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BEVEZETÉS
Jelentem,

hogy

a

Tolna

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Szekszárdi

Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Továbbiakban: Kirendeltség) és a Szekszárdi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság (Továbbiakban: HTP) 2016. január 1. – 2016. november 30. között
végzett tevékenységét a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Továbbiakban:
Igazgatóság) éves munkaprogramjaiban meghatározott feladatok végrehajtása határozta meg.
Feladataink eredményes teljesítése érdekében szorosan együttműködtünk a rendvédelmi
társszervekkel és közigazgatási szervekkel, munkánkat széleskörű önkéntes, karitatív és
lakossági támogatás segítette. 2016. évben tervszerűen, szervezetten, következetesen és
kiegyensúlyozottan végeztük munkánkat. A korábbi évhez viszonyítva a tűzesetek száma
enyhén csökkenő a műszaki mentések száma lényegesen növekvő, míg a téves jelzések száma
extrém mértékben növekvő értéket mutatnak. A katasztrófavédelmi műveletek végrehajtása
nagy hangsúlyt kapott az értékelt időszakban. A szélsőséges időjárási viszonyok kialakulása
mellett a hatósági ellenőrzések, továbbá a preventív jellegű feladatok szakszerű végrehajtása
is jelentős szerepet játszott a káresemények megelőzésében.
A folyamatosan bővülő és változó jogszabályok, belső szabályzók rendszere a folytonos
felkészítést tette szükségessé. A képzési feladatok ellátása a hivatali munkarendben
szolgálatot teljesítők, és a készenléti szolgálatban lévő vonulós tűzoltók esetében is
folyamatosan történt. A korábbi évekhez viszonyítva jelentős mértékben bővültek a
felkészítések témakörei is. A rendszeresen megszervezett igazgató-helyettesi szakmai
napokon, valamint a helyi, területi és központi továbbképzéseken való részvétel a szakmai
munka színvonalának fejlődését eredményezte, továbbá az Igazgatóság szakirányítása
nagymértékben segítette a munkánkat.
A szakmai célok eléréséhez a működtetett fórumrendszert használtuk, havi kirendeltségvezetői értekezleteket tartottunk, ahol a kirendeltségvezető az aktuális témákat ismertette
(igazgatói értekezleten elhangzottak), és az új feladatok meghatározása mellett a korábbi
feladatszabások maradéktalan végrehajtását ellenőrizte.
A személyi állomány leterheltsége, igénybevétele az elmúlt időszakhoz képest tovább
fokozódott. Előrelátó tervezéssel és következetes munkaszervezéssel biztosítani tudtuk a
teljesítménykövetelményekben meghatározott feladatok végrehajtását.
A Kirendeltség létszáma állománytábla alapján 12 fő. Jelenleg az iparbiztonsági felügyelő
beosztás nincs betöltve, továbbá a katasztrófavédelmi hatósági osztály állománytáblája 2016.
február 1-el változott. Első félévben 5 fő látta el a feladatokat, majd egy fő táppénzre és

szülési szabadságra ment. Helyette egymást követve Német Vivien tű. törm. és Illés Mónika
tű. törm. érkezett a nyár végén. Jelenleg a hét fő állománytábla szerinti létszámból hat fő
dolgozik az osztályon. Négy fő rendelkezik felsőfokú szakmai képesítéssel, hárman három
évnél kevesebb gyakorlati idővel rendelkeznek. A HTP állományából egy fő (Bonyhád
katasztrófavédelmi megbízott) szülési szabadságon van és további két hely nincs betöltve
(rajparancsnok, szerparancsnok). 2016 évben a HTP állományába 2 fő került felvételre, 2 fő
érkezett más tűzoltóságtól, 1 fő leszerelt az állományból és további 1 fő kérte áthelyezését
más parancsnokságra.
SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉGEK
Tűzoltósági szakterület
A Kirendeltség illetékességi területén 1 hivatásos tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban:
HTP), 1 katasztrófavédelmi őrs (továbbiakban: KvŐ), 2 önkormányzati tűzoltóság
(továbbiakban: ÖTP), és 12 önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) működött. A
Kirendeltség illetékességi területe 46 településre terjed ki, míg a HTP 64 település
közigazgatási területére vonul első beavatkozóként.
Az elmúlt évek átlagait figyelmembe véve évente átlagosan 345 tűzoltói beavatkozást
igénylő esemény történik a működési területünkön, ami összességében növekvő tendenciát
mutat. A 2015. és a 2016. évet összehasonlítva megállapítható, hogy a műszaki mentések
száma lényegesen mintegy 25 %-al emelkedtek. A tűzesetek jelenleg 11 %-al kevesebb
értéket mutatnak, azonban hozzátartozik, hogy az év utolsó hónapja nem szerepel a
kimutatásban. Így ez az érték az év végére még meg is változhat. Ami viszont számottevően,
mintegy 250 %-al emelkedett az előző évhez képest az a téves jelzések száma. Ez betudható
annak, hogy a gazdálkodó szervezeteknél kiépített automatikus tűzjelző berendezéseinek
tűzátjelzését (jogszabályi előírás alapján) a Katasztrófavédelmi Tűzátjelzés Fogadó Központ
(TFK) felé továbbítani kell, így a tűzjelzés azonnal jelentkezik a HTP ügyeletén és riasztásra
kerülnek az egységek.
A KvŐ működési területén, arányaiban nézve nem változtak (a téves jelzések kivételével)
jelentősen a beavatkozások. A KvŐ a vonulások tekintetében a műszaki mentések 20%-át míg
a tűzesetek 40%-ánál vett részt beavatkozó egységként. A vonulások statisztikáját az 1. számú
diagram és az 1. számú táblázat tartalmazza.

A tényleges riasztási fokozatok 99 %-ban I-es, vagy I/K volt. Ettől magasabb II/K fokozatú
esemény 2016-ben 3 történt. III/K egy esetben, míg ennél magasabb riasztási fokozat nem
került elrendelésre.
Kéménytűz a vizsgált időszakban 13 esetben történt, melyek során a helyszíni ellenőrzések és
a dokumentálások megtörténtek. Szén-monoxid mérgezés 2016-ben nem történt.

1. sz. diagram: a HTP és KvŐ vonulási adatai

Szándékosan megtévesztő j.
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1. sz. táblázat: a HTP és KvŐ vonulási adatai

A 2016. évben 2 kiemelt tűzoltói beavatkozást igénylő eseményt kezeltünk. 2016. január 19én az M6 autópálya C alagútjának jobb pályatestén, az északi bejárattól 50 méterre 2
személygépjármű ráfutásos balesetet szenvedett. Az ütközés következtében az egyik jármű

kigyulladt. A balesetben ketten sérültek meg, őket a mentők kórházba szállították. A tüzet a
Bátaszéki ÖTP egysége 2 sugárral, nedvesített vízzel eloltotta, a másik sérült járművet
áramtalanították. A tűzoltás idejére mindkét pályatestet lezárták, a helyszínelés ideje alatt a
bal pályán a forgalom helyreállt. A riasztási fokozat I. kiemelt volt.
2016. január 24-én, Szekszárdon, a Graffiti Discoként nyilvántartott létesítmény
tetőszerkezete kapott lángra. A helyszínen tartózkodó rendőrök az épületből 3 főt kimentettek,
kettőjüket a mentőszolgálat kórházba szállított. Az eseményhez III/K. fokozat szerint
riasztottuk a tűzoltó egységeket, akik a tüzet 6 óra megfeszített munkával sikeresen
megfékezték. A tűzben az épület tetőszerkezetének mintegy kétharmada megsemmisült, a
helyiségek berendezési tárgyai elégtek. A beavatkozás közben megindított tűzvizsgálati
eljárást a KMSZ folytatta le.

M6 autópálya C alagút gépjármű tűz

Graffiti Disco tűz

Az előző két eseményen kívül a Babits Mihály Művelődési Központban végrehajtott
ellenőrző gyakorlat tapasztalatairól terjesztettünk fel művelet elemzést.
A káresemények és a gyakorlatot következően a következő javaslatokat fogalmaztuk meg és
intézkedéseket tettük:
− Meg kell vizsgálni a közelben lévő 2 db tűzcsap állapotát, vízmennyiség mérést kell
végrehajtani. (a Kirendeltség a tűzcsapokat a szolgáltató közreműködésével
leellenőrizte.)
− Szekszárd I-es szeren célszerűbb lenne teljes rajt készenlétben tartani, és 1 db hő
kamerát elhelyezni. (Szekszárd I-es szeren most már 1+5 fő lát el szolgálatot, akik
közül a 4-es híradó ügyeletet lát el, hőkamera elhelyezésére nem került sor).
− Az alagút rendszer Tolna és Baranya megyében van. A megyehatár ezzel együtt a
működési területek határa a „C” alagútban, a ”C” alagút északi bejárójától (168+935
km szelvénytől) délre kb. 170 m-re van. A tűzjelző rendszer ennél az alagútnál -

tűzeset alkalmával- a Baranya megyei műveletirányításra ad jelzést. A káresetek gyors
és hatékony felszámolása érdekében javasolt, hogy az „A” és a „B” alagutak valamint
az azt követő útszakasz (völgyhíd) a „C” alagút északi bejáratáig a HTP, a „C” és a
„D” alagutak a Mohács HTP működési területébe tartozzon. (Előrelépés ebben nem
történt)
− Amennyiben a gyakorlaton résztvevő állomány tisztában lett volna az építmény
sajátosságaival, a veszélyeztető forrásokkal, a tüzivízcsapok elhelyezkedésével, akkor
sokkal magasabb szinten végezte volna a feladatát. A szituációs begyakorló gyakorlat
alacsony színvonala a TMMT és a helyismeret hiányából adódott. (A Babits Mihály
Művelődési Központ AGORA létesítményre a TMMT-et elkészítettük és rendkívüli
helyismereti gyakorlaton vett részt mindhárom szolgálati csoport, így már nagyobb
helyismerettel rendelkeznek a létesítmény vonatkozásában).
A HTP készenléti állományának szakmai továbbképzése a hatályos belső szabályzók
alapján, az éves továbbképzési terveknek megfelelően történt, melyhez a HTP parancsnoka
oktatási anyagokat biztosított. A foglalkozások végrehajtását a szolgálatparancsnokok és a
KMSZ a szolgálati csoportok oktatási naplóiban – az előírásoknak megfelelően – rögzítették.
A

fórumrendszer

működtetésével

havonta

biztosított

a

szolgálatparancsnokok,

tűzoltóparancsnokok, kirendeltségvezető közvetlen szakmai tájékoztatása, a szakmai kérdések
konzultációja. A tűzoltás-vezetésre jogosultak szakmai továbbképzése megfelelő volt. Év
végén megjelent az egységes képzési rendszer, amelyből mindenki eredményes vizsgát tett.
A műveletek, események tapasztalatainak feldolgozására a bevonulást követően kerül sor a
parancsnok, szolgálat-, raj-, szer-, őrsparancsnok irányításával. Elemzésre, átbeszélésre kerül
a riasztás, a vonulás, a beavatkozás előkészítése, a beavatkozás, a választott taktika, az
utómunkálatok folyamata, eseményei. A szituációs begyakorló, parancsnoki ellenőrző
gyakorlatok során a gyakorlatvezető irányításával a helyszínen történik meg a tapasztalatok
feldolgozása, értékelése. A kiemelt események tapasztalatainak feldolgozása az éves
kiképzési tematika tárgya, mikor is általában a működési területen kívül történt események
kerülnek feldolgozásra a tanteremben.
A HTP az Atomerőmű LTP-vel rendszeresen közös helyismereti és szituációs begyakorló
gyakorlatokat tartottak annak érdekében, hogy a hivatásos készenléti állomány nagyobb
helyismeretet szerezzen az Atomerőműben, illetve az együttműködő rajok gyakorolják a
magasabb riasztási fokozatú műveletek gyors és hatékony felszámolását. Ezen felül részt
vettünk a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett M6 autópálya „C”

alagútban megtartott együttműködési gyakorlaton, amely megfelelő értékelést kapott.
Továbbá tűzoltási gyakorlaton vettünk részt Pakson a VITAFOAM Kft habszivacs gyárában.
A gyakorlaton sor került a poliuretán szivacsok ellenőrzött körülmények között történő
égetésére és különböző oltóanyagok felhasználásával egy tűzoltási gyakorlatra is. A
gyakorlatok fajtáját és helyszíneit az 1. számú melléklet tartalmazza.
A HTP működési területén Bátaszék és

Tolna Önkormányzati Tűzoltósággal

(Továbbiakban: ÖTP) együttműködve látja el tűzoltási és kárelhárítási feladatait.
Visszaélések miatt 2016-os évben Tolna ÖTP-n új parancsnok: Paksi Ferenc került
beiktatásra,

mellyel

egy

időben

megújítottuk

az

együttműködési

megállapodást

(Továbbiakban. EMÜ). Az EMÜ megújítását az átláthatóság és az egységesítés jegyében
végeztük el.
Bátaszék ÖTP 2016. novemberi átfogó ellenőrzésen megállapítottuk, hogy az ÖTP
parancsnok és elnökség megbízása 2016. november 30-án lejár, ezért rendkívüli közgyűlés
elrendelésére hívtuk fel a vezetők figyelmét, amelyen döntés született a regnáló vezetők
ügyvivői feladatokkal történő megbízására 2016. január 31-ig. Ezt követően 2017.
januárjában egy új közgyűlés fog dönteni, egy új együttműködési megállapodás elfogadásáról,
valamint az ÖTP vezető tisztviselőinek megválasztásáról.
Az ÖTP-k elsődleges működési körzetükben segítették a HTP munkáját és részt vettek a HTP
által a területükön szervezett gyakorlatokon. Az ÖTP-k vonulási adatait a 2. számú táblázat
tartalmazza.
Szekszárd KVK illetékességi területén történt ÖTP vonulások
(2016.01.01. – 2016.12.20.)
Bátaszék ÖTP

Tolna ÖTP

ÖTP-k összesen

Tűzeset

19

13

32

Műszaki mentés

40

41

81

Szándékosan megtévesztő

0

1

1

Utólagos

1

1

2

Kiérkezés előtt felszámolt

2

4

6

Téves jelzés

27

35

62

Vonulás összesen:

89

95

184

2. sz. táblázat: a ÖTE-k vonulási adatai

A HTP 2015-ben 2, 2016-ben 4 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (Továbbiakban: ÖTE) kötött
együttműködési megállapodást 2016-ban területünkön a beavatkozó ÖTE-k száma nem
változott. A szervezeti változások és az átfogó ellenőrzések tapasztalatai miatt 2016-ban 5
ÖTE együttműködési megállapodását újítottuk meg és aktualizáltuk. A Kirendeltség
illetékességi területén 2016-ban 7 ÖTE nyert el pályázatot összesen 6.874716 Ft értékben.
Az ÖTE-k közül az idei évben Bátaszék ÖTE és Tolna ÖTE vett részt káresetek
felszámolásában. Az ÖTE-k vonulási adatait a 3. számú táblázat tartalmazza.
Szekszárd KVK, HTP illetékességi, működési területén történt ÖTE
vonulások
(2016.01.01. – 2016.12.01.)
Bátaszék ÖTE

4

Tolna ÖTE

32

Bonyhád ÖTE

48

Kéty ÖTE

3

Mecseknádasd ÖTE

27

Nagymányok ÖTE

3

Zomba ÖTE

3

Bátaszék ÖTP

89

Tolna ÖTP

95

Vonulás összesen:

120
3. sz. táblázat: a ÖTE-k vonulási adatai

A Kirendeltség és a HTP 2016. év január 1-től 2016. december 31-ig 248 ellenőrzést hajt
végre a HTP készenléti állományának vonatkozásában.
Az ellenőrzéseket a vonatkozó intézkedés alapján végeztük valamint előre terveztük. A
folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a szolgálatváltások az előírásoknak megfelelően
történtek, esetenként kisebb hiányosságok előfordultak. A váltásellenőrzések során minden
alkalommal mindkét szolgálati csoport alkoholszondás ellenőrzése is megtörtént, amely
minden esetben negatív lett.
A szolgálatellátás és napi kiképzés ellenőrzések során vizsgáltuk a HTP-nél az összes szer
riasztási idejét, a védőeszközök állapotát, bevizsgálási idejét, a híradó ügyeletes, valamint a

személyi állomány elméleti és gyakorlati felkészültségét, a szolgálati okmányokat, a
szertárrendet és karbantartást, valamint a belső és külső körletek rendjét. Folyamatosan
alkoholszondás

ellenőrzéseket

hajtottunk

végre,

ellenőriztük

a

jogosítványokat,

a

tűzoltótechnika képzettséget igazoló kiskönyveket is. Ellenőriztük a napi továbbképzéseket,
foglalkozásokat, amennyiben szükséges rendkívüli oktatásokat hajtottunk végre. Kiemelt
figyelmet fordítottunk a málházási ismeretek ellenőrzésére. Az ellenőrzések során jelentkező
kisebb hiányosságokra azonnal intézkedtünk.
Rendszeresen

végeztük

a

helyismereti

gyakorlat

ellenőrzéseket,

melynek

során

megállapítottuk, hogy a HTP készenléti állománya a foglalkozásokat fegyelmezetten és
szakszerűen hajtotta végre, kisebb hiányosság mindössze 1-2 esetben merült fel. A készenléti
állomány a helyismereti bejárásokon kipróbálta az objektumok környezetében lévő
tűzcsapokat, melyet dokumentáltak és hiányosság esetén a Kirendeltség Hatósági Osztályának
átadtak. A TMKI feladatszabásának megfelelően a helyismereti gyakorlatokon a Tűzoltósági
Felügyelő, a KVMB-s, illetve a Hatósági Osztály 1-1 munkatársa rendszeresen részt vett. A
létesítmények alaprajzait beszereztük, azt a Tűzoltósági Felügyelő a TMKI feladatszabásának
megfelelően az FTP szerverre feltöltötte.
A szituációs

begyakorló

gyakorlatok

ellenőrzése rendszeresen

megtörtént,

kisebb

hiányosságok felmerültek: kesztyű, kámzsa viselése, gyakorlattervek megfelelősége,
tömlőfektetések, taktikai észrevételek. Összességében megfelelőek voltak a gyakorlatok. A
HTP a belső szabályzóban előírt gyakorlatszámot teljesítette.
Az ellenőrző gyakorlatok ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az ellenőrző gyakorlatok az
előírásoknak megfelelőek, szakszerűek voltak. A gyakorlatokat minden esetben „megfeleltre”
értékeltük. Hiányosságot az ellenőrzések során nem tártunk fel.
A SZÖSZ ellenőrzés és a havi jelentés a Kirendeltségen a Tűzoltósági Felügyelő feladataihoz
tartozik, mely feladat a munkaköri leírásban is megjelenik. A Szekszárd HTP
szolgálatszervezését

a

SZÖSZ

programban

folyamatosan

ellenőriztük.

A

SZÖSZ

jelentésekben minden hónap 31-ig írásban jelentettük a TMKI felé a szolgálatszervezésben
felmerülő problémákat, a szabadságok, betegnapok, vezénylések, valamint a kompenzációs
szabadnapok számát és arányát.
A KAP Online ellenőrzése a TMKI Tűzoltósági Főfelügyelőjének feladatszabása alapján,
napi szinten történt és történik, amely a Tűzoltósági Felügyelő feladata. Folyamatosan
ellenőriztük a tűz-kár statisztikai adatlapokat a KAP Online felületén Az adatlapok megfelelő
kitöltése érdekében a HTP Parancsnok és a Tűzoltósági Felügyelő folyamatosan oktatta és

ellenőrizte a helyes kitöltést mindhárom szolgálati csoportnál. Ellenőriztük a TMMA, Szer-,
Erdő és vegetációtűz-, valamint a Tűzvizsgálati lapok lezárását, szakszerű kitöltését.
Ellenőriztük a Szekszárd KVK és a Szekszárd HTP szeradatbázisát és az MT lapok
naprakészségét is.
HTP által végrehajtott ellenőrzések:
− Tolna ÖTP ellenőrzése 4
− Bátaszék ÖTP ellenőrzése 4
− ÖTE-k ellenőrzése 14
− Saját állomány:
• Váltás 25
• Napi kiképzés 19
• Szolgálat ellátás 15
• Szerek állapota 10
• Egyéni védőeszköz 45
• Munkára képes állapot ellenőrzése 1929 fő 154 alkalom. Pozitív eredmény
nem született.
Kirendeltség által végzett ellenőrzések:
− HTP ellenőrzés 47
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat által végzett:
− 22 alkalom
TMKI Ellenőrzési szolgálat:
− 6 alkalom
BM OKF Mobil Ellenőrzési Osztály:
− 5 alkalom
A Műveletirányítási Tervek átdolgozását és pontosítását végrehajtottuk. Tűzoltási és
Műszaki Mentési Tervvel (Továbbiakban: TMMT) a HTP műveleti területén 47 létesítmény
rendelkezik. Felülvizsgálatukat tervszerűen végeztük, a létesítményekben bekövetkező
változások mellett a tűzoltási-műszaki mentésre betervezett katasztrófavédelmi erőket és
eszközöket az új belső szabályzókhoz igazítottuk.
Az év folyamán kiemelt figyelmet fordítottunk a sport eseményekre, versenyekre. Az
Országos lépcsőfutó verseny Bot Csaba tű. őrm. I. helyezés ért el, a Megyei tűzoltó versenyen
egyéni 100 m-es Klézli Tamás tű. törm szintén I. helyezést ért el. Ezen kívül részt vettünk
még a BM OKF pontszerző versenyeiben, az Országos tűzoltó versenyen és a TFA versenyén
Orosházán.
Szekszárd HTP műszaki állománytáblájába tartozó szerek és ügyintéző gépjárművek döntő
többsége 10 évnél öregebb, és bár műszaki felülvizsgálatuk, ellenőrzésük folyamatos, igen
gyakoriak a meghibásodások, amelyek nagy része a korukra vezethető vissza. A tűzoltó
gépjárművek, szakfelszerelések, védőeszközök, valamint tartalék védőeszközök (csere

öltözet) karbantartását, cseréjét folyamatosan biztosítjuk. A meghibásodott technikai eszközök
javítására a TMKI Műszaki Osztálya felé minden esetben haladéktalanul intézkedtünk. Sajnos
a javítások, ügyintézések több esetben hosszadalmasak.
Az emlékhely látogathatósága folyamatosan biztosított. Egyre több látogató érkezik az
óvodás csoportoktól elkezdve egészen a nyugdíjas korosztályig. Az idei évben a nyugdíjas
találkozójára meghívott volt kollégákkal közösen felavattuk a Dr. Boda Vilmos emléktábla.
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. Kiemelt feladat volt a SEVESO III. irányelv hatályba lépését
követően a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemazonosítása, illetve a küszöbérték
alatti veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzése.
A beszámolási időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a katasztrófavédelmi hatósági osztály
állományának képzésére, mind az üzemekkel kapcsolatosan, mind a veszélyesáru-szállítási
szakterület tekintetében havi hatósági továbbképzések keretében. Rendszeresen részt vettünk
az igazgatóhelyettesi szakmai napokon és az igazgatóság által szervezett régiós szintű
szakmai továbbképzéseknek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, a veszélyesáruszállítás-,

valamint

a

létfontosságú

rendszerek

és

létesítmények

szakterületekkel

kapcsolatosan. Az állomány képzésén felül a mezőgazdasági fórumokon, és a rendészeti
képzést folytató középiskolákban is tartottunk előadásokat.
Az üzemek száma a Kirendeltség illetékességi területén a vizsgált időszakban emelkedett.
Illetékességi területünkön 1 felső és 3 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó,
valamint 6 küszöbérték alatti üzem működik. A veszélyes anyaggal foglalkozó és a
küszöbérték alatti üzemek megoszlását a 2. számú diagram szemlélteti. Az érintett időszakban
az E.R.Ő.V. Zrt. Bogyiszlói vízmű telepe került beazonosításra, mint küszöbérték alatti
veszélyes üzem.

2. sz. diagram: Üzemek megoszlása

Az üzemazonosítási hatósági szemléket a meghatározott tematika alapján folyamatosan
végeztük. Vizsgáltuk azon üzemeket, amelyek kikerültek a szabályozás alól, valamint az
Igazgatóság feladatszabása szerint felmértük a Kirendeltség illetékességi területén hűtéssel
foglalkozó húsüzemeket és a növényvédő szer forgalmazásával, tárolásával foglalkozó
telephelyeket. Célunk, hogy a katasztrófavédelmi engedély megszerzésére kötelezett
gazdálkodó szervezeteket felderítsük és hatósági felügyelet alá vonjuk. A vizsgált időszakban
24 gazdálkodó szervezetnél végeztünk üzemazonosítási szemlét.
Az éves ellenőrzési tervek alapján a vizsgált időszakban végrehajtottuk a küszöbérték alatti
üzemek éves hatósági ellenőrzését. Az érintett 5 Üzemeltetőnél mindösszesen 6
szabálytalanságot tártunk fel. A szabálytalanságokról minden esetben jelentést terjesztettünk
fel az Igazgatóság részére. Az Igazgatóság 3 Üzemeltetővel szemben indított eljárást, a többi
Üzemeltető a hiányosságokat pótolta.
Az üzemek által végrehajtott belső védelmi terv és súlyos káresemény elhárítási terv
gyakorlatok ellenőrzésén az Igazgatósággal közösen vettünk részt. 4 BVT és 4 SKET
gyakorlat került megtartásra a vizsgált időszakban, és további két üzemeltető december
hónapra tervezi a gyakorlatot, valamint egy megismételt gyakorlat kerül megtartásra még
ebben a hónapban.
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 szervezett TISPOL, az Igazgatóság és a szomszédos megyék
által szervezett Régiós és Disaster ellenőrzéseken. A Kirendeltség az év folyamán 5

alkalommal szervezett komplex Supervisori ellenőrzést 2 esetben közúton és 3 esetben
telephelyen, az ellenőrzéseken minden alkalommal részt vettek a meghívott társhatóságok. Az
ellenőrzések szállítási alágazatonként történő megoszlását a 4. táblázat valamint a 3. diagram
tartalmazza. A tárgyév során az ellenőri állomány létszámában változás nem történt.

3. sz. diagram: Az ellenőrzések szállítási alágazatonként történő megoszlása

ADR
55
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86
9
19
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1

Ellenőrzés száma
Ellenőrzött jármű
Veszélyes árut szállító jármű
Szabálytalan jármű
Hibák száma
Telephelyi ellenőrzés
Szabálytalan telephely

RID
7
26
26
0
0
2
0

4. sz. táblázat: az ellenőrzések szállítási alágazatonként történő megoszlása

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése során fokozott hangsúlyt fektettünk a
nem jelölt, illegális szállítások felderítésére, az ADR hatálya alá tartozó járművek
ellenőrzésére.
Az idei év folyamán összesen 55 db közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre, mely során
összesen 677 db járművet ellenőriztünk, amelyek közül 86 tartozott az ADR hatálya alá.
Továbbá 9 gépjármű esetében 19 szabálytalanságot tártunk fel. Megállapítható, hogy az ADR
hatálya tartozó gépjárművek esetében 10,4 %-ban tapasztaltunk hiányosságot. A feltárt
szabálytalanságok száma a korábbi évekhez viszonyítva közel háromszorosára emelkedett, ez
betudható

a

megnövekedett

forgalomnak

és

a

szállítók

hanyagságának,

mivel

szabálytalanságokat főként rakományrögzítésben, jelölésben, fuvarokmányokban tártunk fel.

A szabálytalanságokat követően 11 jogerős határozatú bírságolási eljárást folytattunk le, mely
során 5.500.000,-Ft került kiszabásra. Egy eljárás bírósági felülvizsgálat alatt áll.
A tárgyév során 2 esetben történt veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset, a balesetek
során csekély mennyiségben jutott ki veszélyes áru a környezetbe. Mindkét esetet követően
soron kívül végrehajtottunk ADR ellenőrzést. A két rendkívüli ellenőrzés során egy
alkalommal tártunk fel hiányosságot.
A közúti veszélyes áru szállítások telephelyi előírásainak ellenőrzését 19 gazdálkodó
szervezet esetében végeztük el, 1 alkalommal állapítottunk meg szabálytalanságot (ADR
biztonsági tanácsadó hiánya). Az eljárást követően 400.000,- Ft. bírságot szabtunk ki.
Az eljárásaink során 2 esetben nyújtottak be fellebbezést az elsőfokú döntéssel szemben, az
Igazgatóság mindkettő esetben helybenhagyta a döntésünket.
A 2016-os év folyamán a korábbi évekhez hasonlóan a vasúti infrastrukturális lehetőségekhez
alkalmazkodva 7 esetben hajtottunk végre RID ellenőrzést, illetve 2 esetben RID telephelyi
ellenőrzést. Az ellenőrzések során összesen 26 db RID hatálya alá tartozó kocsit
ellenőriztünk. Az ellenőrzések során szabálytalanságot nem tártunk fel.
A 2016-os év folyamán 3 esetben hajtottunk végre Kritikus infrastruktúra védelmi
kommunikációs

gyakorlatot,

amelyek

során

a

társszervekkel,

önkormányzatokkal,

szolgáltatókkal gyakoroltuk az együttműködést a feltételezett események megoldásában.
Az

ágazati

jogszabályok

feldolgozása

megvalósult,

a

megjelent

és

hatályos

kormányrendeletek alapján végrehajtottuk a kijelölési eljárással kapcsolatos szakhatósági
feladatokat. A szakhatósági eljárás során a Kirendeltség a horizontális kritériumok
fennállása alapján egészségügyi ágazatban 1 létfontosságú rendszerelem kijelölésével
kapcsolatban folytattak le szakhatósági eljárást, mely során hozzájáruló szakhatósági
állásfoglalást adtak ki.
A tárgyév során a Hatósági Osztály Főelőadója képviselte az Igazgatóságot a Szombathelyen
megrendezett ADR szakmai vetélkedőn. A Paksi IB felügyelővel közösen alkotott csapat által
szerezett pontok a BM OKF tájékoztatása alapján meghaladták az országos átlagot.
Polgári Védelmi szakterület
A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési tevékenységet a településeken történt
helyszíni szemlék lefolytatása (belterületi vízelvezetők, víztározók, földtani kockázati
helyszínek, veszélyes fák, lakossági riasztó eszköz ellenőrzése) jelentette.

Éves ellenőrzési tervet készítettünk, amely során figyelembe vettük az illetékességi területünk
sajátosságát, szezonálisan prognosztizálható negatív eseményeket, jogszabályban, illetve
belső

szabályozókban

határidővel

meghatározott

kötelező

ellenőrzéseket.

A

terv

kidolgozásának célja az ellenőrzések összehangoltsága, költséghatékonyság szem előtt tartása,
valamint a Kirendeltség területére prognosztizálható események, azok megelőzésére történő
hatékonyan felkészülés. A tervezett ellenőrzésekbe minden esetben a területileg illetékes
katasztrófavédelmi megbízottat, közbiztonsági referenst bevontuk.
A belső intézkedésnek megfelelően a kockázati helyszínek felmérését, aktualizálását a
veszélyelhárítási terv felülvizsgálatával egyidejűleg, 2016. március 31-ig végrehajtottuk. Idei
évben módosító javaslattal nem éltünk az Igazgatóság irányába. A Kirendeltség illetékességi
területén, 46 településen mindösszesen 125 kockázati helyszínt tártunk fel és jelentettük az
Igazgatóság felé.
A szakterületen 2015-ben 713, 2016. november 30-ig bezárólag pedig 407 db ellenőrzést
hajtottunk végre. A tavalyi évhez képest a terven felüli ellenőrzések száma tovább csökkent.
2016-ban a polgári védelmi ellenőrzések csökkenésének egyik oka, hogy a bevonható
személyek száma egy fővel csökkent (a bonyhádi katasztrófavédelmi megbízott szülési
szabadságra ment), illetve a Kirendeltség irányítása alatt álló katasztrófavédelmi megbízottak
feladatkörei tovább bővültek (vízügyi ellenőrzések, „nitrátos ellenőrzések”), amelyekben a
kollégák aktív részvétele elengedhetetlen.
A 2016. évben 19 településen 123 db technikai eszköz helyszíni szemléjét folytattuk le. A
helyszíni szemlék nagy száma abból fakadt, hogy az ismert téli kockázati helyszíneken és az
idő későbbi enyhülése során az árvízzel veszélyeztetett településeken mindenképp
rendelkezésre álljanak a szükséges erőgépek. A települési veszélyelhárítási tervek
felülvizsgálata során kitértünk a védekezéshez szükséges technikai eszközök meglétére. A
szükséges és elégséges védekezés biztosítása érdekében 2016. második felében technikai
eszközök újbóli kijelölésére és biztosítására tettünk javaslatot, főként az árvízvédelmi
szakaszon érintett települések tekintetében. Az újonnan kijelölt technikai eszközöket az
adattárba és a HELIO-s rendszerébe átvezettük.
A települések csapadékvíz-elvezető rendszereinek ellenőrzését a víz-, és viharkárok
megelőzése érdekében célzottan 31 településen hajtottuk végre, mely során 167 jegyzőkönyv
készült. Az előző év ugyanezen időszakában 154 jegyzőkönyvet vettünk fel. Mindösszesen 13
településnél vélelmeztünk szabálytalanságot megállapítani (átereszek, csapadék vízelvezető
rendszerek feliszapolódása, keresztmetszetének csökkenése). A feltárt hiányosságokat

követően a területileg illetékes polgármestert tájékoztattuk, és intézkedtek a szükséges
karbantartási munkálatok megkezdéséről. Pozitív tapasztalat, hogy az előző évek ellenőrzései,
felhívásai kedvezően befolyásolták a településeken (lakóingatlanok előtt) található belterületi
csapadék vízelvezető árkok, átereszek állapotát, karbantartottságát.
A Kirendeltség illetékességi területén 21 településen hajtottuk végre fák, fasorok
ellenőrzését. Az ellenőrzések alkalmával 35 helyszínen rögzítettünk jegyzőkönyvet
(szabadtéri rendezvények helyszíneinek 100 méteres körzetében, közösségi intézmény 100
méteres körzetében). Egy esetben tettünk javaslatot fák karbantartására, kivágására.
A földtani veszélyforrások ellenőrzésébe bevontuk a területileg illetékes Bányakapitányság
munkatársát. Minden esetben az ellenőrzések helyszínéről és időpontjáról tájékoztattuk az
illetékes önkormányzat polgármesterét és egyben felkértük, hogy a közbiztonsági referens
vegyen részt a bejáráson. Az ellenőrzést 14 településen hajtottuk végre, ahol 17
jegyzőkönyvet vettünk fel. A Kirendeltség illetékességi területén a Sürgős Óvintézkedési
Zónán (SÓZ) kívül található településeken a telepített lakossági riasztó eszközök
ellenőrzését

a

katasztrófavédelmi

megbízottak

útján,

közbiztonsági

referensek

közreműködésével, továbbá a szakmai iránymutatásom alatt az áramszolgáltató bevonásával
hajtottuk végre. Az ellenőrzés tapasztalata, hogy 2015. évben 9 településen 12 lakosságriasztó
eszköz, míg a 2016. május hónapban 7 településen 7 lakosságriasztó eszköz vált
üzemképtelenné. Azokon a településeken, ahol a riasztóeszközök üzemképtelenné váltak, ott
egy esetleges riasztás helyben hangosbemondóval, illetve személyes kiértesítéssel történhetne
meg. Az üzemképtelen eszközökről készült jegyzőkönyveket, kimutatást felterjesztettük az
Igazgatóság részére. Megállapítható, hogy az előző évhez képest az üzemképtelen szirénák
száma az illetékességi területünkön öttel csökkent. A kis települések a lakossági riasztó
eszközök karbantartására, felújítására vonatkozóan nem rendelkeznek a szükséges anyagi
forrásokkal. A Kirendeltség Vis maior pályázatok elbírálásában 11 esetben vett részt az
Igazgatóság által kiadott belső szabályozóban foglaltaknak megfelelően.
A tanuló ifjúság felkészítését 2012-től a „3x3”-as akcióterv alapján végeztük. A tervezett és
végrehajtott katasztrófavédelmi alapismeretek oktatása katasztrófavédelmi megbízottak
bevonásával, a polgári védelmi felügyelő felügyelete alatt, iskolalátogatás keretében
végrehajtott osztályfőnöki órákon valósult meg 1x45 percben. A közösségi szolgálat jó
lehetőség a katasztrófavédelmi ismeretek terjesztésére, a felelősségtudat erősítésére és az
önmentő képességek növelésére a tanulók körében. A közösségi szolgálatteljesítéssel
kapcsolatos regisztráció megtörtént, a képzési programot tartalmazó levezetési terv elkészült.

Az érintett intézményvezetők részére a foglalkoztatásra vonatkozó tájékoztatókat megküldtük,
a közoktatási intézményekkel együttműködési megállapodásokat kötöttünk. A közösségi
szolgálatteljesítési napokról az iskolai mentorok tájékoztatásban részesültek, a diákok a
látogatási szabályokat megismerték, foglalkoztatásuk megkezdése előtt munka- és tűzvédelmi
oktatásban részesültek. A foglalkoztatás fegyelmezetten, a mentorok bevonásával, azok
irányításával és felügyeletével, a szolgálatot teljesítő tanulók folyamatos cserélődésével,
jelenléti ívben történő rögzítéssel történt. Az év során (2016. november 30 -ig) 4445 diák lett
a kirendeltségen és a tűzoltóparancsnokságon foglalkoztatva 5486 óraszámban.
Az idei évben is megszerveztük a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
helyi fordulóját, amely által még több fiatalhoz juthattunk el, az elméleti oktatás mellett
nagyszerű alkalmat ad arra, hogy bizonyos témakörökkel, a szervezettel testközelből is
megismerkedhessen a fiatal generáció.

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Tábort

A Kirendeltség 2016-ban, a megyében először szervezte meg a középiskolás tanuló diákok
részére a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Tábort. A tábor egy hétig tartott Fadd-Domboriban
amelyen 68 diák vett részt. A tábor célja egy új hagyomány megteremtése és a diákok
katasztrófavédelmi hivatásos irányába történő orientálása.
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 sorolt településen

biztosított a referens katasztrófavédelmi tervező, szervező és végrehajtó tevékenysége. Az
idei évben 3 település polgármesterének figyelmét kellet felhívni a jogszabály által előírt
kötelezettségére (közbiztonsági referens kötelező jellegű kijelölése). A felhívást követően
minden esetben maradéktalanul eleget tettek jogszabályi előírásoknak. A referensek a
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően vesznek részt az
ellenőrzéseken (belterületi csapadékvíz elvezetők, közút menti veszélyes fák, melegedő -,
szükségszálláshelyek, lebiztosított technikai eszközök, vis-maior események, lakosságvédelmi
riasztó tájékoztató eszközök, egyéb hatósági ellenőrzések).
A közbiztonsági referensek negyedéves értekezleteit megtartottuk, de a havi vezetői
értekezletre történő meghívásuk, így az azon történő beszámolásuk, valamint a kirendeltség
havi naptári és ellenőrzési tervében való bedolgozásuk alkalomszerű, nem rendszeres.
Jelzéseik alapján a feladatellátásukat nehezíti, hogy csatolt munkakörként kapják meg a
beosztást és nem önálló beosztásként. A fluktuáció miatt újonnan kijelölt közbiztonsági
referensek alapképzését az Igazgatóság megszervezte és november és december hónapban
végrehajtotta. Javasoljuk, hogy a jövőben közbiztonsági referensek részére az Igazgatóság
belső honlapján az erre vonatkozó E-learning jellegű képzések lehetőségének kialakítása
polgári védelmi felügyelők bevonásával.
A települési polgári védelmi szervezetek létrehozása (átalakítása) a katasztrófavédelmi
osztályba sorolást követően megtörtént, amelyek rendelkeznek megalakítási és riasztási
készenlétbe-helyezési tervvel. Az illetékességi területünkön az önkéntes és köteles polgári
védelmi szervezetek képzését a 2016. évi felkészítési ütemtervben foglaltaknak megfelelően
hajtottuk végre, a tervezett 868 főből 586 fő jelent meg (67,5% részvételi aránnyal).
Az önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozását katasztrófavédelmi szempontból I. és
II. sorolt települések esetében idei évben is az Igazgatóság feladatszabásának megfelelően,
2016. november 30-ig végrehajtottuk. Ismétlő, rendszerbeállító és minősítő gyakorlatot 2016.
októberben 28-án sikeresen hajtottuk végre. Az idei évben kettő települési önkéntes
mentőcsoportot alakítottunk meg Kisdorog és Bogyiszló településen. A települési
mentőcsoportok megalakítását mind a két településnél szorgalmaztuk, mivel a nevezett
települések villámárvíz és árvíz kialakulásában veszélyeztetettek.
A Kirendeltség illetékességi területén három Helyi Védelmi Bizottság működik
(Továbbiakban:

HVB).

A

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatuknak

megfelelően

katasztrófavédelmi munkacsoportok megalakítása megtörtént, a tervezett állománytábláinak
feltöltöttsége teljes. A HVB állandó tagjai közül kikerültek a Népegészségügyi Szakigazgatási

Osztály képviselői a kormányhivatalokba történt integrálás miatt. Idén nem volt szükség a
helyi munkacsoport „éles” működésére, gyakorlatok, képzések alkalmával működött. A HVBmunkacsoportjai is - a gyakorlatban is bizonyították összehangoltságukat és hatékonyságukat
(Marathon – JOLI informatikai felkészítés szükséges). A HVB operatív munkaszervek
veszélyhelyzeti helyének kijelölt helyiségek lehetőség szerint a járási hivatalokhoz vannak
tervezve. A működési helyiségek felszereltek. A kialakított Marathon Terra és JOLI
végpontok működőképesek, amelyeket a kommunikációs gyakorlatok során ellenőriztünk le.
A Kirendeltség összesített veszélyelhárítási terv mellékletét képező adattárat rendszeresen
felülvizsgáljuk. Az esetlegesen bekövetkező tartalmi változásokat soron kívül pontosítjuk és a
személyi változásokat a KAP, Helios rendszerbe átvezetjük.

Az adattárban végrehajtott

módosításokat az Igazgatóságra elektronikus úton megküldtük, FTP szerverre feltöltöttük.
Helios rendszerben az Igazgatóság feladatszabásainak megfelelően a meghatározott
adatokat feltöltöttük. A Helios rendszer használatát az érintett állomány készség szintjén
elsajátította.
Az időjárási szélsőségek elmaradása okán jelentős lakosságvédelmi intézkedésre nem volt
szükség. Néhány esetben, amikor elhanyagolt épületek sérülése (lakhatatlanná válása),
pincebeszakadás, villámárvíz általi elöntés, valamint partfalomlás miatti veszélyeztetettség
alkalmával vált szükségessé lakosságvédelmi intézkedés.
Az önkéntes szervezeteket felkészítettük egy esetleges védekezési munkába történő
bevonásra. A nyári hőség főleg a városokban jelent problémát, ezért a felkészülés
időszakában illetékességi területünkön felmértük a rendelkezésre álló klimatizált helyiségeket,
megnyitható

közkutakat

(tűzcsapokat),

párakapuk

létesíthetőségét.

Szekszárdon

megalakítottuk a „hőség munkacsoportot” a város lakóinak érdekében.
A szélsőséges meteorológiai eseményeket figyelemmel kísértük, riasztások alkalmával a
szükséges tájékoztatási feladatokat végrehajtottuk, valamint a jelentéstételi kötelezettségnek
eleget tettünk.
Hatósági szakterület
A hatósági szakterület munkáját segítik a Katasztrófavédelmi megbízottak, az őrsparancsnok
és a tűzoltóparancsnok-helyettes. Szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.
A hatósági osztályok 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.
A megyei hatósági havi ellenőrzési tervek alapján az alábbi célcsoportok ellenőrzését
hajtottuk végre:
-

Középmagas lakóépületek tűzvédelmi hatósági ellenőrzése

-

Ipari létesítmények területén tárolási tevékenység tűzvédelmi hatósági ellenőrzése

-

Létesítmények ütemezett tűzvédelmi hatósági ellenőrzése

-

Téves tűzátjelzések és azt követő felülvizsgálatok ellenőrzése

-

Hűtőrendszerrel rendelkező üzemek tűzvédelmi hatósági ellenőrzése

-

Karácsonyi vásárok, bevásárlóközpontok, áruházak 2015. december 1-15. közötti
időszakban történő tűzvédelmi célellenőrzése

Az ellenőrzéseken kiemelt szempont volt a:
-

Megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazásának vizsgálata

-

Tűzjelző berendezés átjelzésének vizsgálata, illetve a Tűzátjelzést Fogadó Rendszer
felé a jelzéstovábbítás ellenőrzése

Ezeken kívül több - akár több napig tartó - átfogó ellenőrzést tartottunk főként ipari termelő
cégeknél. Külön kiemelkedő tevékenység volt a téves tűzjelzések és a Központi Tűzátjelzést
Fogadó Rendszer felé a jelzéstovábbítás ellenőrzése.
Időszak
Tűzvédelmi hatósági ellenőrzések (db)
Hiányosság (db)
Bírság
- ebből helyszíni db/Összeg
- eljárást követő db/Összeg
Fellebbezések száma, eredménye

2016. január 1.november 30.-ig
413
574
52 db/ 3 315 000 Ft
36 db/ 2 590 000 Ft
16 db/ 725 000 Ft
0 db

2015. év
444
1080
63 db/ 7 310 000 Ft
37 db/ 4 745 000 Ft
26 db/ 2 565 000 Ft
5 db (1 visszavonva, 4
II. fokú eljárás
helybenhagyó)

5. sz. táblázat: Tűzvédelmi hatósági statisztika

Az 5. számú táblázatban részletezett tűzvédelmi hatósági statisztikából megállapítható, hogy
az elmúlt évek hatósági teljesítménye kiegyensúlyozott. A személyi változások, különböző
képzéseken, tanfolyamokon, iskolákban töltött munkanapok ellenére a tűzvédelmi hatósági
munka mennyisége és hatékonysága megfelelő. A Katasztrófavédelem ezirányú megelőző,

kötelező és szankcionáló tevékenységét a szigorú, de kiszámítható és korrekt jelzők illetik.
2016. évben tűzvédelmi irányultságú határozataink ellen fellebbezés nem érkezett, ami
igazolja,

hogy

a

helyszíni

cselekményeket,

megállapításokat

az

ügyintézők

jól

kommunikálják, tevékenységük szakszerű.
A 2013. utolsó negyedév óta kialakult emelkedő trend kezd csökkenni és beállni egy stagnáló
szintre. Ez igazolja a megelőző tevékenység hatékonyságát. A hároméves munka hatása elérte
a vállalkozásokat, szolgáltatókat, az ügyintézők többször tapasztalják, hogy csökken az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosságok száma.
Főbb tapasztalt hiányosságok a menekülésre használt nyílászárók menekülési útvonalak
leszűkítése, lezárása, beavatkozás feltételeinek (oltóvíz) nem megfelelő biztosítása, változások
bejelentésének elmulasztása (tűzcsapok, oltóvíztározók megszüntetése), valamint az
automatikus tűzjelző/oltó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos hiányosságok. A
határozott hatósági fellépésnek köszönhetően a tűzvédelmi helyzet javulni látszik, de sajnos
ellenőrzéseink során egy-egy gazdálkodó szervezetnél a mai napig találunk a fenti
hiányosságokból, ezért fontos az állandó hatósági jelenlét fenntartása. Az ellenőrzések számát
és a feltárt hiányosságok számát a 4. számú diagram szemlélteti.

4. sz. diagram: Az ellenőrzések és a feltárt hiányosságok megoszlása

A kiszabott tűzvédelmi bírság csökkenése a jogszabályi környezet változása miatt következett
be. Helyszíni bírság kiszabását 36 esetben alkalmaztuk és 2 590 000 Ft. összegben, míg
eljárást követően 16 esetben szabtunk ki tűzvédelmi bírságot mindösszesen 725 000 Ft.
összegben. A kiszabott bírságok megoszlását 5. számú diagram szemlélteti.

5. sz. diagram: A kiszabott tűzvédelmi bírságok megoszlása

Kéménytűz, CO káresemény következtében a HTP állománya az égéstermék elvezető
ellenőrzését végrehajtotta. Az idei évben is megállapítható, hogy ezen események száma nem
jelentős. Mindösszesen 16 db eseményhez riasztották a beavatkozó egységeket. A kémény
használatát a Hatósági Osztály 30 napon belül ellenőrizte. Az ellenőrzések tapasztalata
alapján megállapítható, hogy 50-50 %-ban 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 helyszíni cselekmény elvégzése jelentős felkészülést és szervezést igényelt. A vízügyi
tevékenység egy fő közel folyamatos munkáját igényelte az év során.
Építési termékek piacfelügyeleti eljárásban a BM OKF-nek eljárásaihoz szükséges helyszíni
ellenőrzést az alábbi termékek esetében hajtottuk végre:
-

Hőérzékelők forgalmazóinak ellenőrzése

-

Tűzoltó takarók forgalmazóinak ellenőrzése

-

Kézi jelzésadók forgalmazóinak ellenőrzése

-

Tűzgátló burkolat forgalmazóinak ellenőrzése

-

Tűz-és hibaátjelzők forgalmazóinak ellenőrzése

-

Egyéni védőeszközök forgalmazóinak ellenőrzése

-

Üvegtégla építési termék forgalmazóinak ellenőrzése

-

CO érzékelők forgalmazóinak ellenőrzése

-

Festőkabinok forgalmazóinak ellenőrzése

Hatósági eljárásaink megkeresésre és hivatalból indultak. A tűzvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet január elsejei változásával a
tűzvizsgálat és az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a
tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérés engedélyezése a
területi szervhez került. Megjelent új hatáskörként a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
megszüntetésének eljárása.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény január 1-i változása kezdeti időszakban új feladatokat állított elénk. Alkalmazása nem
jelentett problémát a hatósági tevékenység során, döntéseinket szinte minden esetben
sommásként hoztuk meg.
Irányított égetés engedélyezését 31 alkalommal kérelmezték hatóságomnál. A folyamatos
megyei szintű kommunikáció és a helyi tájékoztatások ellenére is a lakosság nehezen érti meg
a kerti hulladék égetésének tilalmát, az Önkormányzatok helyi rendelet megalkotásától
általában idegenkednek.
Automatikus tűzjelző berendezés létesítés-használatbavétel megkeresések száma vizsgált
időszakban 22 darab volt. A tűzjelző berendezés megszüntetésének lehetőségével csak négy
esetben éltek az Ügyfelek.
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás körében megkereséseink száma, kémény és CO
káreseményeket követő eljárásaink száma előző évekhez képest nem mutat érdemi változást.
A közérdekű bejelentések száma csökkenő tendenciát mutat.
Tűzvédelmi hatósági döntéseinkkel szemben nem nyújtottak be fellebbezést.
2016. november 30-ig 155 db szakhatósági megkeresés érkezett a Kirendeltséghez. Ez kissé
fogja meghaladni az előző éves 160 darabot.
A szakhatósági megkeresések megoszlása a következő:
-

építési engedélyezési eljárás: 101 db

-

zenés-táncos rendezvény engedélyezés: 5 db

-

útügyi eljárás: 25 db

-

kereskedelmi tevékenység engedélyezése: 11 db

-

villamos-energia ipari engedélyezés: 1 db

-

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi engedélyezés: 4 db

-

műszaki biztonsági hatóságok eljárásában részvétel: 2 db

-

sajátos ipari építményekre vonatkozó engedélyezés: 4 db

-

nyomástartó berendezés engedélyezése: 1 db

A hatósági, szakhatósági eljárások számát, megoszlását a 6. 7. számú diagramok szemléltetik.

6. sz. diagram: Használatbavételi és Építési szakhatósági eljárások száma Kirendeltségi bontásban

7. sz. diagram: Tűzvédelmi hatósági eljárások száma a közel azonos méretű illetékességi területtel rendelkező
Kirendeltségek bontásban

Az országos tűzmegelőzési versenyben a megyei csapatot egy fő képviselte a Kirendeltségről.
A csapat az előkelő 5. helyezést szerezte meg ami kiemelkedően jó eredménynek számít.

ÖSSZEGZÉSÜL
A Kirendeltség a féléves munka- és ellenőrzési terveiben meghatározott célokat és feladatokat
végrehajtotta.
Az illetékességi területünkön bekövetkezett események felszámolására és a veszélyhelyzetek
kezelésére eredményes együttműködést alakított ki a rendvédelmi szervekkel, a területi
közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, a karitatív és önkéntes
szervezetekkel.
A 2016-os évben stabilizálódott a személyi állomány, javult a szakmai munka színvonala
mind a Kirendeltség mind a HTP vonatkozásában.
Illetékességi területünkön nagy hangsúlyt fektettünk a hatósági és propaganda eszközökkel
történő megelőzésére, valamint a megjelent új hatáskörök gyakorlati megvalósítására.
A legfontosabb célkitűzésünk a katasztrófavédelem rendszerének hatékony működtetése és
minden szervezeti szinten az előrelátás erősítése volt.
A települési mentőszervezetek megalakításával a települések önvédekező képessége jelentős
mértékben javult.
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.
Jelentősen fejlesztenünk kell a Kirendeltség belső kommunikációs tevékenységét, a
tájékoztató munkát, a közösségépítést, a szervezeti kultúrát. Továbbá jelentős mértékben
növelni szükséges a technikai eszközpark állapotát. Gondoskodni szükséges a fel nem töltött
státuszok mielőbbi betöltésére és az állomány folyamatos képzéséről is.

1. számú melléklet
Gyakorlatok fajtája és helyszínei 2016-ban
Gyakorlatok:
− Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 59. (Hajléktalanok átmeneti
szállása)
− Helyismereti gyakorlat 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 46. (Bonyhádi Járásbíróság)
− Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Korsófölde u. 3. (Jürgenhake Magyarország
Kft.)
− Helyismereti gyakorlat 7150 Bonyhád, Jókai u. 3. (Jókai Mór Szakképző Iskola)
− Helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlat 7173 Zomba-Paradicsom puszta
− Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Mátyás K. u. 66. (Márker Kft.)
− Helyismereti gyakorlat 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34. (Széchenyi István Általános
Iskola)
− Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Decsi szőlőhegy PL. 57. - GPS // N 46.28174
E 18.68016 (Takler Bórbirtok Szekszárd)
− Helyismereti gyakorlat 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. (Malom Óvoda Bonyhád)
− Helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlat 7191 Hőgyész Ady Endre u. 4.
(Platán Szociális Alapítvány Idősek Otthona Hőgyész)
− Ellenőrző gyakorlat 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. (Tolna Megyei
Balassa János Kórház)
− Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 19. (Hotel Merops Mészáros)
− Helyismereti gyakorlat 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. (Atlétikai Centrum Bonyhád)
− Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 46.(Szekszárdi Nyomda Kft.)
− Helyismereti gyakorlat 7355 Nagymányok, Fenyves u. 23(STUCO Kft.)
− Helyismereti gyakorlat 7100 Szekszárd, Garay tér 4. (Magyarországi Német Színház)
− Helyismereti gyakorlat 7130 Tolna, Szedresi u. 58. Pontex KFT
− Ellenőrző gyakorlat 7100 Szekszárd, Béla Király tér(Vármegyeháza)
Terven felüli gyakorlatok:
− Együttműködési gyakorlat Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred 2. Gerinc
Radar Mérőpont (Kihelyezett alegység, Medina)
− Alisca-Agrár kft új bázis.
− Helyismereti gyakorlat Őcsényi repülőtér
− Babits Mihály Művelődési Ház
− PLANTACO KFT KVT gyakorlat
− PB palack robbantási gyakorlat Dombóvár
− Vitafoam szivacségetési gyakorlat
− ERÖV Zrt bogyiszlói ivóvíz kezelő telep
− ERÖV Zrt szekszárdi ivóvíz kezelő telep

