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I. Vezetés-irányítási tevékenység 

 

            A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői 

feladatokat. A megalakult szervezetet megújult szemlélet jellemzi, fő célként a vezetői elvárások 

maradéktalan teljesítését, egy közbiztonsági feladatokat ellátó, kiterjesztett hatáskörrel rendelkező 

rendvédelmi szervezet kialakítását és költséghatékony működtetését jelöltem meg. A kirendeltség 

alárendeltségében egy hivatásos tűzoltóság alakult meg. 

 

A vezetés személyi feltételrendszere szabályozott, a szükséges iskolai, szakmai kritériumoknak 

minden szempontból megfeleltethető. A gyakorlati vezetési tapasztalatok elégségesek, de 

mindenképpen további felkészülést igényelnek, melynek alapja az egységes rendészeti vezetőképzés.  

Ennek vonatkozásában a képzések ütemezve zajlanak, a követelményeket ezidáig minden kötelezett 

teljesítette, a képzések várhatóan terv szerint, 2014. december 31-ig befejeződnek. A Kirendeltség 

feladat- és hatáskörét jogszabályok, belső normatívák, a VMKI SZMSZ-e, a Kirendeltség 

Ügyrendje, a munkaköri leírások teljes körűen szabályozzák. A kiadmányozási jogosultság 

gyakorlása  a vonatkozó VMKI Intézkedésben meghatározottak szerint történik. 

 

A kirendeltség együttműködése a helyi szervekkel, a társ rendvédelmi szervekkel, valamint az 

illetékességi területén lévő önkormányzatokkal és járási vezetőkkel példaszerű. 

 

A tervezési feladatok végrehajtása - féléves munkatervek, havi naptári és ellenőrzési tervek - során 

kiemelt figyelmet fordítunk a hatékonyságra és a szakmaiságra, azok megfelelnek a formai és 

tartalmi előírásoknak, az irányító szerv által meghatározott szempontrendszer primátusát 

elsődlegesnek elismerve, megjelennek benne a helyi sajátosságok is. 

 

Az alárendelt hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási 

munkájának szakmai felügyelete elsősorban az ellenőrzési tevékenység során objektivizálódik, 

rendszeresen és tervszerűen végrehajtásra kerül a készenléti állomány riaszthatóságának, szakmai 

felkészültségének, továbbképzési tevékenységének, gyakorlatainak, kötelezően vezetendő 

nyilvántartásainak és dokumentumainak ellenőrzése. A vizsgált időszakban olyan nagyságendű 

hiányosság vagy mulasztás nem volt, amely azonnali felelősségre-vonást (illetve annak javaslatát) 

vagy egyéb szervezeti szankciót követelt volna meg. A feltárt hibák megszüntetésére minden esetben 

intézkedési tervek, illetve az abban foglaltak végrehajtását igazoló beszámoló jelentések készültek, 

amelyek utóellenőrzése folyamatos. Az ellenőrzési rendszer működtetése az alárendelt szervezet 

vonatkozásában egyfelől hatékonyabb feladat-végrehajtást, másrészt az ellenőrzések rendszeressége 

és következetessége tartós eredményeket generál.   

 

A minőségirányítás helyzete a kirendeltségen a VMKI szakmai irányítása mellett megfelelőnek 

értékelhető, a közérdekű bejelentések, panaszok, kérelmek kezelése a hatályos jogi szabályozásnak 

megfelelő, a helyi szervhez beérkező és tartalma alapján beazonosított beadványokat intézkedés 

nélkül azonnal továbbítjuk a területi szervnek, amely a szükséges intézkedések megtételére jogosult. 
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II. Ügyvitel 

Az ügyviteli szabályok érvényesülése elsősorban a mindenkori hatályos központi Ügyiratkezelési 

Szabályzatban foglaltak betartásával valósul meg. 

Az iratkezelési segédletek feltalálhatóak és hozzáférhetőek, az iratok előtalálhatóak és nyomon 

követhetőek. 

Az irattári kezelés és a selejtezés rendje szabályozott, az iratok védelmével kapcsolatos alapvető 

szabályok érvényesülése biztosított. 

Minősített anyagok kezelése a személyi, az adminisztratív, a fizikai és az elektronikus minősített 

adatkezelés feltételeinek hiánya miatt a Kirendeltségen nem folyik. 

A 2012. év előtt készült minősítések felülvizsgálata a 2013. évben megtörtént. 

Bélyegzők, pecsétnyomók, kulcsok kezelési rendje helyi normában szabályozott, dokumentált és 

naprakész. 

III. Humán szakterület 

A Kirendeltségen klasszikus értelemben vett humán-erőforrás gazdálkodás nem folyik, a tervezési és 

szervezési struktúra tekintetében keletkeznek végrehajtandó részfeladatok. 

A kirendeltség létszámhelyzete stabil, az állomány utánpótlása tervezett és szabályozott kereteken 

belül zajlik, helyi feladatként elsősorban a középiskolás réteg pályaorientációs feladatai 

jelentkeznek, melyet a közösségi szolgálatteljesítés helyi lehetőségének megvalósítása 

nagymértékben elősegít. Az állomány fluktuációja minimális. 

A képesítési követelmények előírásainak a kirendeltség személyi állománya megfelel, a 

beiskolázások minden esetben tervszerűen, a szervezet érdekeinek elsőbbségét garantálva, az 

önkéntességet is szem előtt tartva valósultak meg. 

A vezetői állomány utánpótlásának helyzete jónak minősíthető, jelenleg is többen folytatnak 

felsőfokú iskolai tanulmányokat, amely adott esetben magasabb szakmai beosztás betöltésére is 

alkalmassá teheti az abban résztvevőket. 

A Kirendeltségen személyzeti nyilvántartás nincs, az adatszolgáltató munka megfelel a belső 

szabályozókban foglaltaknak illetve a VMKI Humán Szolgálatának szakmai elvárásainak. A 

személyi állományról való helyi humán gondoskodás, ügyintézés kielégítő. Az állománytábla 

beválásának tekintetében általánosan megállapítható, hogy az megfelel a szervezet rendeltetésének, 

hatáskörének és feladatrendszerének. A hivatásos állomány fizikai állapotfelmérésének előkészítése, 

végrehajtása és dokumentálása a hatályos normarendszernek megfelelően történik. 

IV. Gazdasági szakterület 

A munkavégzés tárgyi feltételei, az eszköz-ellátottság megfelelő, a hatékony munkavégzést gátló 

körülmény nincs. 

Az eszköz- és anyaggazdálkodás, beszerzés, üzemeltetés a hatályos belső normarendszer szerint 

történik. 

Az irodabútor ellátottság megfelelő, a kor igényeit kielégíti. Az informatikai eszközök amortizációja 

a speciális igények folyamatos változása miatt gyors, az informatikai biztonság kielégítő. 

Illetékességi területünk polgármestereit több esetben tájékoztattuk, hogy a településen ők a felelősek 

a lakosság veszélyhelyzeti riasztásáért, tájékoztatásáért. A II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt 

települések esetében pedig biztosítania kell a riasztás feltételét. Ennek keretében adatszolgáltatásra 

hívtuk fel a polgármestereinek figyelmét, hogy ellenőrizzék le a riasztó, tájékoztató rendszerek 

működőképességét, valamint küldjék meg az érintésvédelmi jegyzőkönyvek másolati példányát. A 

települések elvégezték a „morgató” próbákat és az érintésvédelmi felülvizsgálatokat, melyeknek 

jegyzőkönyveit határidőre megküldték. 

Az illetékességi területen 26 településen, összesen 34 db riasztórendszer került telepítésre. 23 

település esetében az 1970-es évek végén, három település esetében a 2000-es években. A jelentés 

készítésének időpontjában a 34 szirénából mindössze 12 üzemképes. 
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Az üzemképtelennek jelentett rendszerek felét az önkormányzatok anyagi fedezet hiánya miatt nem 

tudják javítani, másik fele azonban javíthatatlan állapotban van. Pápán a működésképtelen szirénák 

javítását a fenntartó önkormányzat 2012. év végén megkezdte.  

Az üzemképtelen riasztórendszerek esetében a települések polgármesterei kézi hajtású szirénával 

vagy hangosbemondóval oldják meg az esetleges riasztást.  

 

V. Hatósági, szakhatósági tevékenység 

 

 

A 2013. év vizsgált időszakában tervezett ellenőrzéseink lefolytatásra kerültek: 

Terv alapján: 66 

Szórakozóhely ellenőrzések száma: 11 

Piacfelügyeleti ellenőrzés: 4 

Közúti jármű ellenőrzések: 21 

Jegyzői, körjegyzői megkeresések alapján: 27 

Egyéb tűzvédelmi hatósági ellenőrzés: 72 

 

Az illetékességi területünkön tevékenységet folytató tűzoltó készüléket forgalmazó vállalkozás 

piacfelügyeleti ellenőrzését végrehajtottuk. A piacfelügyeleti ellenőrzéssel egybekötve 

végrehajtottuk a karbantartó műhely ellenőrzését is. 

Az illetékességi területünkön 2 alkalommal tartottunk építési termék forgalmazónál piacfelügyeleti 

helyszíni ellenőrzést. Az Iparbiztonság Felügyelő által végrehajtott ADR ellenőrzéseken vettünk 

részt, a hatáskörünkbe tartozó intézkedéseket megtettük. 

A jegyzői, körjegyzői megkeresések alapján hatósági ellenőrzéseket tartunk a bejelentéshez kötött 

(kereskedelmi, ipari vagy szálláshely szolgáltatási) tevékenységeknél. 

A Pápai Rendőrkapitányság munkatársaival a szabadban és nyílt téren történő tüzelés tűzvédelmi 

szabályainak betartását vizsgáltuk, heti 2-4 órában. 

Supervisori ellenőrzés keretében részt vettünk a Pápai Rendőrkapitányság szervezésében történő 

szórakozóhely ellenőrzéseken. 

5 tűzjelző berendezés kapott létesítési, illetve 7 tűzjelző berendezés kapott használatbavételi 

engedélyt, 2 tűzjelző berendezés módosítási engedélyt. 1 alkalommal a használatba vételi engedély 

iránti kérelem elutasításra került. 

1 tűzoltó berendezés kapott használatbavételi engedélyt. 

16 alkalommal adtunk ki hatósági bizonyítványt. 

A szabadtéri rendezvények bejelentése a jogszabálynak megfelelően történik. A nagyobb létszámot 

megmozgató rendezvények bejelentésekor (Pápai Agrárexpó, Pápai NEJ) előzetes helyszíni bejárást 

tartunk, a rendezvény ideje alatt eseti ellenőrzéseket tartunk. 

Az ÉTDR rendszeren 29 szakhatósági megkeresés érkezett. 

Az építési hatóság megkeresésére 21 alkalommal vettünk részt építési engedélyezési eljárásban, 14 

alkalommal vettünk részt használatbavételi engedélyezési eljárásban. 

A beszámolási időszak ügyszáma 1532 db.  

 

A hatósági tevékenység során a jogszabályváltozásokat folyamatosan figyelemmel kísértük; az 

ellenőrzési, szakhatósági és tájékoztatási, figyelemfelhívó tevékenységünket azok alapján végeztük. 

A szakhatósági tevékenység áttekintésekor megfigyelhető a folyamatos ügyiratszám változás, amely 

egyben az engedélyezési dokumentációk terjedelmének növekedésével párosult. Az ügyiratok 

folyamatos változása egyrészt a beruházási hajlandóságot, a gazdasági- pénzügyi világ folyamatos 

megújulását, másrészt a tűzvédelmi hatóság szakhatóságként való közreműködési jogkörében 

bekövetkező változásokat is érzékelteti.  

Az illetékességi területünkön működő Polgármesteri Hivatalok Polgármestereivel, Jegyzőivel és más 

Hatóságok Ügyintézőivel a kapcsolatot személyesen is felvettük, többek között tűzvédelmi 

ellenőrzések, hatósági eljárásokban szakhatósági közreműködésünk, közös helyszíni szemlék 
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alkalmával. Ezek lehetőséget teremtettek arra, hogy a tűzvédelemben beállt változásokat a fenti 

személyek tudtára hozzuk. 

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseink során az érvényben lévő jogszabályok szerint jártunk el. A 

tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseket követően zömében a hatósági kötelezés eszközével éltünk, ez 

alól kivételt képeztek a kötelezően kiszabandó tűzvédelmi bírságok. A hatósági kötelezés az ügyek 

döntő többségében eredményre vezetett. 

Munkánkat a vonatkozó jogszabályok által meghatározott határidőn belül elvégeztük. A tűzvédelmi 

hatósági ellenőrzések terén az ellenőrzések száma növekedett. A számok növekedését elősegítették 

az alábbiak: egyrészt a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szervezésében és Pápai 

Rendőrkapitányság irányítása alatt megvalósult és a más Hatóságok közreműködésével történő, a 

zenés- táncos rendezvények és egyéb szórakozóhelyek átfogó időszakos ellenőrzése. A hatósági 

tevékenység végzése teljes szemléletváltást követelt meg, amely cél minden hatósági területen 

megvalósult. 

 

VI. Oktatási és továbbképzési tevékenység 

 

A hivatásos állomány képesítési követelménye az ügyrendben meghatározottak szerint alakul. A 

tiszti kar utánpótlása kizárólag felsőfokú állami iskolai végzettségű személyekkel történik. A hivatali 

munkarendben szolgálatot teljesítő állomány képzési és továbbképzési  feladatait a VMKI tervezi, 

szervezi és koordinálja. A 24 órás készenléti szolgálatot ellátók elméleti és gyakorlati képzése a 

jóváhagyott „Éves Kiképzési terv”-ben foglaltak alapján történik. A tervben egyaránt szerepelnek 

gyakorlati és elméleti foglalkozások. A szerelési feladatok szervesen kapcsolódnak az elméleti 

foglalkozások anyagához, ezáltal a készenléti szolgálatot ellátók nem csak az elméleti-, hanem a 

hozzá kapcsolódó gyakorlati feladatokat is megismerik, elsajátítják. A szerelési feladatok készség 

szintre fejlesztése a szerelési gyakorlatok és szituációs begyakorló gyakorlatok lebonyolítása során 

történik. A személyi állomány a „Szerelési szabályzat” előírásai szerint végzi szerelési feladatait, 

ismerik az abban foglaltakat.  

Az állomány szakmai és elméleti előmenetelét szem előtt tartva rendkívüli továbbképzéseket 

szervezett a VMKI és a BM OKF egyaránt, amelyeken a berendelt állomány részt vett. A képzési és 

továbbképzési tevékenység teljeskörű dokumentálása a hatályos belső norma szerinti. 

 

VII. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés 

A különleges jogrend bevezetése esetére a minősített időszaki tervek elkészültek, azok megfelelnek a 

szabályozóknak, naprakészek és használhatók 

Riasztási gyakorlatok végrehajtására a területi szerv jogosul, a vizsgált időszakban 1 gyakorlat került 

végrehajtásra, amely „megfelelt” minősítést kapott. 

A különleges jogrend bevezetését követően az elhelyezés biztosított, a riadócsomag beszerzése a 

teljes személyi állomány vonatkozásában megtörtént, azok meglétének és használhatóságának 

ellenőrzése a ruházati szemlék megtartása során valósul meg. 

VIII. Munkavédelmi és tűzvédelemi tevékenység 

1. Munkavédelmi tevékenység 

Munkavédelmi tevékenység személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, a VMKI Munkabiztonsági 

Felügyelőjének munkáját a műszaki-biztonsági tiszt, illetve az egészségvédelmi megbízottak segítik 

és hajtják végre helyi szinten. 

Az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, a munkára képes állapot ellenőrzése 

(alkoholszondás ellenőrzés), tervszerűen illetve eseti gyakorisággal történik, dokumentálása előírás 

szerinti. 

Az egyéni védőeszközzel történő ellátás helyzete jó,  szabályozottsága teljeskörű. 

Munkavédelmi bejárások tervszerűen kerülnek végrehajtásra, a balesetek kivizsgálása és a 

munkabaleseti nyilvántartás megfelelő. 
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Munkavédelmi szempontú üzembe helyezések dokumentációja naprakész. 

A biztonságtechnikai felülvizsgálatok végrehajtása tervszerűen történik, azok dokumentáltak, 

érvényesek. 

 

 

2. Tűzvédelemi tevékenység 

A jogszabályokban előírt dokumentumok naprakészek, az oktatások megtartása dokumentált, 

oktatási napló vezetése megfelelő. 

A létesítmény tűzveszélyességi besorolása naprakész, tűzoltó készülékek működőképesek. 

IX. Iparbiztonsági tevékenység 

 

A 2013. év elvégzett feladatai: 

 

Veszélyes üzemek:  

 

Veszélyes üzemek tekintetében „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.tv.) és a végrehajtási rendelete 

a 219/2011. (X.20.) Kormány rendelet (továbbiakban: R.) „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek elleni védekezésről” értelmében a Kvk. folyamatosan végzi az illetékességi 

területén az üzemazonosítási helyszíni szemléket. A 2013-as év első 9 hónapjában 17 helyszíni 

szemle került végrehajtásra. Minden esetben megállapításra került, hogy az üzem (üzemeltető) nem 

tartozik a Kat.tv. hatálya alá. Két alkalommal supervisori ellenőrzés került végrehajtásra, további két 

alkalommal „Súlyos-káresemény elhárítási terv” dokumentáció helyszíni szemléje lett végrehajtva 

sorolt üzemeknél. Egy alkalommal pedig katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező üzem időszakos 

hatósági ellenőrzése került végrehajtásra. 

 

Vasúti veszélyes áruszállítás (RID): 

 

A jelentett időszakban Pápai Vasútállomáson (8500 Pápa, Béke Tér 2.) egy esetben került RID 

ellenőrzés végrehajtásra. Az ellenőrzés bejelentés alapján, terven felül került végrehajtásra. Az 

ellenőrzésen társhatóság nem vett részt. 

Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tapasztaltunk.  

Vizsgálat alá vont vasúti járműszerelvény: 

Jelöletlen:   0 db 

Jelölt:    3 db 

Szabálytalanság:   0 db 

Szállított vesz. áru tömege:  169.200 kg  

 

Közúti veszélyes áruszállítás (ADR):  

 

A 2013-as évben telephelyi ADR ellenőrzés 6 esetben került végrehajtásra. Az ellenőrzések 

alkalmával a telephelyeken veszélyes árut szállító jármű nem volt, szabálytalanságot egy esetben 

sem tapasztaltunk. 

Közúti ADR ellenőrzés a jelentett időszakban 18 esetben került végrehajtásra. 

Az ellenőrzések során mindösszesen 11 ADR hatálya alatt szállító jármű lett tüzetesen 

megvizsgálva, ebből 8 szabályos volt. Egy esetben két alkalommal is le lett folytatva ellenőrzés az 

ügy bonyolultságára való tekintettel (szabálytalan parkolás, ügyfél nem volt a helyszínen). A 

szabálytalansággal kapcsolatosan a VMKI megindította a hatósági eljárást. 

A jelentett időszakban 363 jármű lett tüzetesen ellenőrizve, melyből 11 jármű szállított az ADR 

hatálya alatt, egy esetben az adat duplikálódott, mert egy ADR–es jármű kétszer került ellenőrzésre. 

A jelentett időszakban mindösszesen 3 szabálytalan ADR -es jármű volt, közülük 1 külföldi 

honosságú, ezért visszatartó határozat is kiadásra került a VMKI részéről.  
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Megállapítható, hogy a KvK illetékességi területén csekély számú veszélyesáru szállító 

jármű vesz részt a forgalomban. Lényegi változás az arányokban nem történt. Annak érdekében, 

hogy az ADR-es járművek ellenőrzését emelni tudjuk, két új ellenőrzési helyszín lett megjelölve. A 

két megjelölt helyszín kipróbálásra került, a továbbiakban tervezve lesznek ADR-es ellenőrzések 

alkalmával  

 

A társhatóságokkal az ellenőrzések során jó kapcsolat alakult ki. Három ellenőrzés alkalmával két 

társhatóság is részt vett a feladatvégrehajtásban, valamint csak 3 ellenőrzés volt, amikor társhatóság 

nem tudott a segítségünkre lenni. 

 

 

Kritikus infrastruktúra: 

 

Kritikus infrastruktúra közlekedési ágazatában több alkalommal a rendkívüli időjárás (havazás), 

valamint a Marcal áradása miatt útlezárásokra, forgalomkorlátozásra került sor az illetékességi 

területen. 

 

2013. április 5-én kritikus infrastruktúra helyszíni szemlét tartottunk a Gróf Esterházy Kórház és 

Szakrendelő intézetben (8500 Pápa, Jókai u. 5-9), tekintettel a márciusi rendkívüli időjárás során az 

országban több helyen bekövetkezett villamos energia ellátási problémák megelőzésére és 

felmérésére. 

 

X. Polgári védelmi tevékenység 

 

I. Veszélyhelyzeti tervezés 

1. Veszélyelhárítási tervek 

Felhívtuk a települések vezetőinek figyelmét a jogszabályváltozás és a besorolás hatályba lépése 

miatt esedékesé vált a veszélyelhárítási tervek elkészítésére. A tervek egységességének 

biztosításához minden polgármesternek rendelkezésére bocsátottuk az igazgatóság és KVK által 

készített terv mintát. A beszámoló időpontjáig 48 település készítette el a tervét, melyet minden 

esetben véleményeztünk, szükség esetén javítottunk. 

 

2. Kitelepítési tervek 

A veszélyelhárítási tervek hatályba lépését követően az ideiglenes kitelepítési tervek helyett 

elkésztettünk a végleges kitelepítési, kimenekítési tervét. A terveket aláírás és hatályba léptetés 

céljából megküldtük az érintett települések polgármestereinek.   

 

3. Kirendeltségi összesített terv 

A települések veszélyeztetettségének, valamint a veszélyelhárítási tervekben foglaltakat figyelembe 

véve elkészítettük a Katasztrófavédelemi Kirendeltség Összesített Veszélyelhárítási tervét, melyet 

jóváhagyásra felterjesztettünk Igazgató úr felé. A katasztrófavédelmi megbízott elkészítette a Pápai 

Járás tervkivonatát, melyet a HVB elnöke jóváhagyott. 

 

II. Polgári védelmi szervezetek  

1. Települési polgári védelmi szervezetek átalakítása és felkészítése 

A települések besorolásának hatályba lépése a kirendeltség szinte minden településén maga után 

vonta a polgári védelmi szervezetek átalakítását. A települések vezetői február hónapban a 

Kirendeltség által elkészítet tervminta alapján elkészítették a települési polgári szervezeteik 

megalakítási terveit és módosították a mozgósítási terveiket. A tervezési munkát a tervek szakmai 

véleményezésével segítettük. 

 

A 2012. évben 4 település polgári védelmi szervezeteinek felkészítés maradt el. 2013. január 

hónapban 2, március hónapban szintén 2 település esetében végrehajtásra került a polgármesterek, 
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körjegyző bevonásával a polgári védelmi szervezetek mozgósítási gyakorlata és 

alapfelkészítése. A 2013. évben a felkészítési ütemtervben foglaltak alapján a Rába-Marcal 

veszélyeztetettsége miatt kitelepítési tervvel rendelkező 5 településre terveztünk a polgári védelmi 

szervezet részére vezetési törzsgyakorlatot. A gyakorlat azonban a 2013. április 4-8. közötti árvízi 

védekezési munkálatok miatt elmaradt.  

 

Pápa város polgári védelmi szervezetének létszámfeltöltése  az adatszolgáltatás alapján a beszámoló 

időpontjában zajlik.   

 

2. Munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítása 

Pápa Város Polgármestere a KVK javaslata alapján határozatban kötelezte a Hirtenberger 

Automotive Safety Hungary Bt. és a Pápai Hús 1913 Kft. munkahelyi polgári védelmi szervezet 

létrehozására.  A szervezetek felépítését az érintett üzemek képviselőjével egyezettük, részükre 

megalakítási tervmintát készítettünk. A Hirtenberger Bt. esetében már a terv véleményezése, 

jóváhagyása és a beosztó határozatok aláírása zajlik a beszámoló időpontjában.   

 

3. Járási mentőcsoport 

A járási mentőcsoport megalakításáról tájékoztattam a HVB elnökét, egyeztettük a végrehajtandó 

feladatokat. Levélben tájékoztattam az illetékességi területünkön lévő polgármestereket, rajtuk 

keresztül felhívást jutattam el a lakosság felé. Felvettem a kapcsolatot a Pápai Önkéntes Pont, 

Vöröskereszt és Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival. A beszámoló időpontjáig a mentőcsoportba 

61 fő jelentkezett, hivatalosan 2013. november 30-án ünnepélyes állománygyűlés keretében 

megalakult a „PÁPAI JÁRÁSI GRIFF MENTŐCSOPORT” . 

 

 

III. Szemlék, supervisori ellenőrzések 

 

Elvégeztük az ár- és belvíz, valamint helyi vízkárok elleni védekezéshez kapcsolódó kiemelten 

veszélyes helyek megelőző szemrevételezést. A korábbi évek tapasztalata alapján, a hirtelen 

lezúduló csapadékvíz, valamint hirtelen olvadó hó miatt belvizes területeken, vízelevezetés 

tekintetében kritikus helyszíneken (11 helyszín: Pápa, Malom lakópark, Tarczy L. u., Hódoska 

u., Ligetkert u., Acsádi úti híd, Kisfaludy utca „Textilgyári zsilip”, Nagygyimót Táncsics u.) 

polgári védelmi szemle keretében ellenőriztük a vízelvezető árkok állapotát. A vízelvezető 

árkok, átereszek állapota az ellenőrzés időpontjában megfelelő volt.  

Lakossági bejelentés alapján polgári védelmi szemlét tartottunk 4 helyszínen (Pápa, Bella u., 

Jeges u., Nagygyimót Pápai u., Kossuth u.). A helyszínek a vízelvezető árok hiánya, illetve 

karbantartatlansága miatt a hirtelen lezúduló csapadékvíz, valamint hirtelen olvadó hó miatt 

jelentkező belvíz miatt kritikus helyszínnek tekinthetők. A szemle időpontjában már megjelent 

a belvíz, felszólítottuk a tulajdonosok és az önkormányzat figyelmét a karbantartás 

fontosságára.   

 

2. Víztározó 

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

munkatársaival lefolytatott supervisori ellenőrzés keretében 1 víztározót (Nagytevel), egyéb 

ellenőrzés keretében 6 víztározót (Lovászpatonai alsó- és felső, kispodári, nórápi, vaszari alsó- 

és felső) vizsgáltunk meg. Összességében elmondható, hogy a völgyzárógátas létesítmények 

műszaki állapota megfelelő, a kezelők a szükséges felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket elvégzik. 

A létesítményeket halászati célra tartják fenn, a szükséges engedélyekkel rendelkeznek.  

Az ellenőrzés alá vont víztározók közül elhelyezkedésüket, tárolt vízmennyiséget tekintve 

elsődlegesen a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékvíz miatti túlcsordulás, kisebb 

valószínűségben gátsérülés (földrengés, terrorcselekmény) okozhat különböző mértékű 

veszélyt a környező településekre, mezőgazdasági területekre.  

A Nagyteveli tározó az elvezető Bakony-éren keresztül az 1 km-re lévő Nagytevel településen 

és a 8 km–re lévő Pápa mélyebb városrészeiben okozhat árvizet, elöntést. A Bakony-ér 
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medrének karbantartásával biztosítható az árhullám szabad levonulása és csökkenthető az 

elöntés mértéke. A Vízügyi Hatóság ellenőrzésének szakmai megállapításait jelen ideig nem 

ismerjük! 

A Lovászpatonai felső tározó az elvezető Csángota-éren keresztül a 2 km-re lévő Lovászpatona 

település déli, alacsonyabban lévő utcáit öntheti el. 

A Kispodári tározó az elvezető Bitva patakon keresztül a 3 km-re lévő Nyárád település keleti 

felén, az alacsonyabban lévő utcákat és Pápadereske település belterületi mezőgazdasági 

területeit öntheti el. 

A többi tározó, a legközelebbi lakott település távolsága miatt mezőgazdasági területeken 

okozhat elöntést. 

 

3. Befogadó helyek ellenőrzése 

2013. február 22 –én polgári védelmi szemlét tartottunk a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ, Sportcsarnokban és a Türr István Gimnázium és Kollégium, Kollégiumi épületben, 

mint befogadásra kijelölt intézményekben. A szemlén a VMKH NSZSZ Pápai Kistérségi 

Népegészségügyi Intézet képviseletében tisztifőorvos asszony vett részt.  A szemle során 

felmértük a befogadásra kijelölt intézmények szálláshely kapacitását, az öltözők, vizesblokkok, 

WC-k, mosdók és kézmosók, valamint zuhanyzók számát, illetve közegészségügyi 

megfelelősségét. Az intézmények ellenőrzése során hiányosságot nem tapasztaltunk, az 

intézmények közegészségügyi szempontból megfelel a kitelepítettek és a mentőerők (BIT) 

elszállásolására. 

 

4. Vis Maior helyszíni szemlék 

A Vis Maior támogatások iránt benyújtott pályázatok helyszíni szemléjét folytattuk le 10 

településen, 13 alkalommal. A márciusi rendkívüli télies időjárás miatt szükségessé vált 

védekezési munkák kapcsán Vaszar, Gecse, Pápa, Nagygyimót, Kemenesszentpéter, 

Nemesgörzsöny, Nagyacsád településeken, helyi vízkár miatt szükségessé vált védekezési 

munkálatok miatt Nemesgörzsöny, Marcaltő, Egyházaskesző, Pápa, Nyárád településeken 

ellenőriztük le bejelentés valódiságát.  

 

5. Egyéb szemle 

Polgári védelmi szemle keretében 1 alkalommal ellenőriztük Döbrönte településen a helyi 

vízkár okozta kárelhárítási, helyreállítási munkálatokat, továbbá 1 alkalommal lakossági 

bejelentés valóságtartalmát ellenőriztük Lovászpatona településen egy romos ház által okozott 

veszélyeztetés miatt. 

A központi szúnyoggyérítés 5. ütemében érintett települések (Marcaltő térsége) ellenőriztük a 

kiszórást.  

 

IV. Közbiztonsági referensek 

A Kirendeltség illetékességi területén található települések közül 10 db II. osztályba sorolt település 

van. 2012-ben mindegyik település vonatkozásában megtörtént a közbiztonsági referensek 

kijelölése. A III. osztályba sorolt településekről a korábbi körjegyzőség kialakítása miatt került 

kinevezésre referens, helyettesnek. A 10 fő referens közül 8 fő áll az önkormányzat alkalmazásában, 

2 fő nyugdíjasként megbízással látja el a feladatokat.  

A járási rendszer bevezetését követően a közös hivatalok kialakulásával az érintett települések az 

alábbiak szerint tartoznak közös önkormányzati hivatalhoz: 

- Adásztevel-Bakonyjákó-Németbánya(-Homokbödöge): A három II. osztályba sorolt település 

közös hivatalában 2 fő, a bakonyjákói kirendeltségen 1 fő  referens került kijelölésre.  

- Marcaltő-Malomsok-Várkesző(-Egyházaskesző): A három II. osztályba sorolt település 

vonatkozásában 1 fő nyugdíjas megbízással látja el a feladatokat. A marcaltői központú közös 

önkormányzati hivatalon keresztül tartja a kapcsolatot a többi település polgármesterével. 

- Takácsi(-Vaszar-Gecse): a II. osztályba sorolt településen a kirendeltségen 1 fő referens, a 

vaszari központú közös hivatalban 1 fő került kijelölésre.  
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- Nagytevel hat, III. osztályba sorolt településsel hozott létre közös hivatalt 

ugodi székhellyel. A referensi feladatokat a nagyteveli kirendeltségen 1 fő látja el.  

- Kemenesszentpéter hat, III. osztályba sorolt településsel hozott létre közös hivatalt 

nemesgörzsönyi székhellyel. A referensi feladatokat a településen 1 fő nyugdíjas látja el 

megbízással. Közvetlenül a kemenesszentpéteri polgármesterrel tartja a kapcsolatot 

- Pápa város vonatkozásában 1 fő referensként, 1 fő pedig helyettesként került kijelölésre. 

A közös hivatalok kialakulásával a korábban tanfolyamot elvégezett, levizsgázott személyek 

továbbra is ellátják a referensi feladatokat. 

 

A közbiztonsági referenseket a kéthavonta megrendezett közbiztonsági referensek értekezletére 

meghívtuk. Pápa város közbiztonsági referensével személyes konzultáció keretében egyeztettük a 

2013. év feladatokat. 

 

V. Lakosságfelkészítés 

 

1. Ifjúsági verseny 

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. április 16-án rendezte meg a felmenő rendszerű 

katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját a kirendeltség udvarán. 

A versenyre való felkészülés során a tanulók megismerkedtek a természeti és civilizációs 

veszélyforrásokkal, felkészültek az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetekben tanúsítandó helyes 

magatartási szabályokra.  

A kirendeltség illetékességi területéről 13 csapat nevezett a megmérettetésre, akik nemcsak az 

elméleti ismereteikről adtak számot, hanem ügyességi, gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk. 

A versenyen első helyezést elért csapatok továbbjutottak az április 22-én, Veszprémben 

megrendezésre kerülő megyei döntőbe, ahol az általános iskola kategóriában a pápai Tarczy Lajos 

Általános Iskola I. helyezést ért el, majd az országos döntőn IV. helyet illetve különdíjat nyert. 

 

2. „3×3 Akcióterv” 

A 2012/2013 tanév második félévében tartottuk meg az általános- és középiskolák részére, 

meghirdetett, katasztrófa, tűz- és polgári védelmi témájú „rendkívüli osztályfőnöki órát”. A 

programra 7 iskola jelentkezett. Az órákat a beszámoló időszakában, 6 iskolában, közel 750 tanuló 

részére. 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által koordinált „Egy nap a biztonságért-egy nap az 

iskolában” program keretében 2 általános iskola, 8 osztályában tartottunk katasztrófa, tűz- és polgári 

védelmi témájú előadásokat. 

A programnak megfelelően a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi ismeretekkel ismerkedő óvodás és 

iskolás csoportoknak gyakorlati foglalkozás keretében 5 alkalommal mutattuk be a kirendeltség és 

tűzoltó-parancsnokság mindennapi munkáját, tevékenységi körét. 

A Tankerület közvetítő segítségével a nyári veszélyekről szóló társadalmi célú reklám filmet 2013. 

június 10-14. között 4 középiskolában és 15 általános iskolában vetítettük le.  

 

 

3. Közösségi szolgálatteljesítés 

A program rendkívül népszerű a középiskolás korosztály körében, a beszámoló időpontjáig 

mindösszesen 400 óra közösségi szolgálatot teljesítettek a kirendeltségen (30 fő, 6 iskolából). 

 

4. Közigazgatási vezetők felkészítése, kapcsolattartás a polgármesterekkel, jegyzőkkel 
Levélben több alkalommal tájékoztattuk a járás településeinek polgármestereit a rendkívüli téli 

időjárás, viharos időjárás kapcsán várható helyzetről, elvégezendő feladatokról. Továbbá a 

hóolvadás okozta árvíz, belvíz elleni védekezés feladatairól, a vízelvezető árkok karbantartásának 

fontosságáról.  

Felkészítő anyagot készítettem a nyári rendkívüli időjárás okozta veszélyek elhárítása és a 

viharkárok felmérés során jelentkező önkormányzati feladtok segítése érdekében. A felkészítő 

anyagot 2013. július 10-én elektronikus formában megküldtem a közös hivatalok jegyzőinek, 
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aljegyzőinek és a közbiztonsági referensek részére. Egyben kértük segítségüket a lakosság 

körében történő propagálásban. 

A nyári aratási tevékenységgel összefüggő tűzvédelmi tájékoztatót állítottam össze és küldtem meg a 

jegyzőknek és rajtuk keresztül a falugazdászoknak. 

A HVB alakuló ülésén felkészítést tartottunk a védelmi igazgatás rendszerében bekövetkezett 

változásokról, a katasztrófavédelem feladatrendszeréről.  

 

4. Lakosságtájékoztató fórumok 

VMKI Igaztói feladatszabás alapján augusztus hónapban a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt 

településeken (Pápa, Bakonyjákó, Németbánya, Adásztevel, Nagytevel, Marcaltő, Malomsok, 

Várkesző, Kemenesszentpéter, Takácsi) lakosságtájékoztató fórumokat tartottunk a települési 

veszélyelhárítási terv hatályba lépését követően a helyben jellemző veszélyeztető hatások, és a 

veszély esetén, illetve riasztáskor követendő magatartási szabályok lehető legszélesebb körben 

történő megismertetése érdekében. A fórumok további témái a kémények, égéstermék elvezetők, 

gázkészülékek használatának, felülvizsgálatának szabályai és a belterületi égetéssel kapcsolatos 

kérdések. 

  

VI. Katasztrófavédelmi támogatás 

Megkeresésünkre a beszámoló időpontjáig 6 település nyújtott 5.000-10.000 Ft nagyságrendű, illetve 

1 település (Pápa Város) 250.000 Ft összegű támogatást. A megállapodásokat az igazgatóság aláírása 

ellenjegyzése után visszaküldtük a támogatást nyújtóknak. A támogatásokról nyilvántartást 

vezetünk. 

 

XI. Tűzvédelmi szakterület 

A Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság folyamatos működését a jogszabályi rendelkezések, az 

állami, szakmai iránymutatások alapján végezi. A tűzoltás és a műszaki mentés, a parancsnokság, 

elsődleges feladata, amelyet a székhelyén, és belső normában meghatározott működési területen lát 

el (69 település). A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén rendszeres 

kapcsolatot tart a települési közbiztonsági referensekkel. Fokozott figyelemmel kíséri a 

szolgálatteljesítési és az egyéb munkavégzések során a munkaegészségügyi és biztonságtechnikai 

feltételeket. Intézkedik az esetlegesen előforduló munkavédelmi hiányosságok mielőbbi 

felszámolására. Intézkedik a védőfelszerelések és a felsőbb szintű utasításokban, intézkedésekben és 

parancsokban meghatározott technikai eszközök időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, 

szükség esetén kezdeményezi a soron kívüli terhelési próbák és revíziók megtartását. A 

tűzoltóparancsnok a szolgálat-parancsnokokon keresztül, illetve közvetlenül végzi, irányítja, 

felügyeli és ellenőrzi a szakmai kiképzést, továbbképzést, a meghatározott napirend betartását. 

Gondoskodik a jogszabályokban a tűzoltóság számára meghatározott technikai felszerelési minimum 

szint biztosítására. A vonatkozó utasításoknak és intézkedéseknek megfelelően ellenőrzi a készenléti 

szolgálat váltásának rendjét. Gondoskodik a ruházati szemlék végrehajtásáról. Rendszeresen 

ellenőrzi a gépjárművek tárolását és szakszerű karbantartását, a biztonsági és munkavédelmi 

előírások betartását. A hatályos jogszabályi előírások és a vonatkozó intézkedések alapján havonta 

összesíti valamennyi üzemeltetett gépjármű hajtó- és kenőanyag felhasználását. 

 

Gyakorlatok: 

 

 A Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka az előírásoknak megfelelően 24 

gyakorlatot, (szituációs begyakorló illetve ellenőrző gyakorlatokat) illetve egy alkalommal 

rendkívüli ellenőrző gyakorlatot szervezett.  

 

A gyakorlatok mindegyike megfelelő minősítést kapott. 
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 Tűzoltás, műszaki mentés: 

 

 

 A tűz- és káresetek felszámolása minden esetben hatékonyan történtek. A beavatkozások 

hatékonysága nagymértékben függ az azt végző, végrehajtó állomány felkészültségétől, a 

rendelkezésre álló technikai eszközök, felszerelések ismeretétől, azok kezelésétől, használatától, 

valamint az, azt megelőző elméleti ismeretek különböző szabályzatokban, intézkedésekben, 

parancsokban meghatározott előírások megfelelő elsajátításáról.  

 

Műszaki anyagi tevékenység: 

 

 A járművek és a járművekre málházott kisgépek, megfelelő műszaki állapotban vannak, 

karbantartottak. A védő- és szakfelszerelések állapota megfelelő, ápoltak, karbantartottak, 

használatra alkalmasak. A járművek műszaki állapotát a gépkocsivezetők a napi szolgálatváltás 

alkalmával ellenőrzik. A Parancsnok naponta tájékoztatást kér azok állapotáról, és amennyiben 

szükséges, azok javításáról, javíttatásáról intézkedik. Ellenőrzésre kerül az üzemanyagkútnál 

vételezett, a felhasznált üzemanyag, a jármű norma szerinti fogyasztása, igénybevétel dokumentálása 

és igazolása.  

 

 

Tűzesetek, műszaki mentések havi alakulásáról: 
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Tűz Műszaki mentés
 

 

 

A számszerűsített adatok mutatják, hogy a káresemények 70%-át továbbra is a tűzesetek teszik ki, 

míg a műszaki mentések kisebb számban fordulnak elő.  

 

A vizsgált időszakban tűzoltás-vezetés átvételére a kirendeltség vonatkozásában nem került sor, a 

tűzoltás, műszaki mentés irányítására jogosultak alkalmasak ezen feladatok elvégzésére, 

felkészültségük kielégítő. 

 

Pápa, 2013. december 7. 
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