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I. Vezetés, irányítás 
 

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységét a stabilitás jellemezte. A 

közbiztonsági feladat a jogszabályi és a belső szabályozási környezet átfogó módosítását 

követően folytatódott. Fő célként a vezetői elvárások maradéktalan teljesítését, egy 

közbiztonsági feladatokat ellátó, kiterjesztett hatáskörrel rendelkező szervezet kialakítását 

jelöltem meg. A kirendeltség alárendeltségében egy hivatásos tűzoltóság működik, felügyeleti 

ellenőrzési tevékenységünket terv szerint végeztük. A kirendeltség hatékonyan, a valós 

társadalmi igényeknek megfelelően látta el feladatát. A jogszabályváltozások következtében 

hatékonyabban látjuk el feladatunkat, az integrált hatósági jogkörök alapján fokozottan 

érvényesítjük az emberek biztonsághoz való jogát. Az Igazgatói elvárásoknak, a VMKI 

munkaprogramjának megfelelően meghatároztam az időszak kiemelt feladatait, azok 

végrehajtásának ütemezését. A feladatszabások során egyértelmű, világos célokat tűzök ki, és 

különös gondot fordítok a végrehajtás számonkérésére. A szervezeti felépítésből adódó 

munkamegosztással élek, az egye szakterületek leterheltségére tekintettel szervezeten belüli 

átcsoportosítást alkalmazok. Szoros együttműködésre törekszünk a közigazgatási és 

társszervekkel, a karitatív és civil szervezetekkel, az oktatási intézményekkel. A járás 

települési önkormányzataival jó munkakapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn, mely 

kapcsolat a kirendeltség működését biztosító támogatásokban is realizálódik. A kirendeltség 

kapcsolata jó az Igazgatóság vezetői és beosztotti állományával egyaránt, Pápa Város 

Önkormányzata vezetőivel, a társszervekkel, fegyveres erőkkel és testületekkel, rendvédelmi, 

társadalmi- és gazdasági társaságokkal. 

A kirendeltség vezetését a hatékonyság, a biztosított erőforrások maximális kihasználása 

jellemezte. 

 

II. Polgári védelmi szakterület 
. 

 

1. Települések sorolása, veszélyhelyzeti tervezés 
Az illetékességi területen lévő mind a 49 település elkészítette veszély-elhárítási tervét. A 

települések 2014. január 1-től hatályos katasztrófavédelmi sorolása miatt Egyházaskesző és 

Nemesgörzsöny települések veszély-elhárítási tervét, a kirendeltségi összesített tervet a járási 

tervkivonatot módosítottam. 

Elkészítettük Pápa város befogadási tervét az önkormányzat kijelölt ügyintézőjével közösen. 

A terv jóváhagyásra került.  

A települések polgármesterei 2014. szeptember 30-ig felmérték a jelenlegi sorolásokat. A 49 

településből 1 település (Pápa) esetében volt indokolt a sorolás változtatása. A település II. 

osztályból I. osztályba történő sorolását a hatóság által külső védelmi terv készítésre kötelező 

döntése indokolja. A sorolási javaslatot a VMKI-ra határidőre felterjesztettem. 2015. 01.01-

től a hatályos BM rendelet szerint Pápa város I. osztályba került besorolásra. 

A településeket érintő személyi változásokat a települések veszély-elhárítási tervében, a 

kirendeltségi összesített tervben és a járási tervkivonatban módosítottuk. 

 
 
2. Polgári védelmi szervezetek  
Települési polgári védelmi szervezetek átalakítása és felkészítése 

A települések sorolásának változása miatt Egyházaskesző és Nemesgörzsöny településeken 

emelni kellett a pv. szervezet létszámát. A jegyzők módosították a megalakítási és 

mozgósítási terveiket. A tervezési munkát a tervek szakmai véleményezésével segítettük. 

Elkészítettük és jóváhagyásra felterjesztettük a pv. szervezetek 2014. évi felkészítési 

ütemtervét. Május 31-én Marcaltő, Malomsok, Várkesző, Egyházaskesző, Kemenesszentpéter 

és Egyházaskesző települések polgári védelmi szervezetei részére (106 fő) a 

polgármesterekkel közösen katasztrófavédelemi gyakorlatot (Vizek kártétele elleni védekezési 



gyakorlat) tartottunk. A gyakorlat előkésztésében és lebonyolításában az ÉDU-VIZIG Rábai 

szakaszmérnökség is részt vett. 

 

 

Járási mentőcsoport 

Az önkéntes pv. szervezetként működő Pápai Járási Griff Mentőcsoport 25 fős létszámmal 

alakult meg 2013.11.30-án. A mentőcsoportba jelenleg 52 fő jelentkezett és került beosztásra.   

Április 26-án a Pápai Járási Griff Mentőcsoport 40 fővel sikeres rendszerbeállító gyakorlatot 

hajtott végre, majd 2014. június 21-én 27 fővel a sikeres gyakorlat után nemzeti minősítést 

szerzett.  

 

3. Ellenőrzések 
Vizesárkok és víztározók ellenőrzése 

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

kiemelten veszélyes helyek (45 alkalom), víztározók (4 alkalom), védművek (20 alkalom) 

megelőző szemrevételezést. A vízelvezető árkok esetében 5 esetben találtunk 

szabálytalanságot, melynek megszüntetésére a kezelőt felszólítottuk. A visszaellenőrzések 

lefolytatásakor megállapítottuk, hogy a hiányosságokat a kezelők minden esetben 

megszüntették 

A beszámoló időszakában több alkalommal jelentkezett hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű 

csapadék okozta káresemény (belvizes elöntés, villámárvíz). A káreseményeket követően 11 

alkalommal került lefolytatásra polgári védelmi káreseti helyszíni szemlét. 

 
Partfal - löszfal - csúszásveszélyes területek ellenőrzése 

A települések 2012. évi sorolásakor Nagygyimót (Kossuth utca támfal) és Pápakovácsi (Ilona 

utca) települések esetében lett kockázati tényezőként azonosítva talajsüllyedés, földmozgás. 

2014. április hónapban mindkét helyszínt ellenőrzés alá vontam. Földmozgást, illetve korábbi 

mozgás nyomait az ellenőrzés időpontjában nem tapasztaltunk.       

 
Befogadó helyek ellenőrzése 

Elvégeztük az országos ellenőrzési terv szempontrendszere alapján a befogadó helyek 

lakosságvédelmi ellenőrzését (6 intézmény). A 6 ellenőrzésből kettőt a Járási 

Népegészségügyi Intézet munkatársával közösen  hajtottuk végre.  

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. 

 
 
Életvédelmi létesítmények ellenőrzése 

Elvégeztük az óvóhely kataszterben szereplő életvédelmi létesítmények éves ellenőrzését és 

az életvédelmi létesítmények nyilvántartásának ellenőrzését (3 alkalom).  

Az egyik óvóhely felújítása - az óvóhelyet magba foglaló épület felújítása miatt - folyamatban 

van, a másik óvóhelyet magába foglaló épület használója ismeri és betartja a békeidejű 

hasznosítás szabályait.  

 
 

Riasztó, tájékoztató rendszerek ellenőrzése 

Az illetékességi területen 49 településből 26 településen, összesen 34 db riasztórendszer 

került telepítésre. 23 település esetében az 1970-es évek végén, három település esetében a 

2000-es években. A beszámoló készítésének időpontjában a 34 szirénából mindössze 12 

üzemképes (35 % üzemképesség). Pápa esetében a 12 db szirénából 1 db üzemképes. A 

tényleges települési lefedettség azonban 20 %, ugyanis 11 településen van működőképes 

lakossági riasztórendszer.  



Az üzemképtelennek jelentett rendszerek felét az önkormányzatok anyagi fedezet hiánya 

miatt nem tudják javítani, másik fele azonban javíthatatlan állapotban van. Az üzemképtelen 

riasztórendszerek esetében a települések polgármesterei kézi hajtású szirénával vagy 

hangosbemondóval oldják meg az esetleges riasztást.  

 
Vis Maior helyszíni vizsgálatok 

A Vis Maior támogatások iránt benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan 7 településen, 12 

alkalommal folytattunk le (7 napon illetve 30 napon belüli) helyszíni vizsgálatot.  

 

Egyéb ellenőrzés 

A települések polgármesterivel közösen ellenőriztük a központi szúnyoggyérítés keretében a 

csornai kistérségben elvégzett légi és földi irtást.  

Elvégeztük a kiemelt kockázati helyszínek ellenőrzését (10 alkalom) és a településeken hó 

eltakarításra igénybe vehető, lebiztosított technikai eszközök meglétének ellenőrzését (11 

ellenőrzés).  

 

4. Közbiztonsági referensek 
A települések 2014. január 1-től hatályos katasztrófavédelmi sorolásának változása miatt 2 

település esetében kellett közbiztonsági referenset kijelölni, részükre felkészítést (tanfolyam 

és vizsgáztatás) tartani.  

A közbiztonsági referenseket a kéthavonta megrendezett közbiztonsági referensek 

értekezletére meghívtuk. A referensek részére 2014. október 22-én házi vizsgával egybekötött 

éves továbbképzést tartottunk. 

Pápa város közbiztonsági referensével több alkalommal telefonon, személyes konzultáció 

keretében egyeztettük a 2014. év feladatokat. 

 
5. Egyéb feladatok 
Felmértük az illetékességi terület vonatkozásában a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó 

közszolgáltatókat, továbbá bekértem a közszolgáltatási szerződéseket, hulladékgazdálkodási 

engedélyeket.  

2014. évben az OKF és a VMKI által koordinált heti törzsvezetési gyakorlatokon vettünk 

részt a 7. héttől, összesen 7 alkalommal.  

A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékos időjárás, illetve a Marcal, Rába áradása 

kapcsán jelentések és eseti átfogó műveletelemzés készítését végeztünk el. 

 

 

6. Lakosságfelkészítés 
Ifjúsági verseny 

A verseny internetes fordulóján az illetékességi területről 16 közép- és 11 általános iskolás 

csapat vett részt. A Pápai KVK a helyi fordulót április 10-én tartotta meg 8-8 csapat 

részvételével. Az általános iskolás csapatok közül a Tarczy Lajos Általános Iskola csapata a 

megyei fordulón I, az országos döntőn pedig VII. helyezést ért el.   

 

„3×3 Akcióterv” 

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

az iskolában” program keretében 1 általános iskola, 16 osztályában közel 180 főnek 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 12 alkalommal mutattuk be a 

Kirendeltség és Tűzoltóparancsnokság mindennapi munkáját, tevékenységi körét. 

Végrehajtottam a pedagógusok 2014.évi felkészítését tankerületi értekezlet keretében, 19 fő 

részvételével.  

2014. május 25-én nyílt napot tartottunk a Kirendeltségen és Tűzoltóparancsnokságon. 

 

 

 



Közösségi szolgálatteljesítés 

A Pápai KVK és a Pápai HTP 12-12 db élő megállapodással rendelkezik ajkai, pápai, 

veszprémi, győri és vépi iskolákkal.  

A 2014. évben összesen 66 fő tanuló teljesített 733 óra közösségi szolgálatot a Pápai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségen és a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon. 

 

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, védművek és folyómedrek 

állapotáról, a vízelvezető árkok, karbantartásának fontosságáról.  

Folyamatos, jó munkakapcsolatot tartottunk a HVB elnökével. A HVB őszi rendes ülésen 

pedig beszámoltunk a kirendeltség polgári védelmi szakterülete által elvégezett munkáról.   

A KVMB folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a HVB elnökévek és titkárával, részt vett a 

HVB üléseken. 

2014. november 10-én a VM Kormányhivatal szervezésében katasztrófavédelmi felkészítést 

tartottunk a járás polgármestereinek részére. A felkészítés 2. üteme 2014. november 25-én 

kerül megvalósításra. 

 

 

 
III. Iparbiztonsági  szakterület 

 

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági tevékenységét a Megyei 

Iparbiztonsági Főfelügyelő szakmai iránymutatásai és koordinálása szerint végzi. 

 

1. 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 

veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzését. A 2014-as év 31 üzemazonosítási helyszíni 

szemle került végrehajtásra. A 31-ből két esetben  társhatóságként részt vett a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, valamint a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság Vetőmag és Szaporítóanyag Felügyeleti 

osztálya, valamint a NAV. A supervisori ellenőrzések során a KVK Hatósági osztálya átfogó 

tűzvédelmi ellenőrzést tartott. A jelentett időszakban két veszélyes üzemnél lett időszakos 

hatósági ellenőrzés lefolytatva (Pápai Hús 1913 Kft., Aviagen Kft.), ahol megállapításra 

került, hogy az üzemeltető a katasztrófavédelmi engedélyben szereplő veszélyes anyag 

mennyiségeket nem lépi túl. 

A jelentett időszakban a Hirtenberger Bt. megtartotta a SKET gyakorlatát, melyet szintén 

ellenőriztünk, és megfeleltre értékeltünk.  

2014. augusztus 3-án a Pápai Hús 1913 Kft. telephelyén ammónia szivárgás történt, melyet 

egy előre nem látható műszaki meghibásodás idézett elő. Az esettel kapcsolatosan káreseti 

szemlét folytattunk le 2014. augusztus 3-án. A környezetbe kb.: 10-20 kg cseppfolyós 

ammóniának megfelelő mennyiségű veszélyes anyag kerülhetett ki gázhalmazállapotban. Az 

eset során személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A 

káreseménnyel kapcsolatban 2014. augusztus 14-én supervisori ellenőrzést végeztünk, melyen 

társhatóságként VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, valamint FMKH Műszaki 

Biztonsági Hatósága vett részt. A szivárgást egy Dunfos típusú ½ colos mágnesszelep alatti 

gumigyűrű meghibásodása okozta, melynek során a mágnes-szelepen lévő 1,5 milliméter 

átmérőjű technológiai lyukon távozott az ammónia a környezetbe. Az eset során az üzemben 

tartózkodó dolgozók, valamint a lakosság részéről sérülés nem következett be. Az ellenőrzés 

során az ammónia rendszert érintő hiányosságot nem tártunk fel. A társhatóságok az alábi 

megállapításokat tették: VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részéről: A esettel 



kapcsolódóan közegészségügyi hiányosságot nem tapasztaltam. Ammónia tárolása nem 

történik, csak a technológiában található, FMKH Műszaki Biztonsági Hatósága részéről: Az 

esemény a 321/2010. Korm. Rendelet alapján nem minősül rendkívüli eseménynek. A 

rendszerhez tartozó nyomástartó edények érvényes időszakos felülvizsgálattal rendelkeznek. 

Az esett kivizsgálása megtörtént, melyről az összefoglaló jelentést elküldtük a VMKI részére. 

A veszélyes üzemek tekintetében elmondható, hogy a KVK illetékességi területén csekély 

számú a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek száma, valamint a meglévő üzemeltetők is 

kis mennyiségekben használnak fel veszélyes anyagokat. Az üzemazonosítási helyszíni 

szemlék tervezése a továbbiakban már kisebb ellenőrzési számmal lenne csak indokolt. 

 
 
2. Veszélyes áruszállítás 
 
Vasúti veszélyes áruszállítás (RID) 

A Kvk. Illetékességi területén nem jelentős a vasúti veszélyes áruszállítás. A 2014-es évben 

egy esetben került RID ellenőrzés végrehajtásra, a szállított veszélyes áru tömege 169.200 kg 

volt 3 vasúti kocsiban.  

 

Telephelyi veszélyes áruszállítás (ADR) 

A 2014-es év jelentett időszakában telephelyi ADR ellenőrzés nem került végrehatásra, a 

2013-as év tapasztalataiból kiindulva.  

 

Közúti veszélyes áruszállítás (ADR) 

A jelentett időszakban 32 közúti ADR ellenőrzés lett lefolytatva, mely során 688 jármű lett 

ellenőrizve, ebből 45 tartozott az ADR hatálya alá. Az ADR-es járművek közül 8 volt 

szabálytalan.  

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

két társhatóság is részt vett a feladatvégrehajtásban, valamint csak 7 ellenőrzés volt, amikor 

társhatóság nem tudott a segítségünkre lenni. 

 
 
 
3. Kritikus infrastruktúra 
Kritikus infrastruktúra ágazatában a jelentett időszakba több alkalommal is ellenőrzésre került 

az illetékességi területen a kommunális szemétszállítás. A szemétszállítás ügyintézését az 

iparbiztonsági felügyelő a polgári védelmi felügyelővel közösen végzi, az illetékességi 

területen a szemétszállításban probléma nem volt. 

Kritikus infrastruktúra ágazatában a jelentett időszakban ellenőrzésre került a Pápai Kórház, 

valamint a Pápai Termálfürdő. Az ellenőrzések során hiányosságot az ellenőrök nem tártak 

fel. 

Felmérésre került a kiemelt (gyorsított hatósági eljárás alá tartozó) létesítmények 

gázfogyasztó készülékeinek felmérése. A felmért létesítményeket adatszolgáltatásra hívtuk 

fel, miszerint nyilatkozzanak a gázfogyasztó készülékeik típusáról, műszaki biztonsági 

felülvizsgálatáról. A kapott adatok alapján a kirendeltség illetékességi területéhez 11 

intézmény tartozik. 

 

 

IV. Hatósági tevékenység 
 

A folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint a különböző belső intézkedések, 

szabályozók megismerése, azok tartalmának készségszintű alkalmazása jelentős feladatot 

jelent.  

A hatósági és szakhatósági munkánkban a törvényi, jogszabályi előírásokat messzemenően 

igyekeztünk betartani, folyamatosan követve az engedélyezési eljárásokban alkalmazott jogi 

normák esetleges változásait. Ezirányú tevékenységünket az engedélyező hatóságokkal 

együttműködve végeztük, az együttműködésünk zavartalan, problémamentes volt. 



Figyelemmel követtük az illetékességi területünkön megvalósuló beruházásokat és az egyéb, 

tűzvédelmi szempontból jelentős létesítéseket, melyek kapcsán több alkalommal helyszíni 

egyeztetést, helyszíni ellenőrzéseket tartottunk. A tervezők, beruházók, tűzvédelmi szakértők 

részére konzultációs lehetőséget, előzetes tervegyeztetést biztosítottunk a tervezést 

megelőzően, vagy tervkészítés során felmerülő tűzvédelmi problémák, kérdések megoldása 

érdekében.  

 

 
2. Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés  
 

Építési engedélyezési eljárás 

Tűzvédelmi szakhatóságként a következő építésügyi hatósági eljárásokban működtünk közre: 

- Építési engedélyezési eljárás. 

- Használatbavételi engedélyezési eljárás. 

- Engedély hatályának meghosszabbítási eljárása. 

 

A hatóságtól a megkeresések ÉTDR rendszeren érkeznek. A benyújtott dokumentációnak 

tartalmaznia kell tűzvédelmi dokumentációt.  Az építési engedélyezési eljárásokra 

vonatkozóan elmondható, hogy a kor színvonalának megfelelő tűzvédelmi berendezések, 

anyagok, termékek alkalmazásra kerülnek, kerültek. A szakhatósági állásfoglalás kiadására 

vonatkozó kérelem beérkezését követően a szakhatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét. 

Amennyiben megállapítja hatáskörének hiányát, akkor az eljárást végzéssel megszünteti, 

kirendeltségünk 5 esetben szüntette meg az eljárást hatáskör hiánya miatt. Amennyiben 

illetékességének hiányát állapítja meg, úgyszintén végzéssel - az ügy összes iratával együtt - 

átteszi a megkeresést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatósághoz, és erről 

egyidejűleg tájékoztatnia kell a megkereső hatóságot, kirendeltségünk illetékesség hiányát 

nem állapította meg. Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos, vagyis a vonatkozó 

jogszabályban előírt tartalmi követelményeket nem tartalmazza az ügyfelet hiánypótlásra kell 

felhívni, hiánypótlási felhívással egy esetben éltünk. Építési engedély meghosszabbítása egy 

esetben történt. 

 

Használatbavételi eljárás 

A használatbavételi eljárás során a szakhatósági állásfoglalás kialakításának érdekében 

helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni bejárás előtt felkészülünk a szemlére, ennek 

érdekében át kell tanulmányozni az engedélyezési/kivitelezési tervdokumentációt, a 

módosított engedélyezésre vonatkozó dokumentációt, az időközben megtartott 

egyeztetésekről szóló jegyzőkönyveket, feljegyzéseket. A helyszíni szemle során, a 

helyszínen tapasztaltakról jegyzőkönyvet veszünk fel. Helyszíni szemle során meg kell 

vizsgálni az engedélyezési eljárás tárgyát képező építményt, hogy az engedélyezési 

dokumentációknak, illetve a beruházással kapcsolatban kiadott engedélyeknek, vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően lett-e kialakítva. A használatbavételi engedélyezési eljárás 

során a tűzvédelmi szakhatóságnak meg kell győződnie arról, hogy az eljárással érintett 

építmény kialakítása, a felhasznált épületszerkezetek, gépek, berendezések, megfelelnek-e a 

kivitelezési tervdokumentációnak, jogszabályi előírásoknak, betartandó hatósági 

engedélyekben foglaltaknak, alkalmasak-e a rendeltetésszerű biztonságos használatnak. 

 

Működési engedélyezési eljárás 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Kormány rendelet értelmében a 

kereskedő működési engedély iránti kérelmet vagy bejelentését tesz az illetékes hatóság 

részére mely meghatározott adatokat tartalmaz.  Az eljárás során az eljáró hatóság a 

kormányrendelet alapján tűzvédelmi szakhatóságként vagy tevékenység bejelentés esetén 

tűzvédelmi hatóságként kereste meg katasztrófavédelmi kirendeltségünket. 

 

a.) Szakhatósági eljárás: 

 A működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban tűzvédelmi szakhatóságként működik közre a 

területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség az olyan üzlet esetében, amelyben „A” és 



„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- 

és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak. 

A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, szakhatósági állásfoglalásukat ezt követően adjuk 

ki. 

 

b.) Bejelentési eljárás: 

Az eljáró hatóság a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási 

számmal együtt megküldi a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságnak. A kereskedelmi 

tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltség, mint 

első fokú tűzvédelmi hatóság működik közre.  A területileg illetékes tűzvédelmi hatóság a 

bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a területen hatósági 

ellenőrzést folytat le.  

 

 

Telepengedélyezési eljárás 

A gazdasági tevékenység végzésének feltételeiről szóló Kormány rendelet értelmében az 

ügyfél telepengedély iránti kérelmet nyújt be az engedélyező hatóság részére. 

Az eljárás során az engedélyező hatóság a Kormány rendelet alapján tűzvédelmi 

szakhatóságként keresi meg a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget.  

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás 

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet az ügyfél az engedélyező hatóság részére 

megküldi.  Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárásban a területileg illetékes 

kirendeltséget szakhatóságként vagy hatóságként keresi meg. 

 
Egyéb szakhatósági engedélyezési eljárás 

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a 

gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, 

korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi 

engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló eljárásban 

veszünk részt szakhatóságként. 

 

 

 

3. Ellenőrzések 
 

Ellenőrzések száma: 

 Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés: 340 db 

 Piacfelügyeleti ellenőrzés:    11 db 

 Polgári védelmi ellenőrzése:  148 db 

 Iparbiztonsági ellenőrzés:    55 db 

 Összesen:    466 db 

 

 

 

V. Sajtó és kommunikációs tevékenység 
 

Sajtó és kommunikációs tevékenységünket jellemzi, hogy a helyi médiumokkal kiváló 

kapcsolatot építettünk ki. A médiát érdekli a katasztrófavédelem élete, kiemelt figyelmet 

fordítottunk a szervezet megújulásának kihangsúlyozására, a közösségi szolgálat 

népszerűsítésére, a szénmonoxid mérgezések megelőzésének fontosságára.  
 

 

 

 



VI. A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működése 
 

A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 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 a meghatározott működési 

területen lát el. A parancsnokot távolléte esetén a Tűzoltósági Felügyelő helyettesíti. 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, illetve ellenőrizteti a gépjárművek 

menetokmányainak helyes vezetését, 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. A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság együttműködési 

megállapodással rendelkezik a Bakonybél Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.  Az ÖTE a 2014-es 

évben sikeresen pályázott technikai felszerelésekre, szertárkarbantartásra, illetve orvosi 

alkalmassági vizsgálatra.  

 

1. Oktatás, továbbképzés: 
A hivatásos állomány képesítési követelménye az ügyrendben meghatározottak szerint 

alakult. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság illetve a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett, a Tűzoltóparancsnokság tevékenységét érintő 

továbbképzéseken részt vettünk. A 24 órás készenléti szolgálatot ellátók elméleti és gyakorlati 

képzése az „Éves Kiképzési terv”-ben foglaltak alapján történt. A tervben egyaránt 

szerepeltek gyakorlati és elméleti foglalkozások. A szerelési feladatok szervesen kapcsolódtak 

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

elméleti-, hanem a hozzá kapcsolódó gyakorlati feladatokat is megismerték, elsajátították. A 

szerelési feladatok készség szintre fejlesztése a szerelési gyakorlatok és begyakorló 

gyakorlatok lebonyolítása során történt. A személyi állomány a „Szerelési szabályzat” 

előírásai szerint végezte szerelési feladatait, ismerik az abban foglaltakat. 

Az állomány szakmai és elméleti előmenetelét szem előtt tartva rendkívüli továbbképzéseket 

szerveztünk. A MÁV Zrt. munkatársa tág ismereti anyaggal érkezve kimerítő előadás keretén 

belül adott betekintést az esetleges kárelhárítás illetve tűzoltói beavatkozás során külön 

figyelmet igénylő esetekre. A Pápai Mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai 

továbbképzést tartottak a tűzoltóparancsnokságon. 2014. november 6-án a három készenléti 

jellegű szolgálatot ellátó szolgálat parancsnokai, illetve a műszaki biztonsági tiszt 

Százhalombattán a FER tűzoltóságánál továbbképzésen vettek részt.  

 

2. Gyakorlatok 
A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka az előírásoknak megfelelően, 

szituációs begyakorló illetve ellenőrző gyakorlatokat ezen kívül hat alkalommal rendkívüli 

ellenőrző gyakorlatot szervezett. Ezen szituációk segítik a valós helyzetre való felkészülést. A 

gyakorlatok mindegyike megfelelő minősítést kapott. A 2014-es gyakorlatokból kiemelném a 

Pápai Volán telepen tartott megyei összevont gyakorlatot, mely egy magas prioritású balesetet 

szimulált, melyben tömeges balest illetve veszélyes anyag is jelen volt. Az esethez több 

tűzoltóparancsnokság egységei, továbbá a Veszprém daru és a Katasztrófavédelmi Mobil 

Labor is jelen volt.  



 

3.  Tűzoltás, műszaki mentés 
A tűzesetek és a műszaki mentések 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 

elsajátításától.  

 

A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományának túlnyomórészt műszaki 

mentéseknél kellett beavatkozniuk. A tűzesetek száma csökkenő tendenciát mutatat a tavalyi 

évhez képest. A számszerűsített adatok azt mutatják, hogy a 2014-es káresemények 52%-át a 

műszaki mentések, 30%-át a tűzesetek teszik ki. Ez azt jelenti, hogy ha visszatekintünk az 

előző évekre, a tűzesetek csökkentek, köszönhető a Hatósági osztály prevenciós munkájának. 

Ezzel ellentétben a műszaki mentésekhez való vonulások nőttek. A 2014-es év szélsőséges 

időjárásának következtében a műszaki mentések száma megnőtt, az emberi mulasztásokból 

valamint a figyelmetlenségből származó közúti balesetek nagymértékben hozzájárultak a 

káreseti számok növekedéséhez.  

 

 

4. 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 Pápai Önkormányzat és a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

jó kapcsolatát szimbolizálva az önkormányzat egy lapáthordágyat illetve egy orrfűrészt 

adományozott a Tűzoltóparancsnokságnak.  Az említett eszközök kiemelt fontosságúak a 

káresetek során bajba került személyek mentéséhez. 

 

5.  Sportversenyek 
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében megvalósuló megyei 

tűzoltó szakmai versenyen vettünk részt. A versenyen kimagasló teljesítménnyel a Pápai 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot képviselő állomány első helyezést ért el. Az állománynak 

egész évben lehetősége van a különböző sportolási lehetőségekre. A tűzesetek, műszaki 

mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, 

bővítése mellett hangsúlyt fektetünk a megfelelő fizikai állóképesség megszerzésére és annak 

szinten tartására. Az állománynak lehetősége van a Munkácsy Mihály Általános Iskola 

tornatermében, illetve műfüves pályán a sportolásra. A helyben kialakított konditeremben 

korlátlan lehetőség áll a tűzoltók rendelkezésére. 

 

 

XII.  Összegzés 
 
2014. a stabilitás éve volt, melynek során nagy hangsúlyt fektettünk a megelőző ellenőrzési 

tevékenység fejlesztésére, a lakossággal való kapcsolattartás kiszélesítésére, a rendvédelmi, 

szolgáltató és közbiztonsági jelleg hangsúlyozására.  

A 2014. év feladatait az igazgatói követelmények alapján a vezetői munkatervben rögzített 

célok elérésével eredményesen végrehajtottuk. 

A kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett eseményeket szakszerűen és hatékonyan 

kezeltük. 

 

 

 

Pápa, 2015. március 10. 
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III. osztályba sorolt települések aránya a pv. szervezeteik 

létszámának függvényében
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II. osztályba sorolt települések aránya a pv szervezeteik 

létszámának függványében
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Az ellenőrzések száma 
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10. sz. melléklet: 
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