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A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
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továbbiakban:

Kirendeltség)

és

a

Szekszárdi

Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) 2018. január 1. – 2018. december 31. között
a szervezet alaprendeltetésének megfelelően, eredményesen teljesítette feladatait. A féléves
munkaprogramokban meghatározottakon kívül számos, - az illetékességi területünk
milyenségéből adódó - más feladatot is végrehajtottunk.
A feladataink eredményes teljesítése érdekében

együttműködtünk a rendvédelmi

társszervekkel és közigazgatási szervekkel, munkánkat széleskörű önkéntes, karitatív és
lakossági támogatás segítette. 2018. évben tervszerűen, szervezetten, következetesen és
kiegyensúlyozottan végeztük munkánkat.
A katasztrófavédelmi műveletek végrehajtása nagy hangsúlyt kapott az értékelt időszakban. A
hatósági ellenőrzések, továbbá a preventív jellegű feladatok szakszerű végrehajtása is jelentős
szerepet játszott a káresemények megelőzésében.
A lakosság szélesebb rétegei számára a civil együttműködés keretében szervezett
rendezvényeken tevőlegesen is részt vettünk és tartottunk előadásokat. Az országos
kampányhoz csatlakozva a 2018. évben 34 önkormányzatot, nyugdíjas klubot, iskolát, és
egyéb szervezetet kerestünk fel és tartottunk részükre előadásokat a szabadtéri tűzesetek,
illetve a tűzesetekkel kapcsolatos halálesetek megelőzésével kapcsolatosan. Tolna megyei
Tűzmegelőzési Bizottsági megjelenést 11 esetben, kéménytüzes kiállítást szintén 11 esetben
szerveztünk különféle helyszíneken. A tűzesetekkel kapcsolatos halálesetek megelőzésére
indított kampány sikeresnek tekinthető az illetékességi területünkön, ugyanis lakóingatlanban
a vizsgált időszakban nem történt haláleset tűzeset következtében. Az előadásokat és a
felkészítéseket az idei évben is folytatni kívánjuk.
Nagyban javította a technikai eszközparkunk állapotát az újonnan átvett ügyintézői jármű,
valamint elhelyezési körülményeinken sokat javított a vizesblokkok részbeni felújítása
valamint az új ágyak beszerzése, amik az önkormányzatok támogatásával valósult meg.
Az emlékhely látogathatósága folyamatosan biztosított. Egyre több látogató érkezik az
óvodás csoportoktól elkezdve egészen a nyugdíjas korosztályig.
Az Igazgatóság szervezésében megtartott Hivatásos tűzoltó sportversenyen, egyéni 100 m-es
akadálypályán Klézl Tamás tű. törzsőrmester 1. helyezést ért el, míg összetett csapatban a
Szekszárd HTP a 2. helyen (hivatásos állomány csapatai között 1. helyen) végzett. A
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Székesfehérváron megtartott lépcsőfutó versenyen tűzoltó kategóriában egyéni 2., civil
kategóriában egyéni 4., Tatabányán a lépcsőfutó versenyen tűzoltó kategóriában egyéni 2.,
civil kategóriában egyéni 1 helyezést, az Országos Terepfutó Bajnokságon 1. helyen
végzetünk.
A Kirendeltségen a vizsgált időszakban fegyelmi eljárás nem indult.
Kiemelt figyelmet fordítottunk az érintett időszakban az állomány megfelelő tájékoztatásra,
valamint az állományt érintő kérdések tisztázására.
Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok
Tűzoltósági szakterület
A vizsgált időszakban a Kirendeltség illetékességi területén 1 HTP, 1 katasztrófavédelmi őrs
(továbbiakban: KvŐ), 2 önkormányzati tűzoltóság (továbbiakban: ÖTP), és 13 önkéntes
tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) működött. A 2018-as évben a HTP minden ÖTE-vel
megújította az együttműködési megállapodásait, mely alapján 4 ÖTE I., 1 önállóan
beavatkozó, 1 ÖTE II., 8 ÖTE III. kategóriájú besorolást kapott. A Kirendeltség illetékességi
területe 46 településre terjed ki, míg a HTP 64 település közigazgatási területén lát el
elsődlegesen tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.
Az elmúlt 8 év átlagát figyelmembe véve, megállapítható hogy évente átlagosan közel 500
riasztást kap a HTP. 2018-ban 665 riasztást kezeltek kollégáim, amelyekből 426 beavatkozást
igénylő esemény volt. Ezek közül műszaki mentés 263, tűzeset pedig 163 alkalommal történt.
A műszaki mentések és a riasztások száma az elmúlt 8 évet figyelembe
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1. sz. diagram: a HTP beavatkozást igénylő eseményei 2011-2018 között

A riasztások számának növekedése arányaiban nem hozta magával a beavatkozást igénylő
események növekedését.
A 2017. és a 2018. évet összehasonlítva megállapítható, hogy a műszaki mentések száma
mintegy 35%-al nőtt, illetve a tűzesetek száma kismértékben csökkent. A műszaki mentések
számának 35%-os emelkedését jelentősen befolyásolta a 2018-ban tapasztalt átlagosnál
szélsőségesebb időjárás.

2. sz. diagram: tűzesetek száma a szabadtéri területeken 2011-2018 között
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2018-ban csökkent a szabadtéri tűzesetek száma, ami köszönhető a határozott hatósági
fellépésnek is.
A hathatós hatósági munkánk ellenére is nőtt a téves tűzjelzések száma. Az elmúlt év során
kivizsgáltunk minden téves tűzátjelzést, és a hibás rendszereket cseréltettük, felülvizsgáltattuk
az üzemeltetőkkel.
A KvŐ a káresetek több mint 28%-nál részt vett és avatkozott be hatékonyan a kárelhárításba.
A tényleges riasztási fokozatok 99 %-ban I-es, vagy I/K voltak. Ettől magasabb II/K fokozatú
esemény 2018-ban 1 esetben történt. III/K egy esetben, míg ennél magasabb riasztási fokozat
nem került elrendelésre a HTP működési területén.
A tűzesetek következtében haláleset lakóingatlanban nem következett be. Mind a HTP mind a
Kirendeltség állománya megtett mindent annak érdekében, hogy biztonságosabbá tegyék az
állampolgárok és saját környezetüket tűzvédelemi szempontból. Ennek okán számos előadást
tartottunk a nyugdíjas kluboktól az iskolákig, hogy a résztvevőkkel megismertessük a főbb
tűzvédelmi szabályokat, a tűzesetek megelőzésének lehetőségeit és a helyes magatartási
szabályokat, ha mégis kitörne a tűz.
Szekszárdon egy hajléktalan személy hunyt el tűz következtében, mikor is egy használaton
kívüli pincében vélhetően melegedés céljából tüzet gyújtott.
Kéménytűzzel kapcsolatos káreset az illetékességi területünkön 2018-ban 8 esetben történt,
melyek során a szükséges helyszíni ellenőrzések és a dokumentálások megtörténtek.

3. sz. diagram: kéménytüzekkel kapcsolatos káresetek 2011-2018 között

Szén-monoxiddal kapcsolatos eseményhez az illetékességi területünkön 2018-ban 3 esetben
történt riasztás. Mind a 3 esetben a CO érzékelő jelzett és a kiérkező egységek elvégezték a
szükséges intézkedéseket.
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A 2018. évben 2 kiemelt tűzoltói beavatkozást igénylő eseményt kezeltünk.
Augusztus 6-án reggel 606-kor érkezett a jelzés, miszerint Várdomb településen található
ingatlan alagsorában 150 m2 területen berendezési tárgyak égtek. A tűzet 2 db "C" sugár és
füstelszívó ventilátor segítségével oltottuk el. A riasztási fokozat II-es kiemelt volt.
Szeptember 28-án 1603-kor érkezett jelzés, hogy Decs településen egy kereskedelmi
létesítmény szendvics tetőszerkezete ég. Helyszínen egy kb. 200 m 2 alapterületű vegyesbolt
tetőszerkezete lángolt. 3 „C” és 2 „D” sugárral a tüzet eloltottuk. A tűzoltás során tárgymentés
került végrehajtásra, személyi sérülés nem történt. A riasztási fokozat III. kiemelt volt.

1. sz. kép. Decs, kereskedelmi létesítmény tűz

A káresetek hatékony és szakszerű felszámolása érdekében a tavalyi évben 52 gyakorlatot
tartottunk.
A helyismereti foglalkozásokon részt vettek (egy helyszínen legalább egyszer) a
katasztrófavédelmi hatósági osztály munkatársai is, így nem csak beavatkozói oldalról
vizsgáljuk a létesítményeket, hanem hatósági oldalról is. Továbbá a tűzoltósági felügyelő,
illetve a katasztrófavédelmi megbízottak is részt vesznek egy-egy helyismereti gyakorlaton.
A HTP készenléti állományának szakmai továbbképzése a hatályos belső szabályozók
alapján, az éves továbbképzési terveknek megfelelően történt. A foglalkozások végrehajtását a
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szolgálatparancsnokok a szolgálati csoportok oktatási naplóiban – az előírásoknak
megfelelően – rögzítették.
A HTP működési területén a Bátaszéki és a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságokkal (Továbbiakban: ÖTP) együttműködve látja el tűzoltási és kárelhárítási
feladatait.
Az ÖTP-k elsődleges műveleti körzetükben segítették a HTP munkáját és részt vettek a HTP
által a területükön szervezett gyakorlatokon.
2018-ban 13 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: ÖTE) újítottuk meg az
Együttműködési megállapodásainkat (továbbiakban: EMÜ). 4 ÖTE-vel I-es, 1 ÖTE-vel II-es
és 8 ÖTE-vel III-as EMÜ-t kötöttünk.
A Kirendeltség illetékességi területén 2018-ban 12 ÖTE nyert el pályázatot összesen
8.712.585 Ft értékben, amely az előző évhez képest 15%-os emelkedést mutat.
Az ÖTE-k az idei évben 109 alkalommal vettek részt káresetek felszámolásában.
Iparbiztonsági szakterület
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése érdekében a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemeket és a küszöbérték alatti üzemeket szoros hatósági
felügyelet alatt tartottuk a 2018-as évben is. A korábbi évekhez hasonlóan, kiemelt feladat
volt a veszélyes anyagokkal foglalkozó, de katasztrófavédelmi engedéllyel nem rendelkező
üzemek azonosítása, a veszélyesáru-szállítás ellenőrzése a közutakon és vasúton, valamint a
DISASTER és TISPOL akciók során.
A Kirendeltség illetékességi területén működő üzemek száma a vizsgált időszakban nem
változott. Jelen beszámoló készítésekor 1 db felső és 3 db alsó küszöbértékű veszélyes
anyagokkal foglalkozó, valamint 5 db küszöbérték alatti üzem végez tevékenységet.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy jelen dokumentum készítésekor folyamatban van egy
szekszárdi telephelyű, küszöbérték alatti üzem bezárása.
Az üzemazonosítási hatósági ellenőrzéseket havi tervek alapján a tárgyévben folyamatosan
végeztük. Kiemelt figyelmet fordítottunk a növényvédő szerek forgalmazásával, tárolásával
foglalkozó telephelyek; továbbá a gépjárműipari termékeket előállító gazdasági társaságok
vizsgálatára. Célunk, hogy felderítsük és hatósági felügyelet alá vonjuk azon gazdálkodó
szervezeteket, melyek jogszerű és biztonságos működése a katasztrófavédelmi engedélyhez
kötött. A vizsgált időszakban 28 létesítmény esetében végeztünk üzemazonosítási
ellenőrzéseket. A telephelyeken tárolt veszélyes anyagok mennyisége alapján végzett
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számítások révén megállapítottuk, hogy a kontroll alá vont gazdálkodó szervezetek egyike
sem tartozott a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetének hatálya alá.
A katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező üzemeltetők által végrehajtott belső védelmi
terv (a továbbiakban: BVT) és súlyos káresemény elhárítási terv (a továbbiakban: SKET)
gyakorlatok ellenőrzése az Igazgatósággal közösen, valamint önállóan végrehajtott módon
történt. A tárgyévben 2 BVT és 1 SKET gyakorlat ellenőrzését végeztük el.
A veszélyes áru szállítás ellenőrzéseket a központi intézkedések alapján terveztük, és
hajtottuk végre. Az ellenőrzések helyszíneit tapasztalataink alapján a főbb szállítási
útvonalakon jelöltük ki és a várható legforgalmasabb időszakokban hajtottuk végre, szorosan
együttműködve a társhatóságokkal (NAV, Rendőrség, közlekedési hatóság). Az év folyamán
részt vettünk a Rendőrség által koordinált TISPOL, az Igazgatóság és a szomszédos megyék
által szervezett régiós, valamint az országos DISASTER ellenőrzéseken. A Kirendeltség
2018-ban 4 alkalommal szervezett komplex Supervisori ellenőrzést. 2 esetben közúton, 2
alkalommal pedig veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek telephelyein. A műveletekben
minden alkalommal részt vettek a meghívott hatóságok.
A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése során fokozott hangsúlyt fektettünk a nem
jelölt járművek ellenőrzésére az illegális szállítások felderítése.
Az ellenőrzés alá vont járművek esetében összesen 17 db szabálytalanságot tártunk fel. A
feltárt

hiányosságok

szabálytalanságokat

száma
főként

az

előző

évhez

viszonyítva

rakományrögzítésben,

48%-al

emelkedett.

küldeménydarabok

A

jelölésében,

fuvarokmányokban, felszerelésekben és oktatásokban tártunk fel.
A közúti veszélyes áru szállítások telephelyi előírásainak ellenőrzését 21 gazdálkodó
szervezet esetében végeztük el. Az ellenőrzés alá vont telephelyeknél 4 alkalommal
állapítottunk meg szabálytalanságot (veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó hiánya).
A 2017-es évhez hasonlóan a tárgyévben is delegáltunk ellenőri csoportokat a kelebiai vasúti
határátkelőre valamint illetékességi területünkön is folyamatosan végeztük a RID
ellenőrzéseket.
2018-ban veszélyesáru-szállítások során baleset nem történt.
A 2018-as év folyamán 4 esetben hajtottunk végre kritikus infrastruktúra védelmi
gyakorlatot, amelyek során a társszervekkel, önkormányzatokkal, szolgáltatókkal gyakoroltuk
az együttműködést a feltételezett káresemények felszámolása során.
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A létfontosságú létesítményekkel kapcsolatos szakhatósági eljárás a vizsgált időszakban
két alkalommal indult. Mindkét esetben az infokommunikációs technológiák ágazatba tartozó,
szekszárdi létesítményekkel rendelkező ügyfelek esetében vizsgáltuk a horizontális
kritériumoknak való megfelelőséget.
2018-ban

felülvizsgáltuk

az

illetékességi

területünkön

működő

önkormányzatok

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéseit. Minden település rendelkezik érvényes
megállapodással, melynek következtében a lakossági szilárd hulladékszállítás folyamatos
volt, fennakadás nem történt.
Polgári Védelmi szakterület
A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési tevékenységet a településeken történt
helyszíni

szemlék (lakosságvédelmi) lefolytatása

jelentette (belterületi

vízelvezetők,

víztározók, földtani kockázati helyszínek, veszélyes fák, lakossági riasztó eszköz). A
településeken

végrehajtott szemlékbe minden

esetben

bevontuk az önkormányzat

polgármesterét vagy az általa meghatalmazott személyt, illetve a területileg illetékes
közbiztonsági referenst.
A belső intézkedésnek megfelelően a kockázati helyszínek felmérését, aktualizálását a
veszélyelhárítási

terv

felülvizsgálatával egyidejűleg

végrehajtottuk. A Kirendeltség

illetékességi területén, 46 településen mindösszesen 76 kockázati helyszínt szemléjét hajtottuk
végre. Elvégeztük a települések adott veszélyességi osztályba sorolásának felülvizsgálatát
2018. szeptember 15-ig. Az elmúlt években bekövetkezett negatív eseményeket figyelembe
véve Bátaapáti Község Önkormányzat polgármesterével közösen javaslatot tettünk Bátaapáti
település III. katasztrófavédelmi osztályból II. katasztrófavédelmi osztályba történő
átsorolására. A soroláson felül a lakosság egészsége, testi épsége, ingóságai és ingatlanjainak
megóvása érdekében a polgármesterrel közösen olyan intézkedéseket hoztunk, amelyek a
bekövetkező esemény negatív következményeit megszünteti, mérsékli (hordalékfogó,
belterületi árkok, átereszek átépítése, települési önkéntes mentőcsoport megalakításának
kezdeményezése).
A szakterületen 2018-ban 257 szemlét hajtottunk végre. A 2017-es évhez képest a terven
felüli ellenőrzések száma 1% alá redukálódott.
A 2017-es évhez képest mérsékeltük a technikai eszközök szemléjének számát. Mivel 2017.
évben 38 településen 135 eszköz szemléjét hajtottuk végre, mely során új eszközök kijelölése
is megtörtént, ezért 2018 évben csak azokon a helyek hajtottunk végre szemléket, ahol
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adatbekérés során indokoltnak véltük a gépek meglétének megtekintését. Elsődleges cél volt,
hogy a zsáktelepüléseken, téli kockázati helyszíneken, árvízzel érintett településeken
szükséges erőgépek rendelkezésre álljanak.
A települések csapadékvíz-elvezető rendszereinek szemléjét a víz-, és viharkárok
megelőzése érdekében célzottan hajtottuk végre. A feltárt hiányosságokat követően a
területileg illetékes polgármesterek minden esetben intézkedtek a szükséges karbantartási
munkálatok mielőbbi elvégzésére.
A Kirendeltség illetékességi területén 39 alkalommal hajtottuk végre fák, fasorok szemléjét.
Egy esetben tettünk javaslatot az érintett fa karbantartására és mivel szakmailag indokolt volt,
így annak kivágására (műszeres vizsgálat lefolytatását követően).
A földtani

veszélyforrások szemléjét

minden

esetben

a

területileg

illetékes

Bányakapitányság munkatársának bevonásával hajtottuk végre. Az érintett földtani kockázati
helyszín szemléjéről és annak időpontjáról az illetékes önkormányzat polgármesterét minden
esetben tájékoztattuk, egyben felkértük, hogy a bejáráson biztosítsa részükre a település
közbiztonsági referensét. Az azonosított földtani kockázati helyszínek szemléje 25 települést
érintett. Az elmúlt években jelentős elmozdulás sem pozitív sem negatív irányban nem
következett be, mely indokolttá tette volna soron kívüli intézkedés foganatosítását.
A Kirendeltség illetékességi területén a Sürgős Óvintézkedési Zónán (SÓZ) kívül található
településeken a telepített lakossági riasztó eszközök szemléjét a polgári védelmi felügyelő
szakmai közreműködésével a közbiztonsági referensek és az E-on áramszolgáltató
bevonásával hajtottuk végre. Az ellenőrzés tapasztalata, hogy míg 2017-ben 7 településen 10
lakosságriasztó eszköz vált üzemképtelenné, addig 2018-ra csökkent ez a szám, 2 településen
5 darabra. 2018-ban Tevel településen lévő 4 db üzemképtelen „sziréna” felújítását javasoltuk.
A Kirendeltség Vis maior pályázatok elbírálásában 6 esetben vett részt az Igazgatóság által
kiadott belső szabályozóban foglaltaknak megfelelően. A települések polgármestereivel való
közvetlen kapcsolattartás konklúziója, hogy vis maior pályázatok beadása előtt egyeztetnek a
Kirendeltséggel a pályázat benyújtásának jogosságáról.
A 2018-as évben a szemléket megfelelő szinten és minőségben hajtottuk végre.
A közösségi szolgálat a képzési programot tartalmazó levezetési terv szerint folytatódott a
2018-as évben is. A foglalkoztatás fegyelmezetten, mentorok bevonásával, azok irányításával
és felügyeletével, a szolgálatot teljesítő tanulók folyamatos cserélődésével, jelenléti ívben
történő rögzítéssel történt. Az együttműködési megállapodások alapján két intézménynél a
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tanórai foglalkozások keretében rendszeresen részt vettünk a tanrendbe illesztett rendvédelmi
ismeretek oktatásában. Az év során a Kirendeltségen és a HTP-n 626 diák foglalkoztatására
került sor 1567 óraszámban.
A tavalyi évben is megszerveztük a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági
verseny helyi fordulóját, amely által még több fiatalhoz juthattunk el. A verseny az elméleti
oktatás mellett nagyszerű alkalmat ad arra, hogy bizonyos témakörökkel, a szervezettel
testközelből is megismerkedhessen a fiatal generáció.
A katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településeken a
polgármesterek kijelölték a közbiztonsági referenseket. A közbiztonsági referensi hálózat a
Kirendeltség illetékességi területének tekintetében lefedi a vonatkozó jogszabályban
előírtakat, valamennyi I-es és II-es katasztrófavédelmi szempontból besorolt településen
biztosított a referens katasztrófavédelmi tervező, szervező és végrehajtó tevékenysége.
A települési polgári

védelmi

szervezetek létrehozása (átalakítása) a

katasztrófavédelmi

osztályba sorolást követően megtörtént. Az illetékességi területünkön az önkéntes és köteles
polgári védelmi szervezetek képzését a 2018. évi felkészítési ütemtervben foglaltaknak
megfelelően végre hajtottuk. A köteles polgári védelmi szervezet tekintetébe 19 településen
198 fő, önkéntes mentőszervezetet illetően 2 településen 42 fő felkészítését jelentette.
A Kirendeltség
(Továbbiakban:

illetékességi
HVB).

területén

A Szervezeti

három Helyi Védelmi Bizottság működik
és

Működési

Szabályzatuknak

megfelelően

katasztrófavédelmi munkacsoportok megalakítása megtörtént, a tervezett állománytábláinak
feltöltöttsége teljes. A HVB- katasztrófavédelmi munkacsoportjai részére riasztási gyakorlat
mellett, elméleti felkészítés tartottunk.
A téli felkészülés időszakában illetékességi területünkön ellenőriztük a rendelkezésre álló
befogadó és melegedő helyeket, felmértük az ellátásra szorulókat településenként, az orvosi
körzetek szerinti állandó kezelésre szorulókat és a szülés előtt állókat. Pontosítottuk az
igénybe vehető technikai eszközöket- terepjárókat, bekértük a településekről a vezetékes
szolgáltatás kieséséből esetlegesen veszélybe kerülőket és tüzelőanyaggal, élelmiszergyógyszer utánpótlás és a lakossági egyéb ellátás adatait. Szekszárdon megalakítottuk a „Téli
munkacsoportot” a város lakóinak érdekében.
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2. sz. kép. Nemzetközi Polgári Védelem Napja alkalmából tartott ünnepség

2018-ban a Kirendeltség szervezte a Nemzetközi Polgári Védelem Napja alkalmából tartott
ünnepséget. Az ünnepségen és az azt követő bemutatókon közel 300 diák vett részt.
Hatósági szakterület
A Kirendeltség hatósági feladatellátását a különböző szakterületekhez kapcsolódóan
integráltan látja el. A feladatok, eljárások, helyszíni ellenőrzések és szemlék tűzvédelmi,
iparbiztonsági, polgári védelmi és vízügyi szakterületeket ölelnek át, melyeket a közigazgatási
szabályoknak megfelelve hajtunk végre. A munkafolyamatokban részt vesz helyszíni
cselekmények végrehajtása során a beavatkozó állomány, katasztrófavédelmi megbízottak, az
őrsparancsnok és a tűzoltóparancsnok-helyettes. A hatósági tevékenység ellátásához
szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.
A hatósági osztály tevékenységét alapvetően a jogszabályok, belső szabályozók határozták
meg. Feladatainkat az országos hatósági ellenőrzési, kiképzési, képzési tervben, valamint a
soron kívüli feladat meghatározások szerint, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végeztük
tervezetten, szervezetten, figyelemmel az illetékességi terület sajátosságaira. Az integrált
hatósági tevékenység végzése során a felügyelőkkel és a szervezet más, hatósági
tevékenységet is végző állományával közösen alakítottuk ki a kooperatív, integrált
szemléletet, szoros együttműködésben végeztük a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó
szakterületeken jelentkező hatósági és szakhatósági feladatokat.
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A megyei hatósági havi ellenőrzési tervek alapján végrehajtottuk a:
1. Zenés –táncos rendezvények tűzvédelmi ellenőrzése rendezvény időpontjában, illetve
azon kívül.
2. Szabadtéri tüzek és kockázati helyszínek tűzvédelmi ellenőrzése.
3. Betakarítási munkákkal kapcsolatosan gépszemlék végrehajtása, ellenőrzése.
4. Szabadtéri rendezvények tűzvédelmi ellenőrzése.
5. Általános iskolák tűzvédelmi helyzetével kapcsolatos konzultációk tartása és
ellenőrzések végrehajtása.
6. Számítógépes szimuláció felhasználásával tervezett építmények ellenőrzése.
7. A

karácsony

előtti

megnövekedett

kereskedelmi

forgalomra

tekintettel

bevásárlóközpontokban, áruházakban, karácsonyi vásárokban soron kívüli tűzvédelmi
ellenőrzését.
Az általános iskolák ellenőrzését felkészítő kampány előzte meg, melynek során
szaktanácsadással éltünk a Fenntartók felé. Ez nagyban segítette a hatékony és eredményes
végrehajtást.
Kirendeltségvezető által –megyei hatósági ellenőrzési tervben nem szereplő- elrendelt
tűzvédelmi hatósági ellenőrzések:
1.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesítmények ellenőrzése.

2.

Igazság szolgáltatás intézményeinek ellenőrzése.

3.

Rendőrségi, Mentőszolgálati létesítmények ellenőrzés.

4.

Magyar Államvasutak nagyforgalmú pályaudvarainak ellenőrzése.

Az elmúlt évek hatósági teljesítménye kiegyensúlyozott. A személyi állomány különböző
képzéseken, tanfolyamokon, iskolákban töltött munkanapjai ellenére a tűzvédelmi hatósági
munka mennyisége és hatékonysága megfelelő.
Több mint 400 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést hajtottunk végre, ami az elmúlt évek
átlagához közeli. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok száma csökkenő tendenciát
mutat. Főbb hiányosság továbbra is a beavatkozás feltételeinek (oltóvíz) nem megfelelő
biztosítása, változások bejelentésének elmulasztása (tűzcsapok, oltóvíztározók megszüntetése),
valamint

az

automatikus

tűzjelző/oltó

berendezések

üzemeltetésével

kapcsolatos

hiányosságok.
Az elmúlt évek tendenciáit vizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodó szervezetek
megteremtik a biztonságos üzemeltetés feltételeit. Ellenőreink kevesebb hiányosságot
tapasztalnak, a bírságok száma és összege is csökkenésbe fordult.
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Kéménytűz, CO káresemény következtében a HTP állománya az égéstermék elvezetők
ellenőrzését végrehajtotta. Égéstermék elvezető vonatkozásában, hatósági cselekményre 38
esetben került sor, mely jelentős csökkenés a bázisidőszakhoz képest. Ez annak tükrében is
kedvező, hogy az egylakásos ingatlanok esetében nem kötelező igénybe venni az ingyenes
kéményseprő ipari szolgáltatást.
Az életveszélyes kémények használatát a hatósági osztály jogszabályban meghatározott időn
belül ellenőrizte. Az ellenőrzések tapasztalata alapján megállapítható, hogy fele-fele arányban
megjavították,

illetve

nem

használták

(elbontották)

a

kéménytűz

következtében

használhatatlanná vált égéstermék-elvezetőket.
Kirendeltségünk nem rendelkezik hatáskörrel vízügyi szakterületen, azonban a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi

Igazgatóság,

mint

elsőfokú

hatóság,

illetékességi

területünkön

végrehajtott ellenőrzéseiben szerepünk volt. A központilag előírt és egyeztetett hatósági
ellenőrzések sorában, az első félévből áthúzódóan részt vettünk a vízfolyások, kisvízfolyások
és halastavak, a második félévre kijelölt szennyvízkezelő és állattartó telepek, vízügyi
hatósági ellenőrzési tevékenységeiben. Az ellenőrzésekre a katasztrófa védelmi megbízottak
megbízólevéllel, kirendelésre kerültek. A helyszíni cselekmény elvégzése jelentős felkészülést
és szervezést igényelt.
Irányított égetés engedélyezését 26 alkalommal kérelmezték hatóságomnál. A folyamatos
megyei szintű kommunikáció és a helyi tájékoztatások ellenére is a lakosság nehezen érti meg
a kerti hulladék égetésének tilalmát. Önkormányzatok belterületükön szabályozzák az égetést,
rendeleteiket időközönként megvizsgálják és módosítják.
Automatikus tűzjelző berendezés létesítés-használatbavétel megkeresések száma vizsgált
időszakban 39 darab volt. A tűzjelző berendezés megszüntetésének lehetőségével egy esetben
éltek az Ügyfelek. Tűzoltó berendezés létesítés, használatbavétel 6 esetben történt.
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás körében megkereséseink száma, kémény és CO
káreseményeket követő eljárásaink száma előző évekhez képest csökkenő értéket mutat.
2018-ben 163 db szakhatósági megkeresés érkezett a Kirendeltséghez. Ez az elmúlt évekhez
hasonló mértékű.
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ÖSSZEGZÉS
A Kirendeltség a féléves munka- és ellenőrzési terveiben meghatározott célokat és feladatokat
maradéktalanul végrehajtotta.
Az illetékességi területünkön bekövetkezett események felszámolására és a veszélyhelyzetek
kezelésére eredményes együttműködést alakítottunk ki a rendvédelmi szervekkel, a területi
közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, a karitatív és önkéntes
szervezetekkel.
2018-ben stabilizálódott a személyi állomány, javult a szakmai munka színvonala mind a
Kirendeltség, mind a HTP vonatkozásában.
Illetékességi területünkön nagy hangsúlyt fektettünk a hatósági eszközökkel történő
megelőzésre. Ennek keretei között soron kívül ellenőriztük a Hulladékgazdálkodással
kapcsolatos

létesítményeket,

az

igazságszolgáltatás

intézményeit,

a

rendőrségi,

mentőszolgálati létesítményeit valamint a Magyar Államvasutak nagyforgalmú pályaudvarait.
Egy településnél a kialakult természeti hatások miatt a katasztrófavédelmi osztályba sorolás
változott. Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére és a települési önkéntes mentőcsoportok
számára gyakorlatokat szerveztünk.
A legfontosabb célkitűzésünk a katasztrófavédelem rendszerének hatékony működtetése és
minden szervezeti szinten az előrelátás erősítése volt.
Két szakközépiskolában tartottunk heti 10 órában rendszeres oktatást a rendészeti képzésen
résztvevők részére. A tűzesetekkel kapcsolatos halálesetek megelőzése érdekében indított
kampányon aktívan részt vettünk. A siketek és nagyothallók megyei szervezetével közösen
felkészítést tartottunk a fogyatékkal élők számára arról, hogy hogyan tudják biztonságosabbá
tenni otthonukat tűzvédelmi szempontból valamint, hogy mi a helyes magatartási szabály
tűzeset során.
A bekövetkezett események kezelése során a katasztrófavédelmi műveleteket szakszerűen, a
szakmai előírások maradéktalan betartásával hajtottuk végre.
A Kirendeltség előírások szerinti működését a vezetői kontroll és a szakirányítás garantálta.
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