
MVM GTER Zrt.
a) A 2017 januári tapasztalatok alapján tovább erősítették kapcsolatait a gázturbina-olaj
gyártójával a MOL Nyrt.-vel. Ennek eredményeként:


indokolt esetben a - sürgős - megrendelés kiadását úgy egyszerűsítették illetve
gyorsították fel, hogy a társaság kijelölt képviselői (a későbbi dokumentálás
kötelezettsége mellett) a MOL Nyrt. összekötőjénél telefonon is tud üzemanyagot
rendelni,
 a szállítási keretszerződésüket úgy módosították, hogy a lehetséges fuvarozóként (a
jelenlegi fuvarozói szerződés megtartása mellett) bevonták a MOL Nyrt.
tulajdonában lévő MOLTRANS-ot is, mellyel képesek (akár kétszeresére is)
gyorsítani az egységnyi idő alatt az erőművekbe közúton szállítható üzemanyag
mennyiségét.
b) Az erőművek folyamatos rendelkezésre állása érdekében több (a nap 24 órájában működő)
hibaelhárító rendszert működtetnek, úgy, mint
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a főtechnológia hibaelhárítása céljából a gázturbina gyártókkal fenntartott
úgynevezett „hot line” kapcsolatot, ahol a gyártók ügyeletes mérnökei képesek az
irányítástechnikai rendszerrel online kapcsolatot teremteni, így segítve a
bonyolultabb hibák diagnosztikáját és azoknak esetlegesen távolról történő
elhárítását,
 a hazai szakirányú vállalkozásokkal kötött gépészeti, erősáramú villamos, és egyéb
irányítástechnikai valamint vagyonvédelmi mérnöki ügyeleteket, melyek a felsorolt
rendszerekben történő hibák elhárítását végzik,
 a társaság legkiválóbb munkatársaiból összeállított mérnöki készenléti rendszert,
amely valamennyi említett rendszernek a helyszínen történő elsődleges
hibafeltárását, illetve bizonyos keretek közötti elhárítását elvégzi.
c) A Bakonyi GT Erőműben a folyamatos földgázellátáson túl, biztosítják a gépek legalább 50
üzemórára elégséges gázturbina-olaj üzemanyaggal történő ellátását is.
d) A tárgyévben folytatódnak a litéri és a sajószögedi új, egyenként 1000 köbméteres
üzemanyagtartályok hitelesítési illetve üzembe helyezési munkái, melyeknek üzembevételét
követően ezen erőművekben (a maximális 155 MW kiadható teljesítményt figyelembe véve)
több mint 55 üzemórányi tüzelőanyag tároló kapacitás fog rendelkezésre állni.
Dunamenti Erőmű Zrt.
Erőmű egységek területén:
a) a G3 blokk esetében (különös tekintettel a szabadtéri elrendezésű HRSG kazánra) a jelenleg
folyamatban levő leállási/karbantartási programot kiegészítették a téli időjárási viszonyok
mellett szükséges kísérőfűtések ellenőrzésével, illetve további fűtőkábelek beépítésével, annak
érdekében, hogy a 2017 januárban előfordult extrém hideg időjárási viszonyok mellett
bekövetkezett üzemzavar a jövőben elkerülhető legyen és a G3 blokk ilyen, a tervezési
paramétereknek megfelelő (-25°C környezeti hőmérséklet) extrém időjárási körülmények
mellett is alkalmas legyen az elvárt rendelkezésre állás melletti üzemre.
b) Elvégezték a GT2 gázturbina egység gázturbina olaj (GTO) tüzelési készségének soron kívüli
ellenőrzését is, ami magában foglalta a gyártómű (SIEMENS) üzembehelyezési mérnökének
bevonásával különböző terhelési szinteken elvégzett beszabályozást.
Szerződések területén
a) Földgázszerződések:
 Kapacitás-lekötések: 2017 Q4 időszakra szezonális gáz exit kapacitás lekötéssel
rendelkeznek a szükséges mértékben. 2018 Q1 időszakban a január, február,
március hónapok során a szükséges mennyiségben havi exit kapacitást terveznek
lekötni.


Gázbeszerzések: 2017. november, december és 2018. január, február időszakban
a G3 blokk folyamatos maximális terheléssel történő üzeméhez szükséges
földgáz mennyiséget beszerezték. A GT2 gázturbina alapvetően rendszerszintű
szolgáltatásokat fog a kérdéses időszakban nyújtani és gázbeszerzésüket ennek
megfelelően, rövidtávon kívánják optimalizálni.

b) Villamosenergia szerződések: a kérdéses időszakban a G3 blokkal megtermelhető
villamosenergia mennyiségét értékesítette, illetve a GT2 várható üzemét a tercier
rendszerszintű szolgáltatásokon való részvétel fogja meghatározni. A G1 blokkra
kereskedelmi szerződéssel nem rendelkezik, ennek üzemével jelenleg nem számolnak.
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A berendezések üzemét meghatározó hivatkozott szerződések a villamosenergia-piaci körülmények
rövid távú változásai miatt természetesen még változhatnak.
Uniper Hungary Kft. (Gönyűi Erőmű)
Az idei télen karbantartást nem terveznek, rendelkezésre állnak a teljes időszakban.
Év végéig várhatóan folyamatosan üzemelnek, 2018. első negyedévére jelenleg zajlik a MAVIR
rendszerszintű szabályozások tendere, az erőmű pontos üzemmenetét ezért még nem tudják
megmondani egyelőre.
Gázszerződésük hosszú távon biztosított. Villamos energia értékesítésük a kereskedőjükön (Uniper
Global Commodities SE) keresztül a HUPX-en történik.
1.7.2.7.

A határkeresztező kapacitások rendelkezésre állása

A hazai teljesítmény- és villamosenergia-mérlegek meghatározása során kulcsfontosságú tényező a
környező országokban kialakult villamosenergia-ellátási helyzet. Az ellátásbiztonság szempontjából
jelentkező kockázatot ugyanis – többek között – a fogyasztói igények kielégítéséhez és a
szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez szükséges mértékű import teljesülése
hordozza. A vizsgált téli időszakban a hazai termelői kapacitások csökkenő üzemeltetése miatt
várhatóan nő a szükséges import mennyisége. Ilyen szempontból meghatározó lehet, hogy a
szomszédos, vízerőművekkel rendelkező országok villamosenergia-kínálata, és ezen országok
villamosenergia-igénye hogyan alakul. Jelenlegi ismereteink szerint a megfelelő piaci kínálat és a
szükséges határkeresztező kapacitások mindvégig rendelkezésre fognak állni.
Fontosabb tervezett határkeresztező távvezeték kikapcsolások:
a) 09.17–11.17.: SAJÓSZÖGED - MUNKÁCS 400 kV-os távvezeték
b) 10.02–10.06.: TISZALÖK - MUNKÁCS 220 kV-os távvezeték,
c) 10.02–10.27.: SZOMBATHELY - ZURNDORF 400 kV-os távvezeték
d) 10.09–10.13.: KISVÁRDA - MUNKÁCS 220 kV-os távvezeték,
e) 11.18–12.17.: ALBERTIRSA - ZAHIDNOUKRAINSKA 750 kV-os távvezeték
Az átviteli hálózaton tervezett kikapcsolások:
a) 09.11–10.27.: PÉCS : I. sz. 400/128 kV-os transzformátor
b) 10.20.: SAJÓSZÖGED - FELSŐZSOLCA I. 400 kV-os távvezeték
c) 10.02–10.29.: ALBERTIRSA - MARTONVÁSÁR I. és II. 400 kV-os távvezeték
d) 10.02–10.27.: GYŐR - SZOMBATHELY 400 kV-os távvezeték
e) 10.02–10.06.: MARTONVÁSÁR : II. sz. 400/220/35 kV-os transzformátor
f) 10.09–10.27.: ÓCSA - SOROKSÁR I. és II. 220 kV-os távvezeték
g) 10.16–12.04.: DUNAMENTI : II. sz. 220/126/10,5 kV-os transzformátor
h) 10.16–10.20.: BÉKÉSCSABA OVIT : II. sz. 400/128/18 kV-os transzformátor
i) 10.19–10.20.: DUNAMENTI - ÓCSA I. és II. 220 kV-os távvezeték
j) 10.24–10.25.: DUNAMENTI - ÓCSA I. és II. 220 kV-os távvezeték
k) 11.06–11.24.: PÉCS : II. sz. 400/128 kV-os transzformátor
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l) 11.14–11.15.: DUNAMENTI - ÓCSA I. és II. 220 kV-os távvezeték
Az átviteli hálózati elemek 2018. évi kikapcsolási terveinek az egyeztetése sem a hazai (pl. elosztói)
engedélyesekkel, sem a külföldi TSO-kkal nem fejeződött még be. A vizsgált időszakban nem
számítunk az ellátást veszélyeztető tervezett állapotokra.
Az említett kikapcsolások a kapott információk alapján nem járnak jelentős határkapacitás
csökkenéssel. Természetesen előfordulhat, hogy a külső körülmények – elsősorban a szomszédos
országok erőművi kapacitáshelyzete, és az ezzel összefüggésben kialakuló hurokáramlások –
következtében egyes hónapokban a kiosztható havi határkeresztező kapacitások mennyisége
átmenetileg lecsökkenhet.
Az importot, illetve annak határonkénti megoszlását befolyásoló határkeresztező kapacitások terén
a téli időszakban nem várható jelentős változás (6. számú táblázat).
A piac-összekapcsolás hatása
Az éves, havi, valamint a napi aukciókon túlmenően az osztrák, a szerb, a román, illetve a szlovák
határon alkalmazott napon belüli aukciók elősegítik a mindenkori rendelkezésre álló kapacitás jobb
kereskedelmi kihasználását a piaci szereplők számára.
A cseh, szlovák, magyar és román másnapi villamosenergia-piacok összekapcsolása (4 Markets
Market Coupling – 4M MC) jelentősen növelte határkeresztező kapacitás optimális kihasználását
napi szinten az érintett határmetszékeken azáltal, hogy implicit allokációt biztosít a piaci
szereplőknek.
1.7.2.8.

Villamosenergia-mérleg, rendszer szabályozhatóság

A 2017-2018. évi téli időszakban – az erőművek előzetes karbantartási tervei alapján – 2018. január
végétől kezdődően március közepéig várható jelentősebb mértékben a rendelkezésre álló hazai
teljesítőképesség csökkenése, mely a hazai maradó teljesítmény csökkenését, ezáltal az igények
kielégítéséhez szükséges import mértékének növekedését eredményezi. A fogyasztói igények
ellátása és ezzel egyidejűleg a szükséges tartalékok biztosítása a teljes időszakban kizárólag jelentős
mértékű (500-3300 MW) import villamos energiával lehetséges.
A kialakult piaci helyzet következtében a növekvő import részarány egyre jobban szorítja ki a hazai
termelőket, melynek következtében a ténylegesen igénybe vehető szekunder tartalékok mértéke –
azon belül is főként le irányban – hosszú távon fokozatosan romló tendenciát mutat.
A rendszerszintű tartalékok kapcsán az átviteli rendszerirányító 2017-ben is rendelkezik a
szükséges szerződésekkel, jelentésük szerint eddigi tapasztalataik igen kedvezőek az ún. kötelező
ajánlattételre (market-maker szerződés) vonatkozóan. Partnereik túlnyomórészt teljesítik a napi
felajánlására vonatkozó kötelezettségeiket, ahol pedig nem tudják teljesíteni, ott opciós lekötésekkel
biztosítja a MAVIR a szükséges szabályozási tartalékot.
A tercier piaci tenderen a szekunder tartalékot felajánló ajánlattevők is indulhatnak, ami a tartalék
beszerzés minőségi követelményeinek további javítását teszi lehetővé.
A 2013-as évben bevezetett heti versenyeztetési eljárás a lekötendő mennyiség pontosabb
tervezhetőségét teszi lehetővé, valamint a napon belül szabad kapacitással rendelkező erőművek
számára is versenylehetőséget biztosít. A 2018. évi tartalékbeszerzésre vonatkozó tenderkiírás
2017. október közepén megtörtént, a tender eredménye az ősz folyamán válik ismertté.
A MAVIR megkezdte a vonatkozó szabályzatok és érintett IT rendszerek módosítását, annak
érdekében, hogy 2018. második felétől a piaci partnerek számára lehetővé váljon a tartalékpiaci
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ajánlatok energiadíj elemének napközbeni módosítása. Ezzel jelentősen nő a piaci tervezésük
rugalmassága, továbbá azt várjuk, hogy az árak jobban fogják tükrözni a valós piaci igényeket.
A rendszerszintű szolgáltatások nyújtásába immár több éve ipari nagyfogyasztó is bekapcsolódott,
az erőművekhez hasonló módon és feltételekkel. A fogyasztók körének szélesítése, a kisebb
szereplők érdekeltségének megteremtése egyre fontosabb.
Az elmúlt években új szereplőként megjelenő szabályozó központok továbbra is aktívan részt
vesznek a MAVIR által lefolytatott tartalék-beszerzési tendereken, a szekunder és tercier
szabályozás mellett a primer szabályozás tekintetében is vannak akkreditált szereplők. Jelenleg
nyolc szabályozó központ létezik, beépített teljesítményük 577 MW. Az Üzemi Szabályzat alapján
különböző technológiája (pl. megújuló) kiserőműveket, felhasználókat és villamosenergia-tárolókat
is képviselhet egy szabályozó központ.
A rendszerben megjelenő mintegy a 250 MW fotovoltaikus kiserőműből származó termelés
megfelelő előrejelzéséhez és a szabályozási igénybevétel tervezésének támogatásához továbbra is
elengedhetetlenül fontos a termelés folyamatos, valós idejű megfigyelhetősége. Az üzemirányítás
támogatására is alkalmas „smart mérők” elterjedése ezen folyamatot támogatja. A fotovoltaikus
termelés hosszú távú előrejelzése, ezáltal a rendelkezésre állásuk bizonytalan, éppen ezért az éves,
szezonális, havi teljesítőképesség tervezésben ezen kapacitások kizárólag a várható tartalékigény
meghatározása szempontjából kerülnek figyelembe vételre.
A MAVIR tájékoztatása alapján a megfelelő piaci kínálat és a szükséges határkeresztező
kapacitások mindvégig rendelkezésre fognak állni a téli időszakban.
Az ún. „black start" képességgel rendelkező Dunamenti G2 gépcsoport 15. számú gépegysége
2017.11.06 - 2017.11.16 közötti időszakban, míg a Lőrinci GT 2018.04.21 - 2018.04.22 közötti
időszakban tervezett éves karbantartás miatt nem lesz üzemkész. A Gönyűi KCE-nek nincs
tervezett karbantartása a vizsgált időszakban.
A MAVIR ZRt. az Üzemi Szabályzat 9.1 sz. mellékletének 1.8 pontja szerint jogosult az
akkreditációhoz rögzített követelmények időszakos ellenőrzésére, legfeljebb 3 éves gyakorisággal.
Ennek megfelelve a MAVIR ZRt. 2016.10.15- én a Gönyüi KCE, valamint 2017.06.29-én a Lőrinci
GT „black start” képességének tesztelésére sikeres próbát hajtott végre.
A fogyasztói igények ellátása és ezzel egyidejűleg a szükséges tartalékok biztosítása a teljes
időszakban kizárólag jelentős mértékű (500-3300 MW) import villamos energiával lehetséges.
A földgáz aktuális árának előrejelzése:

Ft/m

3

2017. okt. – dec.

2018. jan. –márc.

2018. ápr. – jún.

58,18

59,47

56,72

A táblázat tartalma a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének
keretszabályiról szóló 70/2016. (XII.29.) NFM rendelet alapján számított, illetve előre jelzett árak
(„a földgáz aktuális ára”), melyek a szabályozás szerinti árfolyamon számítódtak 75-25% arányos
spot-olajindexált képlet alapján. A spot ár tartalmazza a rendelet szerinti spread értéket is, mely
jelenleg 0.
A számításhoz szükséges adatforrásokat a MEKH a honlapján közzéteszi, ezek az alábbi linken
találhatóak az „A) Fölgáz ára” pont alatt:
http://www.mekh.hu/foldgazpiaci-egyetemes-szolgaltatashoz-kapcsolodo-arkepzes
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1.7.2.9.

Átviteli hálózat

A 2017 januárjában bekövetkezett szélsőséges, tartós lehűlés jelentős terhelésnövekedést okozott a
magyar villamosenergia-rendszer hálózati elemein, melyet az átviteli hálózat üzemzavarok nélkül
elviselt. A szélsőséges időjárási körülmények hatása egyidejűleg a teljes európai villamosenergiarendszer működését befolyásolta és több szomszédos rendszerirányító jelentette be vagy helyezte
kilátásba a saját ellátásbiztonsági kockázatának csökkentése érdekében villamos energia
exportjának korlátozását, ezzel csökkentve a magyar VER import lehetőségeit, ugyanakkor növelve
a hazai erőművek ellátásbiztonsági szerepét.
A Pécs-Ernestinovo l-ll. 400 kV-os távvezeték július 24-én rendkívüli időjárás, szélvihar
következtében súlyosan megsérült oszlopainak helyreállítása nagy erőkkel folyik. A tárgyi
üzemzavar elhárításának első szakasza augusztus 19-én a Pécs-Ernestinovo II. távvezeték
bekapcsolásával befejeződött (csak az egyik rendszer került még helyreállításra). Egyik rendszer
már üzemel, év végén lesz a második rendszer is helyreállítva.
Az átviteli hálózat üzembiztonságának fokozása érdekében a Rendszerirányító három fő területen
kíván intézkedni:


A következőkben létesítésre kerülő hálózati elemeket új szabvány előírásai alapján kell tervezni,
ami forrásigény növekedést fog okozni.



Az n-1 elv szerinti rendelkezésre állás teljesülése és a megelőzés igen jelentős költségei miatt
vállalható kockázatnak indokolt tekinteni az üzemelő hálózat szakaszainak rendkívüli időjárás
következtében esetlegesen bekövetkező kiesését. Az üzemzavaros elem kiesése esetén a hálózat
üzemben maradó ágai biztosítják az energiaszállítást, ezzel az elvárt rendelkezésre állás teljesülni
fog.



A távvezetékekkel keresztezett nagy forgalmú közlekedési útvonalakon esetlegesen bekövetkező
balesetek, járulékos akadályoztatás kockázatainak csökkentése érdekében a legfontosabb 40-50
keresztezés (autópálya, vasút, főutak) kiválasztásával és egy -10 éves program keretében történő
átépítésével lehet érdemben tovább foglalkozni.
A 2013. év márciusi, a 2014. decemberi és a 2017. áprilisi, júliusi rendkívüli időjárás miatt
bekövetkezett távvezetéki káresemények tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a helyreállítás
gyorsabban megvalósítható, ha nem kell számolni jelentős időigényű beszerzési eljárásokkal.
Annak érdekében, hogy az ellátásbiztonság terén a MAVIR ZRt. üzemzavar esetén a
leghatékonyabban járhasson el, a havária esetekre tervezett távvezetéki üzemviteli biztonsági
tartalék (ÜBT) mennyiségét lényegesen növelni kell. Figyelembe véve a MAVIR ZRt. egyéb,
kisebb üzemzavarok elhárítására rendszeresített ÜBT készletét is, a növelt készlet elfogadható
valószínűséggel fedezi egy káresemény azonnali helyreállításának anyagszükségletét.
A beszerzést 10 km-es kétrendszerű 400 kV-os nyomvonalszakasz anyagszükségletére tervezik. A
beszerzési eljárás előkészítése elkezdődött, az ÜBT készlet feltöltése 2017. év során várhatóan
befejeződik.
A távvezetékek eljegesedését előrejelző rendszer és az áramvezető sodronyok jégolvasztását
megvalósító műszaki megoldás bevezetése műszaki és gazdasági elemzést követően 2017-ben
megkezdődött. Az eszköz gyártójával a műszaki előkészítés folyamatban van, annak alkalmazása a
2017/2018. évek telén még nem várható.
A Sajószöged alállomás 400 kV-os szekunder rekonstrukciójához kapcsolódóan a SajószögedFelsőzsolca I. 400 kV-os távvezeték tervezett kikapcsolása igényelhet forrásoldali beavatkozást az
észak-magyarországi régió ellátásbiztonságának fenntartása érdekében. A MAVIR ZRt. heti és napi
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szinten vizsgálatot végez, és szükség esetén egyeztet az érintett partnerekkel a lehetséges
megoldásokról, és a szükséges beavatkozásról.
Az átviteli hálózati elemek 2018. évi kikapcsolási terveinek az egyeztetése a hazai engedélyesekkel
és a külföldi TSO-kkal - a hatályos előírásoknak megfelelően - októberben kezdődik el. A vizsgált
időszakban nem számítunk az ellátást veszélyeztető tervezett állapotokra.
1.7.3. Távhőellátás
Az országban 94 településen 102 db távhőszolgáltató működik, amelyek 70 % körüli arányban
földgáz alapon termelt távhőt értékesítenek.
A téli időszak folyamatos és biztonságos távhőellátását a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
előírásai biztosítják. A távhőtermelőkre és távhőszolgáltatókra nézve a téli felkészülésre
vonatkozóan explicit jogszabályi előírások nincsenek. A jogszabályi előírások alapján
távhőszolgáltatói, illetve távhőtermelői tevékenység csak engedély alapján végezhető. Az
engedélyekben foglaltak szerint az engedélyesek értesíteni kötelesek a MEKH-t a távhőellátást
veszélyeztető körülményekről. Fentiek alapján az Engedélyesek eddig a MEKH felé nem számoltak
be olyan műszaki vagy gazdasági akadályokról, amelyek a téli időszak folyamatos és biztonságos
távhőellátásában fennakadást okozhatnának.
1.8.

Összefoglalás

A 2017/18-as téli időszakban földgázellátási problémákkal nem számolunk. Az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználók folyamatos gázellátása a jogszabályban előírt, az elmúlt
százhúsz hónap téli időszakai közül a szolgáltatási terület vonatkozásában a legmagasabb napfok
számúnak megfelelő mértékig és -12 °C közép-hőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig
biztosított.
Összességében is az elmúlt téli időszakot meghaladó mobil földgázkészlet áll a kereskedők
rendelkezésére és a biztonsági földgázkészlet feltöltése is megtörtént a jogszabályban előírt
magasabb értékre.
A hazai bértárolás mennyisége nagyobb feltöltöttségi szintet eredményez, amely a kitárolható
mennyiséget tovább növeli.
Az ellátási kockázatok szintje – beleértve az ukrán irányú ellátás kiesésének lehetőségét is – az
elmúlt téli időszakhoz képest nem változott
A téli időszakban a magyar villamosenergia-rendszer teljesítménymérlege megfelelőnek tekinthető.
Ismereteink szerint a megfelelő piaci kínálat és a szükséges határkeresztező kapacitások mindvégig
rendelkezésre állnak majd.
Az ún. black start képességgel rendelkező Lőrinci GT, Gönyűi Erőmű, Dunamenti Erőmű egységei
eddigi információink szerint a vizsgált időszakban mindvégig üzemkészek lesznek. Az átviteli
rendszerirányító diszpécserei heti rendszerességgel tesztelik az FKA korlátozási rendszert, amely
ezáltal üzembiztosan rendelkezésre áll majd a tárgyalt időszakban is.
A fentiek ellenére a téli hideg időszakban továbbra is előfordulhat földgázkiléptetés a szénhidrogén
tüzelésű erőműveknél, emiatt továbbra is szükség van az átviteli rendszerirányító diszpécsere és a
MOL Földgázszállító Zrt. rendszerirányító központi diszpécsere együttműködésére. Bár történtek
intézkedések a szénelfagyás megakadályozására, jelentős hőmérséklet csökkenéskor ez
előfordulhat, ami korlátozhatja a Mátrai Erőmű termelését. Ilyen esetben a tartalékok bevonására
gyors intézkedés válhat szükségessé.
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Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt bekövetkezett távvezetéki káresemények tapasztalatai
alapján az ezután esetleg bekövetkező havária helyzetek okozta károk gyors helyreállítása
érdekében a MAVIR ZRt. a távvezetéki üzemviteli biztonsági tartalék (ÜBT) mennyiségének
lényeges megnövelését várhatóan év végre elvégzi. Figyelembe véve a MAVIR ZRt. egyéb, kisebb
üzemzavarok elhárítására rendszeresített ÜBT készletét is, a növelt készlet elfogadható
valószínűséggel fedezi egy káresemény azonnali helyreállításának anyagszükségletét.
A téli energiaellátás biztonságát befolyásoló tényezők közül jelen körülmények között a piaci
szereplők felelős viselkedése, valamint a földgázellátás (melynek kockázatát növeli az elhúzódó
orosz-ukrán konfliktus) látszik a legfontosabbnak. Különösen lényegesnek tartjuk ezért a földgázés a villamosenergia-piac megfelelő rugalmasságot biztosító, harmonikus együttműködését. A
fölgáz tüzelésű erőművek nominálása (földgáz fogyasztás előrejelzés) során a rendszerirányítói
utasításokat nem tudják előre.

2. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG:
2.1.

A katasztrófavédelmi szervek téli időszaki felkészülése

2.1.1. Szakmai értekezletek
A téli időjárás következményeinek felszámolása szerteágazó feladat, számos ágazatot, szervezetet
érint, így az eredményes operatív együttműködés érdekében, az érintetteknek az önálló felkészülés
mellett a közös felkészülésre is nagy hangsúlyt kell fektetniük.
Ennek megfelelően 2017. október 30-án a BM OKF szervezésében, a téli időjárás
következményeire való felkészülés témájában, szakmai értekezletet tartottunk közel 100 fő részére
(minisztériumok, közlekedési ágazat, meteorológia szakterület, rendvédelmi szervek, Magyar
Honvédség, energetikai szektor, egészségügyi szolgálat, karitatív szervek, fővárosi és megyei
védelmi bizottságok titkárai, titkár-helyettesei).
A szakmai értekezlet célja volt
a)
b)
c)
d)
e)

a téli időjárás következményeire való közös, céltudatos felkészülés;
az adat- és információcserék hatékonyabbá tétele;
az egymás erőinek, eszközeinek és képességeinek megismerése, összehangolása;
az operatív együttműködés fokozása;
a döntés-előkészítési és hozatali szintek közötti kapcsolat továbbfejlesztése.

Felkészülésen kiemelt szerepet kapott az oktatási, szociális és az egészségügyi ágazat, amelynek
felkészüléséről az Emberi Erőforrások Minisztériumának koordinációs ügyekért felelős helyettes
államtitkára számolt be. Helyettes Államtitkár Asszony előadásában kitért a vörös kód elnevezésű
speciális figyelmeztetésre, amelynek célja, hogy kritikus időjárási helyzetben felhívja a szociális
ellátórendszer figyelmét, hogy a segítő tevékenység legfőbb feladatai közé tartozik az élet védelme.
A vörös kód ideje alatt az élet védelme érdekében a szociális szolgáltatást nyújtók a bejegyzett
szolgáltatásuk típusától, férőhelyszámától és ellátási területétől függetlenül, az utcai szociális
szolgálatokkal és a regionális diszpécserszolgálatokkal együttműködve fogadni kötelesek a
hajléktalan személyeket.
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2.1.2. Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság
Aktualizáltuk a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB)
tagjainak, az ágazatok riasztását és értesítését végző kapcsolattartó pontok, valamint a Nemzeti
Veszélyhelyzet-kezelési Központba (a továbbiakban: KKB NVK) delegált szakértők adatait.
2.1.3. Téli felkészülési gyakorlat
Az idei évben a rendkívüli téli időjárás következményeinek hatékony kezelése érdekében, 2017
novemberében három ütemben gyakorlati felkészítést tartottunk. Első ütemben 2017. november 13án kommunikációs gyakorlatot hajtottunk végre, amelyben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek
mellett részt vettek a fővárosi, megyei védelmi bizottságok katasztrófavédelmi titkárai,
titkárhelyettesei is.
Második ütemben 2017. november 15-én a KKB NVK vezetésével, a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Operatív Törzs, a szcenárióban érintett 10 megyei/fővárosi
katasztrófavédelmi igazgatóság és megyei/fővárosi védelmi bizottság, valamint a helyi
katasztrófavédelmi
operatív
munkaszervek
bevonásával
országos
törzsvezetési
gyakorlatot hajtottunk végre.
A gyakorlat keretében ezen törzsek munkájukat a téli események kezelésében érintett ágazatok,
szervek delegált szakértőivel kiegészülve látták el. A törzsvezetési gyakorlat forgatókönyvében egy
olyan rendkívüli időjárási helyzetet modelleztünk, amely során egy időben nagy mennyiségű
csapadék (havazás), viharos erejű szél, valamint extrém hideg éri el hazánkat.
Harmadik ütemben 2017. november 18-19-én a november 15-i gyakorlat forgatókönyvére épülve
önkéntesek bevonásával valós kárfelszámolási gyakorlatot hajtottunk végre a Heves megyei 2408.
számjelű út Bagolyirtás közelében lévő szakaszán, az Országos Helyszíni Irányító Törzs (a
továbbiakban: OHIT) irányításával.
A gyakorlat második napján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Egererdő Zrt. munkatársaival
szoros együttműködésben egy tömeges fakidőléssel elzárt útszakasz felszabadítását szimulálta. A
Heves és Nógrád megyei önkénteseken kívül Budapestről, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből
érkező önkéntes mentőszervezetek, önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint a Magyar Vöröskereszt,
a Fővárosi Vízművek és az Atomix Kft. csapatai vettek részt a beavatkozásban, összesen 120 fővel,
70 db motorfűrésszel.
A gyakorlatról a BM sajtófőnökével egyeztetett módon tájékoztattuk a közvéleményt, amihez
kapcsolódott az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárának külön
tájékoztatása a krízishelyzetekben alkalmazandó szociális ágazati „vörös kód” alkalmazásról.
A gyakorlat hozzájárult a káresemények hatékonyabb kezeléséhez, a mentőcsoportok közötti
gyorsabb információáramláshoz, a reagálási képességük továbbfejlesztéséhez, valamint az országos
szintű erőátcsoportosítások, bajba jutott személyek mentésének vizsgálatához.
2.1.4. A helyben való gyors reagálás biztosítása
A hazánkban is az egyre gyakrabban előforduló, fokozott kockázatokra való helyben való gyors
reagálás biztosítása kiemelt kérdéskör. Létre kell hozni és fent kell tartani egy olyan társadalmi
réteget, amely képes – a megfelelő felkészítést követően – a helyben jelentkező veszélyekre
hatékonyan reagálni, kiegészítve a hivatásos erők képességeit.
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Ezen célt szolgálják a létrejött, és számos eseménykezelésnél már sikeresen alkalmazott járási és
települési mentőszervezetek. A 2017-es esztendőben ezidáig az önkéntes mentőcsoportok 157
alkalommal kerültek alkalmazásra.
A települések önvédelmi képességét fokozza a 179 járási rendeltetésű mentőcsoport, közel 6.000
fővel, valamint a több mint 1100 települési mentőcsoport, 11.400 fővel. Ezen mentőcsoportok a
hivatásos szervek képesség-kiegészítéseként a rendkívüli téli időjárás következményeinek
felszámolására is eredményesen alkalmazhatóak.
A helyben való gyors reagálás biztosítása érdekében Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai
terhére 600 millió forint támogatást biztosított az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó
egyesületek részére. A keretösszegből 100 millió forint állt rendelkezésre az önkéntes
mentőszervezetek számára, amelyből 90 millió forint felhasználására a BM OKF 2017. április 04-én
pályázatot írt ki. A fennmaradt 10 millió forint egyedi elbírálás útján kerül felhasználásra. A
jóváhagyott döntésnek megfelelően 109 mentőszervezet részesült támogatásban, amelyből 52
önkéntes tűzoltó egyesület, 15 polgárőr egyesület, 25 polgári védelmi egyesület és 17 egyéb
közhasznú egyesület.
A 109 mentőszervezet összesen 90 millió Ft értékben nyert támogatást, a legnagyobb részben,
67 759 061 Ft értékben technikai eszköz és gépjármű kategóriában, amely a teljes pályázati összeg
75,3 %-a. Fontos hangsúlyozni, hogy a 2017. évi pályázati felhasználás mellett a tavalyi években is
jelentős összeggel támogatta az állam az önkéntes mentőszervezeteket. 2016. évben 122
mentőszervezet, 100 MFt. értékben, 2015. évben 40 területi rendeltetetésű szervezet (megyei
mentőszervezetek) 48,4 MFt. értékben, főleg speciális mentőfelszerelésre, 87 járási önkéntes
mentőcsoport 50 MFt. értékben, elsősorban védőeszközre kapott támogatást, amelynek csaknem
64%-a olyan technikai eszköz beszerzését jelentette, amelyet a téli rendkívüli időjárás hatásaiból
eredő helyzetek felszámolásakor is hasznosítani tudnak.
A téli időszak rendkívüli időjárási hatásainak kezelése érdekében a nemzetgazdasági erőforrások
gyorsított elérése érdekében jelenleg 4.600 befogadó- és 3.900 melegedőhely, valamint a vasúti és
közúti közlekedés kockázati helyszíneihez kötötten 700 a mentésbe bevonható műszaki- technikai
eszköz, tolólapos földmunkagép és mezőgazdasági vontató hatósági kijelölése megtörtént. A
kényszervárakoztatás érdekében országszerte 1.370 szükségparkoló áll rendelkezésre, a megyékben
a segítségnyújtás fogadására találkozási pontok lettek kijelölve, amelyek száma országosan
megközelíti a 300-at.
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
alapján a települések a rendkívüli téli időjáráshoz köthető, indokolt és szükséges védekezési
költségeiket részben vagy teljes mértékben visszaigényelhetik a központi költségvetésből, a
rendeletben leírt feltételek teljesítésével.
2.1.5. Lakosságvédelmi ellenőrzések
A téli időszakra történő felkészülés szerves részét képezi a hatósági feladatok végrehajtása is.
Tavaly a hivatásos katasztrófavédelmi szervek - január 01. és november 3. közötti időszakban összesen 16.190 db, az idei évben 17.810 db lakosságvédelmi ellenőrzést hajtottak végre, ezek az
ellenőrzéstípusok konkrétan vagy következményeiben kapcsolódnak a téli időszakhoz.
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2.1.6. Konkrétan kapcsolódó ellenőrzések
A téli időszakhoz konkrétan kapcsolódó ellenőrzéstípus a befogadó- és melegedő helyek szemléje.
Ezidáig a témában 1.954 db (a vizsgált időszakban tavaly 1.211 db) ellenőrzést hajtottunk végre,
amelyek biztosítják ezen helyiségek alkalmazhatóságát.
2.1.7. Összefüggő ellenőrzések
A belterületi vízelvezetők, a nem karbantartott fák, farosok ellenőrzései szorosan kapcsolódnak a
téli időjárás következményeinek megelőzéséhez (nedves hó súlyától leszakadt faágak, kidőlt fák,
azok által megrongálódott elektromos vezetékek, hóolvadásból kialakuló ár-, valamint belvízi
események).
A belterületi vízelvezetők vonatkozásában ez idáig 5.076 db (a vizsgált időszakban a megelőző
évben 5.180 db), a fák, fasorok vonatkozásában 2.429 db (2016-ban a vizsgált időszakban 2.140 db)
ellenőrzést folytattunk le.
A befogadó- és melegedőhelyek, fák és fasorok, valamint a vízelvezető rendszereket érintő
ellenőrzések a lakosságvédelmi ellenőrzések 51%-át képezik, jól mutatva a téli időszak kiemelt
helyen való kezelését.
2.1.8. Kockázati helyszínek, hozzárendelés
A reagálóképesség fokozását szolgálják a korábban feltárt, és ismert kockázati helyszínekhez való
eseménykezelési eszköztár hozzárendelése (befogadó- és melegedőhelyek, szükségparkolók,
találkozási pont, erők, eszközök). Ennek érdekében a HELIOS polgári védelmi nyilvántartó
rendszerbe feltöltött adatokkal naprakészen tartását a katasztrófavédelmi igazgatóságok
rendszeresen végzik.

5. ábra: Befogadóhely (Bács-Kiskun megye)
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2.1.9. Operatív törzs alkalmazás
Az úgynevezett MAXI projekt keretében az informatikai szakterület – a szakmai igényeket
figyelembe véve – létrehozott egy egységes térinformatikai alkalmazást, mely a logisztikai tervezés,
a műveleti munka és az operatív beavatkozás, munkavégzés támogatását célozza.
2016 szeptemberében, országos térinformatikai gyakorlat keretében az alkalmazás funkcionális és
terhelési próbán esett át, amely során a használatot befolyásoló hibák feltárásra, majd azt követően
javításra kerültek, így a program alkalmazható.
2.1.10. A BM OKF területi szervei által végrehajtott feladatok
A katasztrófavédelmi igazgatóságok a hivatásos katasztrófavédelmi szervek rendkívüli téli időjárási
viszonyok során jelentkező feladataik végrehajtásáról szóló 75/2013. számú főigazgatói intézkedés
alapján a felkészülést végrehajtották, amelynek során a már leírt lakosságvédelmi ellenőrzéseken,
valamint a nemzetgazdaságból biztosított helyiségek és technikai eszközök kijelölésének és
rendelkezésre állásának ellenőrzésén túlmenően, intézkedtek a fővárosi és a megyei védelmi
bizottságok (a továbbiakban: F/MVB) üléseire a téli időszakra történő felkészülés helyzetéről szóló
napirendek betervezésére.
Az F/MVB-k katasztrófavédelmi munkacsoportjainak, valamint a közbiztonsági referensek, továbbá
a saját állomány vonatkozásában a téli felkészítéseket végrehajtották. A hivatásos tűzoltóságok
egységeinek és eszközeinek téli igénybevételre történő felkészítése megtörtént. A folyamatos,
rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák vonatkozásában az illetékes
kormányhivatalokkal az adattovábbítás rendjéről megállapodtak.
2.2.

Összegzés

Az elmúlt években Magyarország, illetve a környező országok időjárása is változó képet mutatott, a
meteorológiai jelenségek az évszakoktól függetlenül sokszor szélsőséges formában jelentek meg,
nehézségeket okozva a lakosság életében. A fentiekre figyelemmel a hivatásos katasztrófavédelmi
szerveknek az idei évben is a legrosszabb forgatókönyvre (meteorológiai anomáliákra) kell
készülniük, rendkívüli jelentőségű csapadéktevékenység (havazás, illetve ónos eső) bármikor,
bárhol bekövetkezhet extrém formában, a téli időszakban.
A korábbi évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a katasztrófavédelem a szükséges
felkészülési feladatokat az alábbiakban felsorolt, folyamatban lévőekkel kiegészülve biztosítja a
rendkívüli téli időjárás hatásaira történő gyors és hatékony reagálást, ezáltal a lakosság élet és
vagyonbiztonságának fenntartását.
3. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
A Rendőrség a közlekedésbiztonság fenntartása és növelése érdekében jelentkező feladatainak
végrehajtásakor az aktuális időjárási viszonyokat és azok közlekedésbiztonsági sajátosságait
figyelembe veszi. A prioritások meghatározása az év egyes időszakaiban eltérőek, ennek
megfelelően a téli időszak kiemelt feladatai kapcsolódnak:
a) a megváltozott útviszonyokra és azok veszélyforrásaira való figyelemfelhíváshoz, a célirányos
preventív tevékenységhez,
b) a rendkívüli események kezeléséhez, a kapcsolódó helyszíni tevékenységek hatékony
ellátásához.
Alapprobléma, hogy közlekedők nem készülnek fel időben a megváltozott körülményekre, melynek
jelei a felkészületlen járművezetők, a nem vagy nem megfelelően felkészített járművek,
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gyakorlatlan „de bátor” gépkocsivezetők, valamint a járművek kivilágítására vonatkozó szabályok
gyakori megszegése. Tapasztalataink minden évben, hogy a közlekedő gépkocsik mintegy 7%-ának
a világítása nem megfelelő.
A közúti közlekedési baleset bekövetkezése mindig rendkívüli esemény, különösen, ha az
gyorsforgalmi úton történik. A balesetek bekövetkezése mellett a téli időjárási viszonyok további
fennakadásokat okozhatnak közútjainkon, melyek eredményeként forgalomkorlátozások bevezetése
is indokolt lehet.
A balesetekhez kapcsolódó hatósági helyszíni tevékenység célja, az esemény körülményeinek minél
pontosabb feltárása és rögzítése, az útszakasz közlekedésre alkalmassá tétele úgy, hogy a
közlekedést a lehető legrövidebb ideig korlátozzuk. Ennek a jogos társadalmi igénynek való
megfelelés nemcsak balesetek esetén elvárás, hanem az egyéb rendkívüli események kezelése során
is, ami csak az egyes szervezetek közti hatékony és kidolgozott együttműködéssel lehet sikeres.
A Rendőrséget érintően a forgalomkorlátozások bevezetésével, a balesetek helyszínén teendő
intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megfelelőek a fenti célok teljesítéséhez.
Rendkívüli időjárási viszonyok mellett gyakoriak a jelentős torlódással járó közúti közlekedési
balesetek bekövetkezése (kiemelt jelentőségű események), melyek kezelésére külön központi
protokoll került kiadásra 2013. szeptember 9-én, mely valamennyi rendőri szervre vonatkozik, a
feladatok szétválasztását, koordinált végrehajtását szolgálja.
A protokoll elsősorban az alábbi intézkedések megtételére tér ki:
a) kiemelt esemény esetén irányító parancsnok kijelölése;
b) szolgálati csoportok létrehozása (jelentős közlekedési baleset során, az eseményhez mérten
szükség szerint) csoportvezetők kijelölésével;
c) megerősítő erők igénylése;
d) egycsatornás jelentési és feladatadási rend meghatározása.
Az egyes szolgálati csoportok:
a) irányító parancsnokot segítő csoport
b) szemlebizottság
c) adatgyűjtő csoport
d) ittasság ellenőrző csoport
e) kihallgató csoport
f) forgalomterelő csoport
g) helyszínbiztosító csoport
h) kommunikációs csoport
i) tartalék csoport
A téli időszakra vonatkozó rendkívüli helyzetek kezelésére 2013. október 22-én szintén külön
szakmai protokoll került kiadásra, mely a különböző szintű rendőri szervekhez mérten és
szakterületekre vonatkozóan határoz meg konkrét és számon kérhető feladatokat. Az ország
területén várható, rendkívüli időjárási viszonyok bekövetkezése során fellépő helyzettel kapcsolatos
rendőri feladatokat alapvetően két részre – felkészülési és végrehajtási időszakra – kell felosztani.
A felkészülési időszak során egyrészt a baleset-megelőzés és a tömegtájékoztatás területére,
másrészt az elsődleges intézkedésekre kell koncentrálni. Ennek jegyében az alábbi feladatok
emelhetők ki:
a) A téli útviszonyokra történő központi figyelemfelhívás (kampányok, téli gumi szerepe és
előnyei, „Látni és látszani”).
b) A kampányok jelentősebb eseményeiről az ORFK Kommunikációs Szolgálat bevonásával a
lakosság médián keresztül történő tájékoztatása.
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c) A fővárosi, illetve a megyei balesetmegelőzési bizottságok aktív részvétele a központilag
szervezett „Látni és Látszani” kampányban.
d) A helyi sajátosságok figyelembevételével a közlekedők téli útviszonyokra történő felkészítése,
a biztosított szóróanyagok terjesztése.
e) A veszélyelhárítási feladattervek, a terelési tervek és mellékleteik felülvizsgálata, szükség
szerinti aktualizálása, különös tekintettel az újonnan épített és átadott útszakaszok
vonatkozásában.
f) A személyi állomány berendelésével összefüggő adatok folyamatos aktualizálása, a harcérték
jelentést pontos vezetése.
g) A közútkezelőkkel történő kapcsolatfelvétel, az általuk alkalmazott tervek, valamint az
erőforrások kölcsönös megismerése, továbbá a kapcsolattartók elérhetőségének egyeztetése.
h) A közutakon a hó fogságában rekedt és a vezetőik által hátrahagyott járművek mentésére
rendelkezésre álló kapacitások felmérése.
i) A korlátozott látási viszonyok és szélsőséges időjárási viszonyok közötti rendőri intézkedések
módszertanának és taktikáinak ismételt oktatása, figyelemmel a közúti járművek
megállításának és követésének módszereiről és taktikáiról szóló 7001/2006. (IV. 6.) ORFK
irányelv rendelkezéseire.
j) Az autópálya kezelő üzemmérnökség által szervezett téli gépszemlén az érintett autópálya
alosztályok vezetőinek és/vagy a területi rendőri szerv közlekedésrendészeti
osztályvezetőjének részvétele.
k) A gyorsforgalmi úthálózat, illetve az országos közúthálózat esetében – különös tekintettel a
hóátfúvással, lefagyással veszélyeztetett útszakaszokra – a rendelkezésre álló parkolóhelyek
felmérése.
Gazdasági jellegű intézkedések:
a) A téli felkészülést szolgáló őszi gépjárműszemle keretében a szolgálati gépjárművek
alkalmasságának ellenőrzése, különös tekintettel a téli gumiabroncsok meglétére, állapotára,
az ablaktörlők és a megkülönbözető jelzések működőképességére, szükség esetén pótlására.
b) A használatban lévő gépjárművek téli kiegészítőkkel (hólánc, hólapát, jégoldó, téli ablakmosó
folyadék, takarók) történő ellátása.
c) A munkavédelmi normák alapján a közterületi állomány védőitallal történő ellátása.
d) A szolgálati gépjárművekben a MOL üzemanyagkártya elhelyezése.
e) Szolgálati helikopterek téli felkészítése.
Személyi állományt érintő intézkedés:
a) A feladatok végrehajtásában részt vevő és további bevonható tanintézeti hallgatói állományra
vonatkozó kimutatás folyamatos aktualizálása.
A végrehajtás területén jelentkező főbb feladatok:
a) A forgalomtorlódások felmérése, azok folyamatos figyelemmel kísérése, a forgalom
folyamatosságának biztosítása, különös tekintettel a gyorsforgalmi úthálózat tekintetében.
b) Az ORFK Főügyelet és a tevékenységirányítási központok jelentési kötelezettségének
teljesítése.
c) Részleges vagy teljes Országos Törzs felállítása, a veszélyelhárítási feladattervek, terelési
tervek alkalmazása.
d) Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseinek, riasztásainak folyamatos figyelemmel
kísérése.
e) Országos Törzs működése során:
 a jelentőrendszer működtetése;
 az elzárt települések és az ott lévő személyek számának folyamatosan aktualizált
nyilvántartása;
 az elzárt útszakaszok folyamatosan aktualizált nyilvántartása;
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a kitelepítésre került személyek számára és elhelyezésük módjára vonatkozó
nyilvántartás vezetése;
 az elakadt gépjárművek folyamatosan aktualizált nyilvántartása;
 a veszélyelhárításban részt vevő erők, eszközök nyilvántartása;
 a sajtószolgálat tájékoztatása;
 a jelentések határidőre történő elkészítése;
 együttműködés a honvédségi, katasztrófavédelmi, törzsekkel, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-vel (a továbbiakban: MK Zrt.), az egyéb autópálya kezelőkkel;
 a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ működése esetén rendőrségi szakértő
delegálása;
 meghatározott járműkategóriák közlekedésével kapcsolatban ideiglenes korlátozás
elrendelése.
f) Figyelemmel kell kísérni a szomszédos országokban kialakult helyzetet, és reális
helyzetértékelés alapján javaslatot kell tenni az országhatárokon a személy, illetve a
teherforgalom beléptetésének szüneteltetésére.
g) Országos Törzs működése esetén a Készenléti Rendőrség csapatszolgálati törzs működtetése:
 szükséges erő és eszköz biztosítása,
 légirendészeti támogatás,
 indokolt esetben mozgó vezetési pont biztosítása.
h) A védekezési feladatokban résztvevők logisztikai biztosítás.
i) A forgalomtorlódások kezeléséhez, a forgalomterelés távolabb történő megkezdése érdekében
a szomszédos területi szerv értesítése.
j) A terelő utakon megnövekedett forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében rendőri
erők igénybevétele (forgalomsegítési feladatok).
k) Autópálya leállósávok, biztonsági folyosók tisztán tartása.
l) A gyorsforgalmi úthálózaton bekövetkezett eseménynél az érintett területi szerv részéről egy
szakértő munkatárs vezénylése az esemény közelében lévő üzemmérnökségre, aki a
forgalomfigyelő és térfigyelő kamerák képeinek segítségével folyamatosan figyelemmel tudja
kísérni a forgalom nagyságát és erről tájékoztatja az irányító parancsnokot, valamint a
közútkezelő útján a változtatható jelzésképű táblákon kezdeményezi a közúton közlekedő
járművezetők tájékoztatását.
m) Kommunikációs munkatárs helyszínre vezénylése a média kezelése érdekében, továbbá a
sajtószolgálat megerősítése.
n) Az Útinform és a sajtó részére folyamatos tájékoztatás adása a terelő utakról, illetve a
kialakult esemény kezelésének várható időtartamáról az okok megjelölésével (pl.: időjárási,
mentési körülmények, a mentés speciális eszközt és végrehajtást igényel).
o) A rendkívüli eseménnyel kapcsolatos feladatok elhúzódása esetén a várakozni kényszerülő
járművezetők tájékoztatása (szükség esetén verbálisan, lokálisan), a tömeges várakozással
érintett parkolók, üzemanyagtöltő állomások rendőri felügyeletének megszervezése.
p) Közreműködés a beragadt gépjárművek vezetőinek kimentésében és melegedőhelyekre
történő szállításában.
q) A melegedőhelyeken a rend fenntartása, az elhagyott helyszíneken maradt értékek, járművek
őrzése.
A 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik rendkívüli (téli) időjárási viszonyok esetén
történő forgalmának korlátozása tárgyában 2015-ben az Országos Rendőr-főkapitányság (a
továbbiakban: ORFK), a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a
továbbiakban: BM OKF), valamint az MK Zrt. illetékes vezetői megállapodtak egy közös
eljárásrendben, mely a következő:
A Rendőrség kizárólag a közút meghatározott részének (szakaszának) forgalmát korlátozhatja
(zárhatja le, terelheti el). A tehergépkocsik forgalmának megyei, régiós vagy országos szintű
általános korlátozása elrendelésére hatáskörrel nem rendelkezik. Ebből következően arra sincs jogi
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lehetőség, hogy akár a védelmi bizottság, akár a közútkezelő döntéséből a Rendőrség formáljon
közigazgatási aktust. A 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik rendkívüli téli időjárási
viszonyok esetén történő forgalomkorlátozásának bevezetése során különbséget kell tenni:
A) a hazánkat érintő időjárási jelenségek miatt szükséges forgalomkorlátozás,
B) valamint a Magyarországon kívüli időjárási esemény okán szükséges
forgalomkorlátozás között.

hazai

A) A hazánkat érintő időjárási jelenségek miatt szükséges forgalomkorlátozás
Főszabály szerint a közút kezelője köteles intézkedni a közút forgalmának korlátozásáról,
lezárásáról. Az országos közutak tekintetében az MK Zrt. az illetékes, az M5, valamint az M6
jelzésű autópályák esetében a közút kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az egyes
koncessziós társaságok gyakorolják. A közútkezelő a forgalomkorlátozás bevezetéséről értesíti az
illetékes rendőr-főkapitányságot és katasztrófavédelmi igazgatóságot, valamint a honlapján és a
médián keresztül a közlekedőket, továbbá amennyiben érintett, úgy a Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt.-t. Abban az esetben, ha a forgalomkorlátozás több megyét érint, a döntéséről az
ORFK-t, valamint a BM OKF-t is haladéktalanul tájékoztatja.
Kisegítő szabályként (1. fázis) a Rendőrségnek lehetősége van katasztrófa esetén ideiglenes
közlekedésrendészeti intézkedés során egyes útvonalak forgalmának korlátozására. Erre két
esetben kerülhet sor:
a) a rendkívüli téli időjárási esemény következtében kialakult helyzetet a Rendőrség a konkrét
helyszínen észleli, arról haladéktalanul értesíti a közút kezelőjét, amelynek intézkedésig
biztosítja az útszakasz zárását;
b) a közútkezelő észleli a rendkívüli téli időjárási esemény következtében kialakult helyzetet,
dönt az útszakasz lezárásáról, azonban ténylegesen nincs lehetősége lezárni az adott
útszakaszt humán, illetve eszköz kapacitáshiány miatt. Ebben az esetben haladéktalanul
értesíti a területileg illetékes rendőr-főkapitányságot, amely lezárja az adott útszakaszt addig
az időpontig, amíg a közútkezelő nem tud a jogszabályi kötelezettségének eleget tenni.
Mindkét esetben az útlezárás hivatalos elrendelése a közútkezelő feladata, a rendőrségi zárás
ténylegesen addig tart, amíg a közútkezelő nem tudja ellátni a jogszabályi kötelezettségét. A
lezárás megszüntetéséről is a közútkezelő dönt.
Kisegítő szabályként (2. fázis) a katasztrófavédelmi szerv jár el, ha mind a közútkezelő, mind a
Rendőrség nem tudja ellátni a jogszabályban nevesített kötelezettségét, vagyis jelen esetben egy
rendkívüli téli időjárási esemény bekövetkezése esetén a személy és vagyonbiztonságra veszélyes
útszakaszok nem kerülnek lezárásra. A döntést a megyei védelmi bizottság katasztrófavédelmi
elnök-helyettesével, a megyei rendőr-főkapitánysággal, valamint a közútkezelővel való egyeztetés
előzi meg.
B) a Magyarországon kívüli időjárási esemény okán szükséges hazai forgalomkorlátozás
Abban az esetben, ha Magyarország határain kívüli rendkívüli időjárási esemény miatt szükséges
forgalomkorlátozás bevezetése, az ezzel kapcsolatos feladatokat a Rendőrség látja el, melyben a
közútkezelő közreműködik [pl. a határátkelőhelyekhez vezető közutakon a saját eszközeivel
(táblákkal) részt vesz a forgalomkorlátozás elrendelésében, a közlekedésbiztonsági kockázatok
csökkentése érdekében].
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Összegzés
A terelésekkel kapcsolatos általános elv:
A tereléssel járó baleseteket nem lokális problémaként kell kezelni!
Az olyan természeti veszélyforrások, mint a rendkívüli téli időjárási viszonyok okozta
következmények sikeres elhárításának kulcsa, az arra jogszabályilag rendelt és jól felkészült állami
szervek folyamatos, hatékony és konstruktív együttműködése.
Az említett két protokollban foglaltakat, valamint a 7,5 tonna össztömeget meghaladó
tehergépkocsikat érintő forgalomkorlátozások bevezetésének kialakított gyakorlatát a rendőri
szervek ismerik. A 2017. október 20-án megtartott rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesi
értekezleten feladat-meghatározás történt az e dokumentumokban foglaltak ismételt áttekintésére,
oktatására, valamint az eljárásrendek szerinti intézkedések soron kívüli megtételére.
Az elmúlt években bekövetkezett rendkívüli téli időjárási viszonyok során a Rendőrség vezetése és
a beavatkozó rendőri erők a tőlük elvárható módon helytálltak a mostoha időjárás okozta
közlekedési helyzetek kezelésében, a bajbajutott állampolgárok mentésében, a helyi
önkormányzatok és az elhárításban résztvevő társszervek támogatásában. A Rendőrség 2017
hátralévő időszakában – különös figyelemmel az év végi ünnepekre – valamint a téli időszak végéig
az állampolgároktól elvárható szinten kívánja kezelni az esetleges rendkívüli eseményeket, ezzel
erősítve a Rendőrség megítélését és a Magyar Kormányba vetett bizalmat.
4. ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
4.1.

Jogszabályi alapok

A vízkárok elleni védelem és védekezés a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: VgTv) hatálya alá tartozó tevékenység. A törvény állami feladatként határozza
meg: a vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység szabályozását; a
vízkár-elhárítási tevékenység szervezését, irányítását, ellenőrzését.
A VgTv 16. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a vizek kártételei elleni védelem érdekében
szükséges feladatok ellátása - a védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint
a védekezés - az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában
érdekeltek kötelezettsége.
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben kijelölt vízügyi igazgatási szervek
feladatát ugyancsak a VgTv 16. §-a határozza meg a (3) bekezdésben a következők szerint:
„A vízügyi igazgatási szervek feladata a folyók vízkár-elhárítási célú szabályozása, a kettőnél több
települést szolgáló vízkár-elhárítási létesítmények – az árvízvédelmi fővédvonalak, vízkárelhárítási célú tározók, belvízvédelmi főművek (a továbbiakban: védművek) – építése, ezek,
valamint az állam kizárólagos tulajdonában lévő védművek fenntartása és fejlesztése, azokon a
védekezés ellátása, továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatainak
ellátása.”
A VgTv 16. § (4) bekezdés rendelkezése szerint a vízügyi igazgatási szervek vízkárelhárítással
összefüggő feladatai:
a) a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási teendőinek irányítása, illetőleg ellátása;
b) a védőművek építése, fejlesztése, illetve az építés, fejlesztés összehangolása;
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c) a védekezés területi tervezése, szervezése, szakmai irányítása;
d) a helyi önkormányzatok vízkár-elhárítási tevékenységének szakmai irányítása;
e) a helyi önkormányzatok számára a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő
vízkárelhárítási tervek és fejlesztési tervek elkészítéséhez és felülvizsgálatához adatok
szolgáltatása, valamint a folyók menti nyílt ártéri települések esetében a vízkárelhárítási
tervek elkészítése és a meglévő tervek felülvizsgálata;
f) a vízitársulatok vízkár-elhárítási tevékenységének szakmai irányítása;
g) a vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos tájékoztatás.
A vizek kártételei elleni védekezés szabályait a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet írja elő.
A rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a védekezésre való felkészülés során a
védekezésre kötelezettek feladatai:
a) a védőművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések, gépek,
eszközök és felszerelések karbantartása;
b) berendezések, gépek, eszközök és felszerelések karbantartása;
c) a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése;
d) a saját védelmi szervezetek megszervezése és felkészítése,
e) védekezési gyakorlatok tartása,
az előzőekben felsoroltak rendszeres, évenkénti felülvizsgálata.
A rendszeres felülvizsgálat célja:
a) a biztonságra irányuló műszaki megállapítások, intézkedési tervekben meghatározott sürgős
feladatok elvégzésének ellenőrzése;
b) a védművek védképességének ellenőrzése,
c) a védekezési eszközök, gépek és anyagok rendelkezésre állásának ellenőrzése;
d) a szervezeti és személyi feltételek ellenőrzése;
e) a védelmi kapcsolatrendszerek aktualizálása;
f) a védelmi tervek ellenőrzése.
A vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védművek, védekezési eszközök, gépek és
anyagok évenkénti rendszeres felülvizsgálata az Országos Vízügyi Főigazgatóság által
elfogadott ütemterv szerint történik.
A rendszeres felülvizsgálat kiterjed
a) az árvíz-, valamint belvízvédelmi, folyószabályozási művekre, a térségi vízszétosztó (nagy)
létesítményekre, a dombvidéki vízfolyásokra, valamint a vízkárelhárítással közvetlen
összefüggésben lévő vízrajzi létesítményekre,
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b) az árvíz, belvíz és vízminőség védelmi, anyagokra, gépekre, eszközökre, a védelmi
osztagokra, Műszaki Biztonsági Szolgálatokra, a hírközlésre,

c) a személyi állomány oktatására és a szervezet felkészültségére is.
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Ugyancsak részét képezi a felülvizsgálatnak
d) a jeges árvizek elleni védekezésre való felkészülés, kiemelten a jégtörő hajópark műszaki
állapotának, valamint a vízépítési műtárgyak fagypont alatti üzemeltetési feltételeinek
ellenőrzése is. Ennek fontosságára a Dunán és a Tiszán 2017. január-február hónapokban
kialakult jéghelyzet hívta fel a figyelmet.

A 45 éves átlag életkort meghaladó jégtörő hajópark felújítására a Kormány jelentős forrást
biztosított. A vonatkozó előírások szerint az Országos Vízügyi Főigazgatóság a rendelkezésre álló
jégtörő hajók csoportbeosztását minden év november 20-ig jelenti a BM közfoglalkoztatási és
vízügyi helyettes államtitkárának. Az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetőjének utasítása esetén
a hajókat a fenntartó vízügyi igazgatóság december 15. – március 1. közötti időszakban, készenlétbe
helyezi és az azonnali bevethetőség érdekében a kijelölt állomáshelyen 1 fokú készültségben tartja.
4.2.

II. A 2017. évi felülvizsgálatok főbb megállapításai

a) A 2017. évi január-február havi, a Dunán és a Tiszán kialakult jéghelyzet a jégtörő flotta
fokozott igénybevételét jelentette, melynek következtében – tekintettel a hajók életkorára –
gyakori meghibásodások keletkeztek. A védekezést követően a javítások részben már
megtörténtek, részben az év végéig befejeződnek.
b) Az árvízvédelmi létesítmények vonatkozásában megállapítható, hogy azok rendszeres
fenntartási munkáit a vagyonkezelő – és egyben védekező – vízügyi igazgatóságok
elvégezték;
c) A védműveken védelmi biztonságot veszélyeztető hiányosságot a felülvizsgáló bizottságok
sehol nem állapítottak meg;
d) A töltésbe épített műtárgyak védekezésre alkalmas állapotban vannak;
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e) A védelmi raktárak bővítése, korszerűsítése szükséges;
f) A töltéstartozékok egységesítése érdekében a saját kapacitásokat ki kell használni;
g) A gátőrházak, védelmi központok energetikai korszerűsítését a rendelkezésre álló pályázati és
egyéb források felhasználásával folytatni kell;
h) Élni kell a közfoglalkoztatási programok adta lehetőségekkel;
i) Az igazgatóságok fizikai létszámát növelni szükséges a csak kézzel végezhető feladatok
ellátásának biztosítása érdekében;
j) A vízrendezés és az öntözés vonatkozásában megállapítható, hogy a síkvidéki vízrendezési
művek állapota és ezzel együtt a védképessége javult az előző évhez viszonyítva;
k) Az igazgatóságok védelmi és a fenntartó gépparkjának korszerűsítése nagyban hozzájárult a
védelmi létesítmények állapotának javulásához;
l) Folytatni kell a társulatoktól átvett művek állapotának javítását, különös tekintettel a
szivattyútelepek és a csatornák vonatkozásában;
m) A VIZIG-ek a feladat ellátására még alkalmas, ugyanakkor műszakilag elavult
berendezésekkel rendelkeznek, ezek folyamatos cseréje a hatékonyság és ez által a védelmi
biztonság, valamint a gazdaságosság növelése érdekében folyamatos igény;
n) A VIZIG-ek szervezetén belül a Műszaki Biztonsági Szolgálatok egységes elvek alapján
történő újraszervezése indokolt;
o) A vízrajzi műtárgyak állapota megfelelő, a vízmércék műszaki szempontból kielégítik az
érvényes előírásokat;
p) A mérő- és adatgyűjtő eszközök folyamatos működését biztosítani kell;

