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Katasztrófavédelmi hatóság

megelőzés/felkészülés – beavatkozás/elhárítás – helyreállítás/újjáépítés

= hatósági eszközökkel történő 

megelőzés

kockázatok lehető legkisebbre csökkentése

hatósági engedélyezési eljárások

hatósági ellenőrzések

konzultációk/tanácsadások



Megelőző jellegű hatósági fellépés

A kockázatok azonosítása

Tudatos tervezési és végrehajtási folyamat

Preventív folyamatok beépítése a mindennapi munkába

2020-ban 38.039 tűzvédelmi hatósági ellenőrzés és szemle 42.857 

hatósági és szakhatósági eljárás



Ellenőrzés, felügyelet:

- kockázatok és kockázati helyszínek azonosítása

- tervezési folyamatok

- társadalom/gazdasági szektor széles körét érintő ellenőrzés –

tájékoztató kampány és előzetes konzultáció lehetősége

- hatósági ellenőrzések végrehajtása, szankciók alkalmazása

Tűzmegelőzési hatósági tevékenység



A mezőgazdasági tűzesetek darabszám adatai

A mezőgazdaság területén a nyári időszakban bekövetkezett tűzesetek

száma a tavalyi évben összesen 184 db volt, amely 37 %-kal az átlag

alatt maradt.



Mezőgazdasági tűzesetek eloszlása megyénként

2020.06.01.-08.31.

>15 db

10-15 db

< 10 db



A leégett mezőgazdasági területek adatai

(06.01.-08.31.) 

A tavalyi évben a vizsgált időszakban összesen 254 hektár tarló, 131

hektár lábon álló gabona és 6 hektár kazal égett le amely a korábbi

évek átlagához képest kb. 50 %-kal kevesebb.



Leégett területek nagysága évenként

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Átlag

Tarló 

(ha)
794 1028 412 585 271 309 254 522

Lábon

álló 

gabona 

(ha)

274 359 127 451 73 112 131 233

Kazal 

(ha)
47 120 10 38 5 10 6 34



A tűzesettel érintett mezőgazdasági gépek adatai

06.01.-08.31.



a) Konzultációk, tájékoztatások, kapcsolattartás

- igazgatóságok és NAK megyei szervezetei között folyamatos

kapcsolattartás - konzultációs lehetőség biztosítása.

- az önkormányzatokon keresztül, helyben szokásos módon történő

figyelemfelhívás.

- kirendeltségek közleményeket, tájékoztatókat adnak ki,

sajtótájékoztatókat tartanak, konferenciákat, fórumokat szerveznek.

Az alkalmazott megelőzési módszerek



Az alkalmazott megelőzési módszerek

b) Hatósági ellenőrzések

Elemző-értékelő vizsgálat

- A helyi sajátosságokat figyelembe vételével a jellemző

kockázati helyszínek, illetve tényezők vizsgálata

hatósági ellenőrzések

- Azon létesítmények felmérése, ahol a szabadtéri,

mezőgazdasági tűzesetek hatásainak felerősödése várható

gázfogadók, trafóállomások, tömegtartózkodásra alkalmas

létesítmények

supervisori ellenőrzések 



Az alkalmazott megelőzési módszerek

b) Hatósági ellenőrzések

- a közút és vasúti nyomvonalak melletti területek vizsgálata

- a korábbi tűzesetek helyszínei, illetve korábbi tűzesettel érintett

mezőgazdasági vállalkozók

- kérésre részt vettünk a mezőgazdasági járművek műszaki

ellenőrzésén



Mezőgazdasági létesítmények biztonsága

1) Tárolási, raktározási tevékenységgel

összefüggő tűzvédelmi előírások

érvényesítésének vizsgálata

2) Nyári betakarítási munkálatok

ellenőrzése

3) Terményszárító berendezést üzemeltető

létesítményekben a tűzvédelmi előírások

betartásának a vizsgálata



Tárolási, raktározási tevékenységgel összefüggő 

tűzvédelmi előírások érvényesítésének vizsgálata

• tűztávolságon belül végzett tárolási tevékenység 

• a helyiséget rendeltetésétől eltérően tárolásra használják

• tűztávolságon belül száraz aljnövényzet található

• a helyiségben nem csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 

szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó 

anyagok tárolása folyik

• gázpalack szabálytalan tárolása

• a helyiségben az előírt szélességű utat nem biztosítják

• Villamos berendezés időszakos felülvizsgálat hiánya

• Feltárt hiba javítás igazolásának hiánya



Tűzvédelmi előírások betartásának vizsgálata

terményszárító berendezést üzemeltető létesítményekben

• Oltóvízforrások ellenőrzésének 

hiánya

• Tűzoltó készülék jelölés hiánya

• Tűzvédelmi szabályzat nem 

naprakész

• Villamos berendezés időszakos 

felülvizsgálat hiánya

• Feltárt hiba javítás igazolásának 

hiánya

• Terményszárító berendezés 

felülvizsgálatának hiánya

• Tűztávolságon belüli tárolás

• Gázpalack szabálytalan tárolás 



OTSZ változások

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM

rendelet 2020. január 22-én hatályba lépett módosítása:

• Az irányított égetés szabályai változtak, a tűzvédelmi hatóság

engedélye helyett, elegendő az irányított égetés bejelentése a területileg

illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek.

Irányított égetés

- Fagykár elleni védelem

- Összegyűjtött növényzet 

égetése



Alkalmazott hatósági eszközök:

- tájékoztató kampány tartása

célcsoport: kora tavasszal a lakosság, kerttulajdonosok, később az

agrárium szereplői

cél: az érintettek figyelmének felhívása a kockázatokra és a megelőzési

kötelezettségre, a jogszabályi előírások betartására

- hatósági ellenőrzések végrehajtása (2021. I. félévében 1546 )

A mezőgazdasági tűzesetek megelőzése - 2021



Tájékoztatás a nyári időszakban az agrárium szektorban:

Az igazgatóságok és a kirendeltségek

• tűzbiztonsági konzultációs lehetőségeket biztosítanak,

• tájékoztatást adnak az illetékes tűzvédelmi hatóság

elérhetőségéről,

• felhívják a figyelmet a gépek, berendezések műszaki

állapotára, az ellenőrzések fontosságára,

• meghívásra részt vesznek a mezőgazdasági erő- és

munkagépek műszaki ellenőrzésén.

Helyi sajátosságok figyelembevétele!

A mezőgazdasági tűzesetek megelőzése - 2021



Köszönöm a figyelmet!


