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Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz fordulhatnak átfogó vizsgálat tartása
érdekében.
Kötelezettségemnek eleget téve, a melléklet szerint számolok be a dombóvári
tűzoltóság tavalyi évi tevékenységéről.
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BEVEZETÉS

Az új katasztrófavédelmi rendszer kialakítását követően 2013. évben a teljesen
átalakult szervezetnek a természeti katasztrófák következtében olyan kihívásokkal kellett
szembenézni,

amely

nemcsak

az

elméleti

felkészültséget,

hanem

a

gyakorlati

alkalmazhatóságot is jelentős mértékben meghatározta. Az új struktúrában működő védelmi
igazgatási rendszerre, továbbá a háromszintű szakmai vezetés-irányításra is jelentős feladat
hárult. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt olyan katasztrófaveszély és veszélyhelyzet
alakult ki térségünkben is, amelyek lényegesen nagyobb megterhelést jelentett az új
védekezési rendszerben résztvevőknek.

A három rendkívüli esemény kezelése, valamint

védekezési, kárelhárítási, és a helyreállítási munkálatok során olyan gyakorlati tapasztalatokat
szereztünk, amely későbbiekben jól hasznosíthatóak.
A rendkívüli eseményeken túlmenően a katasztrófavédelmi kirendeltség szervezeti
felépítésében jelentős változás nem történt. Humán erőforrás tekintetében folytatódott a 2012.
évi tendencia, a fluktuáció lelassult a létszámmozgás minimálisra csökkent. A szabályzóknak
megfelelően kialakult helyi szinten is a vezetés-irányítási, és ellenőrzési rendszer.
Fontos tényező volt, hogy a kirendeltség illetékességi területe tovább növekedett, így
már 48 településen látunk el hatósági és szakhatósági feladatokat. Az elmúlt évben nagyobb
hangsúlyt kapott az integrált hatósági tevékenység, mely a helyszíni munka ellátása területén
kiszélesedett a tűzoltóparancsnokság bevonásával.

A hatósági ellenőrzések számának

növelése is egyértelműen a jogkövető magatartásra ösztönözte az intézményeket, gazdálkodó
szervezeteket. A szankcionálás eredményességének köszönhetően átlagosan csökkent a
szabálytalanságok, hiányosságok száma. Az új hatáskörökben eljárva nagy hangsúlyt
fektettünk a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos hatósági munkára, valamint a
hulladékszállítási tevékenység ellenőrzésére.
Kiemelt feladatként kezeltük a személyi állomány képzési rendszerben történő aktív
részvételét. A szakmai munka színvonalának emelése érdekében szinte minden szakterületen
történt továbbképzés, melynek elsődleges célja, hogy az újonnan kinevezettek minél
hamarabb tudjanak jó színvonalú munkát végezni, továbbá a nagyobb tapasztalattal
rendelkező kollegák pedig az új ismeretanyagot sajátítsák el. Jelentősen megváltozott a
szakmai felügyelet és irányítás az önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó-egyesület
irányában. Az alaposabban kontrolált tevékenység magasabb szakmai színvonalat
eredményezett.
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Nyitottabbá vált a szervezet, népszerű a diákok körében a közösségi szolgálat ellátása,
továbbá a foglalkoztatás is jelentősen emelkedett a közmunkaprogramban való részvétel
miatt.

.

HUMÁN TEVÉKENYSÉG

Az elmúlt évben a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség rendszeresített
létszáma nem változott. Az év során kevés volt a létszámmozgás az állományból egy személy
saját kérésére közös megegyezéssel távozott a testülettől, 2 fő pedig áthelyezését kérte
szervezeten belül másik egységhez. Tekintettel arra, hogy év közben két alkalommal összesen
8 fő beosztott tűzoltó került állományba, így tovább folytatódott a létszámemelkedés. Ismét
pozitív előjelűvé vált a fluktuáció.
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Szolgálatszervezési szempontból nagyon fontos előrelépést jelent a készenléti
állomány létszámának feltöltése. Év végére már a szolgálati csoportok létszáma 20-20-19 főre
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emelkedett, mely megteremtette a munkaidőkeret betartásának és a minimum létszámon
történő szolgálat ellátásnak a feltételeit.
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A moduláris képzésben részesülő újoncok rövid idő alatt beilleszkedtek a szolgálati
csoportjukba. Az elmúlt évben első tiszti kinevezést követően magasabb beosztásba
helyezéssel tovább emelkedett az irányítói feladatokat ellátó tisztek száma, melynek fontos
szerepe van a szakmai színvonal emelésében. Szintén ezt a célt szolgálja, hogy a két fő
sikeresen elvégezte a szerparancsnoki tanfolyamot. A beosztott tűzoltói beosztásból ők is
magasabb (szerparancsnoki) beosztásba kerültek zászlósi rendfokozatban.
A tűzoltó szakképző iskola megkezdése előtt a nyár folyamán felvételi eljárást
folytattunk le. A 12 fő jelentkező közül a fizikai, pszichikai és egészségi állapotfelmérésen 6
fő felelt meg a követelményeknek, így ők kerültek beiskolázásra.
A személyi anyagok a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán
Szolgálatának átadtuk, így azok kezelése már nem helyi szinten történik. Az áthelyezést
követően is rendszeresen végeztük a személyi állományt érintő dokumentumok, parancsok
lefűzését és a személyi anyagok nyilvántartások vezetését. A katasztrófavédelmi kirendeltség
rendelkezik SZENYOR végponttal, mely lehetővé teszi a parancsok, határozatok helyben
történő elkészítését. Az elmúlt évben ezt a tevékenységet már a megyei humán szolgálat
végezte.
A munkaköri leírásokat a teljesítményértékelési rendszer bevezetését követően
módosítottuk, továbbá a munkakörök változása miatt is szükség volt a műszaki megbízottak
munkaköri leírásainak kiegészítésére. Az integrált hatósági osztály vonatkozásában is
elvégeztük a munkaköri leírások kiegészítését, mely a vezetői tevékenység és a kiadmányozás
miatt vált szükségessé.
A hivatali munkarendben szolgálatot teljesítők köre az elmúlt évben nem változott. A
feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében nagyon fontos, hogy egyenletes teljesítményt
tudjunk nyújtani. .A képesítési követelmények alapján csak 3 fő nem rendelkezik szakmai
felsőfokú végzettséggel, melyből már a hatósági osztály kiemelt főreferense megkezdte a
tanulmányait. A szakmai végzettség és a betöltött státuszok ellenére is jelentős a hivatali
munkarendben dolgozók leterheltsége, melynek nagy kihatása van távollétekre is.
Az elmúlt évben az éves szabadságok kiadását nemcsak az előző évről áthozott
szabadságok kiadása befolyásolta, hanem az elrendelt túlmunkák és vezénylések is.
Tendencia, hogy évről-évre egyre nehezebb a szabadságok kiadása annak ellenére, hogy a
betegszabadság éves szinten elenyésző.
Az elmúlt év során az új ismeretanyagok elsajátítása érdekében nagy hangsúlyt
kaptak a továbbképzések. Számos új területtel ismerkedhettek meg a résztvevő kollegák,
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jelentős előrelépés történt a szakmai továbbképzéseken túl a gépjárművezetők elméleti és
gyakorlati oktatásában is.
A továbbképzések témaköreit és a résztvevők létszámát az alábbi táblázat
tartalmazza.

Tanfolyamok, továbbképzések
ADR tanfolyam
RID tanfolyam
Vezetőképző
Tűzoltó szerparancsnoki képzés
Alparancsnoki képzés
Tűzoltó szakképzés
Hatósági továbbképzés
Kritikus infrastruktúra védelem
Országos Tűzoltósági Szakmai Nap
Tűzmegelőzési továbbképzés
Munkavédelmi továbbképzés
Iparbiztonsági továbbképzés
Rendészeti szakvizsga
Rendészeti vezetőképző
KET továbbképzés
Tűzvizsgálói tanfolyam
Gépkezelői alaptanfolyam
Gépjármű-fecskendő és kiegészítő berendezése
PAV vizsga
Hibrid-és elektromos gépjárművek ismeret
HADAR továbbképzés
Kéményseprő ipari hatósági tevékenységgel kapcsolatos képzés
Felsőfokú szakmai képzés

Résztvevők
száma (fő)
2
2
6
2
7
8
4
4
1
3
2
2
1
1
5
1
63
29
7
5
1
1
2

Az egészségügyi alapellátást a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon
működő egészségügyi ellátó szolgálat biztosítja.

Az időszakos orvosi vizsgálatokat az

egészségügyi szolgálattal történt egyeztetést követően terveztük.
A hagyományoknak megfelelően az elmúlt évben is megszerveztük a nyugdíjas
találkozót, amelyen 45 volt kollega jelent meg.

Nagy örömöt jelentett a mikulásnapi

ünnepségünk is a gyermekek körében. Továbbra is sokan látogatják a tűzoltólaktanyát, az

9
elmúlt évben 203 személy érdeklődött a tűzoltóautók és szakfelszerelések, valamint a
tevékenységünk iránt.
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FEGYELMI HELYZET

Új fejezet kezdődött a hivatásos jogviszonyban szolgálatot teljesítők számára a katonai
bűncselekményeknek minősülő cselekmények és az eljárási rend módosításával kapcsolatos
változások bevezetése miatt. Jelentősen szigorodtak a magatartási és szolgálat ellátási
szabályok.
Az elmúlt év során a fegyelmi helyzet a katasztrófavédelmi kirendeltségen és a
tűzoltóparancsnokságon is egyaránt kiemelkedő volt, ugyanis nem történt olyan súlyú
fegyelemsértés, szabálysértés, bűncselekmény, amely a fegyelmi vagy büntető eljárás
megindítását indokolta volna.

Szolgálati panaszt sem nyújtott be senki az állományból,

mindezek alapján elmondható, hogy az állomány megértette és elfogadta az új norma szerinti
elvárásokat.

MUNKAVÉDELEM
A kirendeltség munkavédelmi tevékenysége a szervezeti átalakítás miatt megváltozott.
A munkavédelmi feladatokat irányítását a műszaki biztonsági tiszt végzi, aki középfokú
munkavédelmi végzettséggel rendelkezik. A személyi állományban a szolgálatparancsnokok,
1 fő rajparancsnok valamint 1 fő gépjárművezető szintén rendelkezik középfokú
munkavédelmi képesítéssel. Ebből adódóan megállapítható, hogy a munkavédelemmel
kapcsolatos

feladatok

ellátásának

személyi

feltételei

biztosítottak.

A

feladatok

meghatározásához folyamatosan figyelemmel kísértük a törvények, rendeletek, intézkedések,
utasítások változásait.
A vezetői és irányítói állományból 1 fő kivételével érvényes munkavédelmi vizsgával
rendelkeznek. A munkavédelmi szemlét az előírásoknak megfelelően tartottuk, időpontjáról
tájékoztattuk a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A szemléről feljegyzés

készült, a tapasztalt hiányosságok a szemlét követően folyamatosan megszüntetésre kerültek.
A szolgálati balesetek gyakorisága az előző évhez viszonyítva lényegesen csökkent. A 2013as évben 1 munkabaleset történt, amely csak 4 munkanap kiesést okozott. Az elmúlt években
a szolgálati (munka) balesetek az alábbiak szerint alakultak:
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A szolgálati baleset kivizsgálását a megyei munkavédelmi felügyelő irányítása mellett
a műszaki biztonsági tiszt végezte. A szükséges dokumentációkat a szolgálati út betartásával a
szakmai felügyeletnek elküldtük. Az újonnan felvételre került dolgozók részére a munkába
állást megelőzően az előírásoknak megfelelően munkavédelmi oktatást tartottunk. Az
oktatásokat a munkavédelmi vizsgával rendelkező személyek tartották, az oktatásról minden
esetben jegyzőkönyv készült és azt az oktatási naplóban rögzítettük. Ismétlődő oktatást a
kirendeltségen szolgálatot teljesítők részére egy alkalommal, a vonulásra kötelezett állomány
részére félévente, a gépkezelők, illetve különlegesszer kezelők részére negyedévente
megtartottuk, melyeket szintén az oktatási naplóba bejegyeztünk.
A

biztonságtechnikai

felülvizsgálatra

kötelezett

eszközökről,

felszerelésekről

nyilvántartást vezetünk. A felülvizsgálatok a nyilvántartás szerinti ütemezéssel, arra
megfelelő jogosultsággal (OKF engedéllyel) rendelkező szakember, illetve vállalkozás
bevonásával megtörténtek.

Az elektromos kéziszerszámok felülvizsgálata december

hónapban megtörtént, a mérésekről jegyzőkönyvek készültek. A laktanya épület és a gunarasi
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nyaraló érintésvédelmi felülvizsgálatát is december hónapban elvégezték, a jegyzőkönyvben
rögzítették a megállapításokat.
A JZY-241 frsz-ú gépjárműfecskendő munkavédelmi üzembe helyezését a javítást
követően elvégeztük. Gépjárműfecskendők, ügyintézői gépjárművek műszaki állapota az
életkorukhoz viszonyítva megfelelő. Rendkívüli esemény, baleset, illetve sérülés az elmúlt
évben nem történt.
Az egyéni védőeszközzel történő ellátás helyzete a kirendeltségen megfelelő
színvonalú volt az elmúlt évben. A védőeszközök cseréjét az elhasználódás és az igénybevétel
függvényében az anyagi lehetőségek figyelembevételével zökkenőmentesen hajtottuk végre.
Csapatpróbán vizsgáltuk az új R13-as védőruha tulajdonságait. A teljes csere az idei évben
valósul meg. A személyi állomány körében a munkára képes állapotot havi rendszerességgel
60 alkalommal 813 esetben ellenőriztük, majd annak megállapításait az ittasság vizsgálati
naplóban rögzítettük. Az ellenőrzések során egyetlen egy alkalommal sem volt pozitív a teszt.
A személyi állomány a továbbképzési ütemtervben foglaltak szerint naponta
sportfoglalkozáson vesz részt. A tűzoltóságon az alábbi sportolási lehetőségek vannak:
röplabda, kispályás labdarúgás, asztalitenisz, valamint erőnlétfejlesztés. A tűzoltósport
versenyszámainak gyakorlása is biztosított a laktanyán belül. A készenléti állomány a
kötelező sportfoglalkozáson kívül gyakran sportol a szabadidejében is. Az országos strandfoci
bajnokságon első alkalommal a dobogó harmadik fokára állhattunk. A megyei labdarúgó
kupát a 2013-as évben ismételten mi hozhattuk el.
INTEGRÁLT HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

A Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség integrált hatósági tevékenységét az
illetékességi terület 48 településen látja el. A terület jellemzője, hogy nagysága 150.000
hektár, melyen közel 73.800 fő él. Az elmúlt évben az illetékességi terület változása és az
ügyintézők létszámának alakulása ugyan arányosnak mondható, viszont a személyi állomány
leterheltsége a szakmai tapasztalat hiánya, és a jelentős mértékben megnövekedett hatósági
ellenőrzések száma miatt igen jelentős. A második félévtől kezdődően hatványozottabban
érvényesült az integrált hatósági munka, mely abban nyilvánult meg, hogy az ADR és RID
ellenőrzéseken is rendszeresen részt vett a hatósági osztály.

Jelentős változás volt a

tűzvizsgálati eljárásba történő részvétel is, mely további új ismeretek elsajátítását tette
szükségessé.

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS
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A tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseket a BM OKF által megadott szempontrendszer
figyelembe vételével terveztük meg, az ellenőrizendő létesítmények azok alapján kerültek
kijelölésre. Az ellenőrzések tervezésénél az I. félévben kiemelten kezeltük a középmagas
lakóházakat, a többszintes, több lakásos társasházakat. Az OKF által meghatározott
szempontrendszer

alapján

készítettük

el

a

havi

ellenőrzési

terveket,

amelyeket

felterjesztettünk a megyei igazgatóságra. Az ellenőrzések végrehajtását minden hónapban
táblázatos formában szöveges kiegészítéssel jelentettük az igazgatóság részére.

Az elmúlt évben összesen 244 tűzvédelmi ellenőrzést hajtottunk végre a kirendeltség
illetékességi területén. Ezek közül átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzés 136, tűzvédelmi
hatósági utóellenőrzés 18, tűzvédelmi hatósági célellenőrzés 90 alkalommal volt. A 2013-as
évben 110 tűzvédelmi ellenőrzést terveztünk és 134 ellenőrzést hajtottunk végre terven felül
(telepengedély kiadását, vagy működési engedély kiadását követő ellenőrzések, iparbiztonsági
felügyelővel közösen végzett ellenőrzések).
A célellenőrzések közül 31 esetben vettünk részt a betakarítást megelőző
mezőgazdasági gépszemlén.

November hónapban az illetékességi területünkön 32

üzemeltetőnél hajtottuk végre a mezőgazdasági terményszárító berendezés tűzvédelmi
ellenőrzését.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett 3 komplex hatósági
ellenőrzésen vettünk részt a társhatóságokkal együtt, ahol 1 ipari üzemben, 1 szolgáltató és 1
egyéni vállalkozó pébégáz cseretelepén tartottunk átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzést. A
kirendeltség 4 komplex hatósági ellenőrzést hajtott végre.
Az illetékességi területünkön lévő 5 középiskolai kollégiumban 2 alkalommal
tartottunk tűzvédelmi hatósági ellenőrzést, melynek keretében a tűzvédelmi előírások
betartásának vizsgálatán kívül adatokat gyűjtöttünk az intézményekről, mint befogadó
helyekről is. December hónapban 6 kereskedelmi létesítményben tartottunk a karácsonyi
vásárokkal kapcsolatos célellenőrzést, amelynek során a kiürítési, menekülési útvonalak
biztosítottságát, a tárolás, raktározás tűzvédelmi előírásainak betartását, a nyílt lángú világító
eszközök használatát ellenőriztük.
Zenés, táncos rendezvényen 5 esetben végeztünk ellenőrzést, rendezvényen kívül 2
esetben tartottunk ezeken a helyeken ellenőrzéseket.
A hatósági osztály állománya részt vett közúti járművek ADR ellenőrzésében és a
vasúti járművek RID ellenőrzésében is. A hatósági osztály közreműködött a veszélyes
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anyagokkal fogalakozó üzemek azonosítási eljárásaiban a telephelyeken végzett helyszíni
szemlék végrehajtásában.
Piacfelügyeleti ellenőrzést 12 alkalommal tartottunk építési termék forgalmazóknál,
tűzoltó készülék forgalmazóknál, illetve robbanásveszélyes berendezéseket forgalmazó
vállalkozásoknál. Tűzoltó készülék javítását, karbantartását végző szolgáltatóknál 5
ellenőrzést hajtottunk végre.
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HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

Tűzvédelmi hatósági jogkörben az elmúlt évben 26 esetben jártunk el. Ezek közül 2
esetben engedélyeztünk az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alól eltérést. Elsősorban
kiürítési, közlekedési útvonalak kialakításával kapcsolatban, illetve tárolási előírásoktól
kértek eltérést a jogszabályi előírások alól. Beépített tűzjelző berendezés létesítési
engedélyezési ügyében 4, tűzjelző berendezés használatbavételi engedélyezési ügyében
szintén 4 esetben adtunk ki engedélyező határozatot. Tűzesetet követően 19 hatósági
bizonyítványt adtunk ki az ügyfelek kérelmére. A szakhatósági állásfoglalásainkkal szemben
az eljáró hatóságoknál jogorvoslati eljárást nem kezdeményeztek. A tűzvédelmi hatósági
jogkörben kiadott határozataink ellen a jogszabályban megadott időn belül fellebbezést nem
nyújtottak be.
Az elmúlt évben közérdekű panasz, bejelentés miatt 1 esetben kellett eljárást indítani.
A bejelentést a közszolgáltató képviselőjével közösen tartott helyszíni szemle során
kivizsgáltuk. A közszolgáltató a kémény felülvizsgálata során nem állapított meg hibát, erről
a bejelentő a helyszínen szóban és írásban is tájékoztatást kapott.
2013. évben három gázvezeték sérüléssel kapcsolatos eljárás volt a kirendeltség
illetékességi területén. Az események kapcsán tűzvizsgálati eljárás lefolytatása nem volt
indokolt. Minden esetben káreseti helyszíni szemle végrehajtása megtörtént, a jegyzőkönyv
felvételre került. Az illetékes szerveket értesítettük az eseményről, minden esetben feljelentést
tettünk az illetékes rendőr-kapitányság felé, továbbá tájékoztattuk az eseményről a Pécsi
Műszaki Biztonsági Hatóságot, illetve a Pécsi Bányakapitányságot. A rendőrség két eseményt
követően küldött értesítést az eljárás megindításáról, egy esetben kiegészítést, helyszíni
felvételeket kért az eljárásához
Égéstermék elvezető felülvizsgálatát követően 7 esetben adtunk ki a használatot tiltó
határozatot. Jogszabályi változást követően 1 határozatot visszavontunk, 4 határozatot
módosítottunk. Szén-monoxid szivárgással kapcsolatban 1 esetben kellett eljárnunk Az elmúlt
évben összesen 11 kéményekkel kapcsolatos eseménynél járt el a kirendeltség. Ebből az
ingatlan használója, vagy a szomszéd ingatlan tulajdonosa által bejelentett kéményhiba, vagy
a kémény használatával kapcsolatos zavaró jelenségek bejelentésének helyszíni ellenőrzése
volt 2 esetben, kéménytüzet követő eljárás volt 9 esetben. A kirendeltség illetékességi
területén a kémények ellenőrzését és műszaki felülvizsgálatát egy szolgáltató a CAMINUS
Tüzeléstechnikai Kft. végzi. A szolgáltató a kéményekkel kapcsolatba hozható tűzeseteket
követően az égéstermék elvezetők műszaki vizsgálatát a számára meghatározott időn belül
minden esetben végrehajtotta, a nyilatkozatát a kirendeltség részére megküldte. A
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megállapított hiányosságok megszüntetését követően a szolgáltató az újbóli helyszíni
felülvizsgálatát megtartotta és arról a nyilatkozat megküldésével értesítette a kirendeltséget.
Három olyan eljárás van folyamatban, melynél az ingatlan tulajdonosa/használója a 2013.
évben megállapított hiányosságot a - szolgáltató ismételt ellenőrzése szerint - még nem
szüntette meg, az folyamatban van. Ezekben az esetekben is a szolgáltató nyilatkozata az
égéstermék elvezetők műszaki felülvizsgálatáról a tulajdonos/használó részére átadásra került,
mely kiemelten tartalmazza „ A jelölt kémény élet-és tűzveszélyes! A tüzelőberendezés
használata tilos!” bejegyzést. Az eljáró katasztrófavédelmi szerv által lefolytatott helyszíni
szemle során felvett jegyzőkönyvbe „az égéstermék-elvezetőt csak kéményseprő ipari
közszolgáltató helyszíni műszaki vizsgálatát követően lehet ismételten üzembe helyezni!”
bejegyzés került, melynek átvételét és tudomásulvételét az ingatlan használója/tulajdonosa
aláírásával igazolja. OKF utasítása alapján ezekben az esetekben nem indokolt a hatóság általi
égéstermék-elvezető üzemeltetésének megtiltása. Azokban az esetekben ahol tiltás
folyamatban

van

és

a szolgáltató

ismételt

műszaki

felülvizsgálatát

az

ingatlan

használó/tulajdonos nem kérte a további eljárásra utasítás, intézkedés nem tartalmaz utalást.
A hatósági osztály állománya közreműködött a kockázati helyszínek ellenőrzésében.
Ennek keretében segítséget nyújtottunk a vízfolyások, víztározók, halastavak műszaki
állapotának felmérésében, a fasorok, veszélyessé vált közterületi fák ellenőrzésében. Az
ellenőrzések, szemlék során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a szemlékről
készült jegyzőkönyvek megküldésével tájékoztattuk az illatékes vízügyi hatóságot és a
települési önkormányzatokat.
Az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében a tűzoltósági felügyelővel közösen
helyszíni szemlék kerültek végrehajtásra a tűz által veszélyeztetett parlagterületeken az
illetékes földügyi hatóság képviselőjének bevonásával. Az elhanyagolt parlagterületek
beazonosítását követően a földtulajdonosokat hatósági felhívásban köteleztük a tűzveszélyes
állapot megszüntetésére. A szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében felhívtuk az
illetékességi területünkön lévő 48 önkormányzat figyelmét a szabadtéri tüzek megelőzésének
fontosságára. A közmunkások, mezőőri szolgálat, polgárőrség, önkéntes tűzoltó egyesületek
alkalmazására, bevonására az igazgatási területeik fokozott megfigyelésébe, főként azokon a
helyeken ahol az előző években szabadtéri tüzesetek nagyobb gyakorisággal fordultak elő.
Felvettük a kapcsolatot a helyi médiákkal a lakosság tájékoztatása érdekében, felhívtuk a
figyelmüket a levegő védelméről szoló 306/2010. (XII. 23.)

Korm. rendelet 27. § (2)-(3)

bekezdésében foglaltakra, valamint az OTSZ tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó
220. és tarló és növényi hulladék égetésének szabályairó szóló 239. pontjaiban foglaltakra, és
a

birtokvédelemre vonatkozó előírásokra. Felhívást és tájékoztatást küldtünk a Gyulaj
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Erdészeti és Vadászati Zrt., valamint a 80 hektár feletti erdőterülettel rendelkező
erdőtulajdonosok részére, melyben felhívtuk a figyelmüket az erdőterületek meghatározott
helyein a tűzgyújtási tilalom esetén a figyelmeztető jelzőtáblák elhelyezésére, az erdőben
végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak fokozott betartására és betartatására. Felhívtuk
a figyelmüket, hogy kiemelten kezeljék a vágástéri hulladék megsemmisítését, annak
engedélyezését. Felvettük a kapcsolatot a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóság Erdőfelügyeleti Hatósági Osztály Tolna Megye Tamási erdőfelügyelőjével a
jelentősebb erdőterületek beazonosításra. A szabadterületen keletkezett tűzesetek száma 2013.
évben nagymértékben csökkent. A csökkenésben jelentős szerepet játszott a megelőzési
intézkedéseken túl az előző évekre nem jellemző 2013. év tavaszi időszakának téli időjárási
viszonyai.
2012. évben a január 01. és március 31. közötti időszakban az illetékességi
területünkön 41 szabadtéri tűzesetnél történt beavatkozás. A Dombóvári Hivatásos Tűzoltóság
a kirendeltség illetékességi területén kívül 35 szabadtéri tűzeset felszámolását hajtotta végre,
addig 2013. évben a fent megjelölt időszakban az illetékességi területünkön 1 szabadtéri
tűzeset keletkezett, valamint Dombóvári Hivatásos Tűzoltóság 1 esetben avatkozott be a
kirendeltség illetékességi területén kívül szabadtéri tűzeset felszámolása során.

SZANKCIONÁLÁS

Az ellenőrzéseket követően 122 esetben végzésben köteleztük az ügyfeleket határidő
megjelölésével az észlelt hiányosságok megszüntetésére, és kértünk írásos tájékoztatást a
szabálytalanságok felszámolására tett intézkedésekről. Azoknál az ügyfeleknél, ahol nagy
számú, vagy súlyos szabálytalanságot észleltünk, ott utóellenőrzés során győződtünk meg
azok megszüntetéséről. Ellenőrzést követően 8 esetben szabtunk ki tűzvédelmi bírságot A
bírságoknál a legtöbb esetben a tűzvédelmi eszközök, felszerelések hiánya, karbantartásuk
elmulasztása, a tűzvédelmi szabályzat hiánya, illetve tárolási előírások megszegése miatt
kellett szankcionálni. Tűzesetet követően bírság kiszabására nem került sor. A kiszabott
tűzvédelmi bírságokkal szemben 1 esetben éltek fellebbezéssel. A másodfokú hatóság
végzésében új eljárásra utasította a kirendeltséget, melynek során a tényállás tisztázását
követően a határozatot visszavontuk. A kiszabott bírságok közül a BM OKF-től kapott
tájékoztatás alapján 4 nem került befizetésre. Ezekben az esetekben végrehajtási eljárást
kezdeményeztünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, illetve az illetékes jegyzőnél. A
kiszabott tűzvédelmi bírságok közül 3 befizetése határidőre megtörtént. Veszélyes áruk
szállításával kapcsolatban RID ellenőrzést követően 18 esetben bírság került kiszabásra. A
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bírságoló határozatok ellen 1 esetben nyújtottak be fellebbezést. A másodfokú hatóság új
eljárásra utasította a kirendeltséget. A tényállás tisztázását követően az új eljárásban a bírságot
újra kiszabtuk, a határozat ellen fellebbezést nem nyújtottak be.

TŰZVIZSGÁLAT

A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó BM OKF szabályozások 2010-től több esetben,
szinte folyamatosan módosításra kerültek, míg a 2013-ban alkalmazott jogi szabályozás
kialakult. 2013. évben BM OKF intézkedés nem módosította jelentősen a tűzvizsgálatokra
vonatkozó szabályozást. A tűzesetek helyszíni szemléjét munkaidőben a tűzoltósági
felügyelő, tűzoltósági felügyelő távolléte esetén és a hivatali munkaidőn túl a helyszíni szemle
halaszthatatlan eljárási cselekményeit a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat folytatja le. A
helyszíni szemle során keletkezett vizsgálati anyagot haladéktalanul át kell tenni az illetékes
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági osztálya részére, aki a további tűzvizsgálati eljárást
lefolytatja. A tűzvizsgálat lefolytatására vonatkozó eljárási szabályokban kisebb módosítások
történtek a vizsgált időszakban, így az eljárás a beavatkozás során tapasztalt bűncselekmény
gyanúja esetén pontosításra került, mely a bűncselekményt 50.000,-Ft vagyoni kárértékhez
kötötte, valamint előírta a bűncselekmény gyanúja miatt az ismeretlen tettes elleni feljelentést
abban az esetben is, ha a rendőrség kint volt a helyszínen és a vizsgálatot megkezdte.

Végrehajtott tűzvizsgálatok 2013. évben:

A tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merült fel:

4 eset

A tűzeset következtében haláleset történt:

0 eset

A tűzeset minősített riasztási fokozata III- as vagy annál magasabb volt: 1 eset
A hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja:

1 eset

A tűz erdőterületre terjedt át:

1 eset

A lefolytatott tűzvizsgálatok száma a 2012. évhez képest jelentős csökkenést mutat,
míg 2012-ben 16 eseményt követően kellett tűzvizsgálati eljárási cselekmény lefolytatni,
addig 2013. évben csak 7 esetben. Ez az előző évi 43,75%-a. A tűzvizsgálatra vonatkozó
Belügyminiszteri rendelet - a tűzvédelmi hatóság és a rendőrség együttműködése a
tűzvizsgálati eljárásokban – 5. pontjában előírtaknak megfelelően a tűzvizsgálati eljárás
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lezárást követően a tájékoztatási kötelezettségünket a rendőrség fele a meghatározott
ügyekben az iratok megküldésével teljesítettük.
A rendőrségnek tűzvizsgálatok lezárását követően 4 esetben került a tűzvizsgálati anyag
megküldésre. A tűzvizsgálatra vonatkozó Belügyminiszteri rendeletben foglalt kötelezés
alapján az eljárás megindításáról - felhívásunkra - a rendőrség értesítette a kirendeltséget. A
kirendeltség rendelkezik a tűzesetek vizsgálatához szükséges minimális tárgyi és személyi
feltételekkel.

SZAKHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

A Hatósági Osztály 2013. évben 134 szakhatósági ügyben járt el. Ebből építési
engedélyezési eljárás 36 darab, használatbavételi eljárás 12 darab volt. Üzlet működési
engedélye ügyében 3 esetben jártunk el. Telephely engedélyezési ügyben 3 alkalommal,
rendezvény tartási engedély kiadása során szintén 6 alkalommal adtunk ki szakhatósági
állásfoglalást. Település-rendezési tervről 1 alkalommal készítettünk véleményt. Nyomvonal
jellegű építmények létesítésénél, használatbavételénél (közút, kerékpárút, parkoló) 4 esetben,
sajátos építményfajták létesítésénél, használatbavételénél (mezőgazdasági szárító berendezés,
éghető folyadéktároló tartály, üzemanyag töltő állomás, gáztartály, naperőmű létesítés) 16
esetben keresett meg bennünket az illetékes hatóság szakhatóságként. Építési engedélyezés
során 5 esetben hívtuk fel hiánypótlásra a tervezők figyelmét, és kértünk terv kiegészítést. Az
elmúlt év folyamán 4 alkalommal vettünk részt építési munkákkal kapcsolatos műszaki
átadás-átvételi eljáráson és építésfelügyeleti ellenőrzésen. Szakhatósági eljárásaink során az
ügyfelek 15 esetben fizettek be igazgatási szolgáltatási díjat, összesen 195.000,-Ft összegben.
Az elmúlt évben tűzvédelmi ügyben szakvéleményt, tájékoztatást 20 esetben adtunk ki.
Tűzvédelmi ügyben 22 esetben tartottunk konzultációt.
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IPARBIZTONSÁG

A TMKI 2013. januári feladatszabásának megfelelően az első negyedév során ismételt
üzemazonosítási helyszíni szemléket kellett lefolytatnunk azon cégek esetében, ahol a tárolt,
felhasznált veszélyes áruk készlete, valamely mennyiségi korlát közeli értékében volt jelen az
elsődleges vizsgálat során. Ennek megfelelően februártól áprilisig 28 üzemazonosítási
helyszíni szemlét hajtottunk végre. Az utolsó negyedévben további 4 cég üzemazonosítási
helyszíni szemléjét folytattuk le, így tavalyi évben összesen 32 cég üzemazonosítását
hajtottuk végre.
Belső védelmi terv gyakorlatokon vettünk részt, a Prímagáz Zrt. Pincehelyi üzemében,
a MOL Nyrt. Dombóvári Bázistelepén, valamint a Hőgyészi Agrokémia Kft. Szakályi
telephelyén. A gyakorlatok végrehajtását minden esetben kiértékeltük és a kirendeltségvezető,
illetve az iparbiztonsági főfelügyelő minősítette. A gyakorlatok ellenőrzéséről jegyzőkönyvet
készítettünk. Külső védelmi terv gyakorlaton is részt vettünk a Prímagáz Zrt. Pincehelyi
üzemegységénél.
Veszélyes áru szállításával kapcsolatos ellenőrzési tevékenységünk során az elmúlt
évben 27 alkalommal hajtottunk végre közúti ADR ellenőrzést, melynek során 142 járművet
ellenőriztünk, melyből 40 jármű tartozott az ADR hatálya alá. Az ellenőrzések során 3
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alkalommal tártunk fel hiányosságot. ADR telephelyi ellenőrzést 39 alkalommal hajtottunk
végre, melyből 1 baleset kivizsgálásának céljából, 3 supervisori ellenőrzés alkalmával, 2
lakossági bejelentés kivizsgálásának céljából, 1 TMKI által meghatározottan, 1 alkalommal
RID telephelyi ellenőrzés tárgytalansága miatt és 31 terv szerint végrehajtott ellenőrzés volt.
RID szempontú vasúti jármű ellenőrzést 18 alkalommal hajtottunk végre, 98 veszélyes
árut szállító vasúti járművet ellenőriztünk. RID ellenőrzéseink során összesen 17 hiányosságot
tártunk fel, melyek szankcionálásra kerültek. RID telephelyi ellenőrzést 4 alkalommal tartott
a kirendeltség. A veszélyes áruk szállításával és tárolásával kapcsolatban jelentősen
megemelkedett a hatósági ellenőrzések száma, részletes kimutatást az alábbi diagram mutatja.
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A kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatban a 2 helyszínen hajtottunk végre
helyszíni szemléket, ellenőrzéseket. Kórházak alternatív energiaellátásának biztosítását 2
alkalommal,

valamint

az

energiaellátás

rendkívüli

téli

időjárás

esetén

történő

megvalósíthatóságát vizsgáltuk. Helyszíni szemlék során a rendkívüli téli időjárásra a
felkészülés megtörténtét vizsgáltuk a létfontosság rendszerelemek különböző szektoraiban
működő szolgáltatóknál. Második félévben KIV/LRL gyakorlatot tartottunk a DRV Zrt.-vel
közösen.

POLGÁRI VÉDELEM

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását a települések valós helyi
sajátosságokra jellemző veszélyeztető hatások felmérésével, egyedi kockázatbecsléssel
végeztük el a jogszabály által meghatározott határidőig. Az önkormányzatok mindegyike
megküldte részünkre a besorolási adatlapokat. A kockázatbecslést követően az általunk
tervezett besorolást a polgármesterek az egyetértő lap aláírásával és megküldésével
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egyetértésre terjesztették fel a megyei katasztrófavédelmi igazgató részére. Ezek alapján
2013-ban az illetékességi területünkhöz tartozó 48 település közül 2 település került I- es, 11
település II- es és 35 település III-as katasztrófavédelmi osztályba. A települések részére – a
szakmaiasság biztosítása érdekében - a kirendeltség végezte el a kockázatbecsléseket,
azonban a feladat végrehajtásába bevonásra kerültek a közbiztonsági referensek illetve az
önkormányzati vezetők.

A települési veszélyelhárítási terveket a 234/2011. Kormányrendelet előírásai, a
besorolásoknak

megfelelően

megállapított

elégséges

védelmi

szint

alapulvételével

elkészítettük és megküldtük valamennyi önkormányzat részére. Az általuk végzett helyi
adatokkal történő feltöltés után küldték meg egyetértésre a kirendeltség vezető részére, majd
felterjesztették jóváhagyásra a Dombóvári illetve a Tamási HVB elnöke részére. A
veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információk gyűjtése, a határidős és rendkívüli
jelentések összeállítását folyamatosan végezzük.
A helyi együttműködő szervekkel napi kapcsolatban vagyunk, veszélyhelyzetek
kezelésén kívül közös gyakorlatokon dolgozunk együtt.
A társzervekkel és együttműködőkkel fennálló együttműködési megállapodások és
együttműködési tervek 2012. április 1-vel, a katasztrófavédelem szervezetének átalakulásával
egyidejűleg megszüntetésre kerültek. A szervezetekkel az együttműködés továbbra is
folyamatos, újabb megállapodások nem kerültek megkötésre.
Pontosításra került a kirendeltségi adattár, kiemelten a védekezés során igénybe
vehető erők – eszközök, szükséganyagok, befogadó objektumok, a szükségparkolók,
helikopter leszállóhelyek, ápolásra – kezelésre szoruló személyek adatai. Az önkormányzatok
által megküldött adatok feltöltésre kerültek a KAP ONLINE rendszerbe. Illetékességi
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területünk 23 települése rendelkezik Vízkár-elhárítási Védelmi Tervvel, mely terveket vízügyi
szakemberek készítenek és aktualizálnak. A védekezés során igénybe vehető faanyag,
homokzsák, kéziszerszámok készletezése több településen – a lehetőségeik alapján megtörtént. Dombóvár város árvízvédelmi raktára a település árvízvédelmi felelősének
kezelésében van, jelenleg homokzsák és faanyag van készleten.
A 2013-as év során valamennyi település belterületi vízelvezető árkának helyszíni
szemléjét végrehajtottuk, a szemléken jegyzőkönyveket készítettünk. A kockázati
helyszíneknek ítélt helyeken javaslatokat tettünk az illetékes polgármestereknek a hibák
javítására. Halastavak, víztározók, partfalak ellenőrzését hajtottuk végre a TMKI által
meghatározott teljesítménykövetelmény szerint. A helyszíni szemlék során

feltárt

hiányosságok, kockázati helyszínek felmérését követően az igazgatóság tulajdonosok felé
történő

felhívását

követően

utóellenőrzések

keretében

vizsgáltuk

a

hiányosságok

megszüntetését.
250
199

Vízelvezető árkok

200
Fasorok
150
Víztározók
94

90

100
50

39 32

47

39
23

23

3

Egyéb ellenőrzés
(partfalak, védművek)
Összes ellenőrzés

0
2012. év

2013. év

A KAP online rendszerben a tervezéssel összefüggő adatszolgáltatást, feltöltést
folyamatosan végezzük. A befogadó és melegedő helyek, lebiztosított technikai eszközök
adatainak feltöltését elvégeztük. Valamennyi polgári védelmi helyszíni szemle (vízelvezetők,
védművek, víztározók, vízkár-elhárítási védelmi tervek, fasorok, befogadó helyek, partfalak,
lakossági riasztó eszközök, életvédelmi építmények vis maior) végrehajtását követően a
szemléket felvittük a hatósági adatszolgáltatási rendszerbe.

A lakosság riasztását szolgáló LTRR (18 db) és MoLaRi (7 db) működőképességének
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ellenőrzését minden hónap első hétfőjén végezzük és jelentjük az igazgatóság felé. Az elmúlt
év során az önkormányzatok azon személyeit, akik a próbákat követően a jelzéseket
továbbítják kirendeltségünk felé, felkészítésben részesítettük az esetlegesen felmerülő
tévedések, téves jelzések elkerülése érdekében. A területünkön található motoros szirénák
ellenőrzését a Dombóvár HTP állományának, valamint a közbiztonsági referensek
bevonásával végrehajtottuk. A próbákról minden esetben jegyzőkönyv készült. A 64 db
telepített riasztó eszközből 7 db működésképtelen, javításuk illetve cseréjük szükséges.

Illetékességi területünk valamennyi települése, illetve a kirendeltség is rendelkezik
adattárral, melynek aktualizálása folyamatos. Az adattár elektronikus és nyomtatott formában
rendelkezésre áll. Az adatok feltöltése a KAP online felületére az igazgatóság feladatszabása
alapján történik. A 48 településünkön a települési polgári védelmi szervezetek megalakítását,
a veszélyeztetettségekhez történő áttervezését végrehajtottuk. A megalakítás során a 62/2011.
BM rendelet előírásait, a települések veszélyeztetettségét és lakosságszámát, valamint a
polgármesterek javaslatait vettük figyelembe. A megalakítási terveket megküldtük
egyetértésre az igazgatóság részére.
A SKET készítésre kötelezett gazdálkodó szervezetek részére javasoltuk a
polgármesterek által történő munkahelyi polgári védelmi szervezet létrehozásának
elrendelését. Egy településen - Dombóvár - 2 munkahelyi polgári védelmi szervezet
létrehozását javasoltuk. Az önkormányzat az üzemek részére megküldte az elrendelő
határozatokat, a megalakítás folyamatban van. A létrehozott szervezetek ellenőrzését az év
során minden kijelölt üzemben tervezzük. Az érintett gazdálkodó szervezetek kirendeltségünk
közreműködésével készítik el megalakítási terveiket. A települési és területi szervezetek
továbbképzését jóváhagyott ütemterv szerint megtartottuk. A munkahelyi polgári védelmi
szervezetek gyakorlatain kirendeltségünk képviselője minden esetben részt vesz. Köteles
polgári védelmi szervezetek mozgósítására, alkalmazására nem került sor. Köteles polgári
védelmi szervezetek erő – eszközeiről a megalakítási tervek mellékleteként vezetünk
nyilvántartást. Az újonnan megalakított szervezetek eszközeinek felmérése majd beosztása
folyamatosan történik. A szervezetek részére a településeken felszerelés nem áll
rendelkezésre, kirendeltségünk raktáraiban gumicsizma és munkaruha van készletezve. A
készleteket két raktárban tároljuk, Tamási Fornádpusztán, valamint Dombóváron, az Arany
János tér 21. szám alatti raktárban. A szervezetek adatbázisai, határozatai rendelkezésre
állnak, naprakészek.
December hónapban rendszerbeállító gyakorlat került végrehajtásra a Kapos és a
Koppány Járási Mentőcsoportok részére. A területi polgári védelmi szervezetnek számító
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mentőcsoportok minősítő gyakorlata 2014. év tavaszán kerül végrehajtásra.
2013-ben közigazgatási vezetők kirendeltségi szintű felkészítésére 1 alkalommal 2
helyszínen került sor. Az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések
közbiztonsági referensei részére több alkalommal tartottunk koordinációs értekezlet keretében
felkészítést (téli rendkívüli időjárás, ár- belvíz, veszélyelhárítási tervezés, megalakítási
tervek). Jelenleg 13 érintett településen 10 referens segíti a polgármesterek munkáját.
Valamennyi referens részt vett az igazgatóság által szervezett képzésen, és sikeres vizsgát
tettek.
Általános és középiskolások részére a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre történő
felkészülés keretében tartottunk katasztrófavédelmi elméleti és gyakorlati tudnivalókról
oktatást. A verseny helyi fordulóját áprilisban rendeztük meg Tamási Parkerdőben. A
megmérettetésen 2 kategóriában összesen 7 csapat vetélkedett, elméleti és gyakorlati
állomásokon adtak számot a felkészítések során elsajátított ismereteikről. A versenyre történő
felkészítéseket a megyei döntőt megelőzően is végrehajtottuk.
Az év folyamán 92 diák vett részt a kirendeltségen közösségi szolgálaton. Minden
hónapban 5 nap került kijelölésre a jelentkező diákok fogadására, melyekről az érintett
iskolákat értesítettük. Jelenleg 3 középfokú oktatási intézménnyel van együttműködési
megállapodás a közösségi szolgálat teljesítésére.

TŰZOLTÓSÁGI FELÜGYELET

A Dombóvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén létesítményi
tűzoltóság nem működik. A létesítményi tűzoltóságok fenntartására kötelezett gazdálkodó
szervezeteket megyei utasítás alapján felmértük, ezek az illetékességi területünkön 1000 m2nél nagyobb tűzszakasszal és 500 MJ/m2 tűzterheléssel rendelkező létesítmények. A
kirendeltség illetékességi területen lévő 1000 m2 feletti tűzszakasszal rendelkező
létesítmények jelentős részben mezőgazdasági szemes terménytárolók, melyek önkormányzati
és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és
az önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról
szóló 239/2011.(XI.18.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdésének b.) pontjába tartozik, mely
előírás alapján nem kötelező létesítményi tűzoltóság létrehozása.
A létesítményi tűzoltóságok létesítése alól felmentéssel rendelkezik: a Dalmand Zrt., a
Szentkút Kft, a Partner in Pet Food Hugária, a Döbrököz Mg. Zrt. Sziget majori és Gyulaj
majori telepe, a Naki Mg. Zrt., az Agrokvint Kft., a Róna Kft és a Hét Társ Kft.
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Az illetékességi területünkön egy önkormányzati tűzoltóság működik Tamásiban. Az
önkormányzati tűzoltóság 2012. január 01-ig önálló működési területtel, ettől fogva
elsődleges műveleti körzettel rendelkezik. Az önkormányzati tűzoltóság a város központjából
2013. év októberében elkészült új laktanyába a Tamási, Dózsa György út 96. szám alá
költözött. Az önkormányzati tűzoltóságot a központi normatív támogatáson túl, az elsődleges
műveleti körzetében lévő települések támogatják anyagilag, az önkormányzatok támogatása
nem rendszeres és előre nem tervezhető. A Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évben
103 esetben került riasztásra, ebből a tűzesetek száma 41, a műszaki mentéseké 56. A riasztás
6 esetben volt téves jelzés. Az önálló beavatkozásainak száma 93.
Jelenlegi jogi szabályozás alapján a Tamási Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
elsődleges műveleti körzettel rendelkezik 13 településre, és a riasztástól számított 8 percen
belül köteles a vonuló egység megkezdeni a kivonulást. Az önkéntes tűzoltóságok részére
meghatározott 15 kilométeres körön kívül elhelyezkedő településekre is vonul, mivel a
vonulási ideje ezekre településekre kisebb, mint a hivatásos tűzoltóságoké. 2013. évben
kérelmet nyújtott be az Önkormányzati Tűzoltóság az elsődleges műveleti körzetének
bővítésére, mely 3 egymással szomszédos településre vonatkozik, ezek a települések:
Belecska, Keszőhidegkút, Szárazd.
A településekre átlagosan 13 perccel érkezne ki előbb, mint a jelenlegi működési terület
szerinti hivatásos tűzoltóság, a 8 perces kivonulási időt is figyelembe véve. A kérelem alapján
a működési területekre vonatkozó jogszabály nem került még módosításra. A kérelemben
szereplő

mindhárom

település

a

Tamási

Járáshoz

tartozik,

mely

a

Dombóvári

Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe. A kérelem teljesítésével, hárommal
növekszik azon települések száma, melyek védelmét az illetékességi területen működő
egységek látják el, mely jobban illeszkedik a tűzoltóságok hatósági tevékenységbe való
bevonásához is.
Az önkormányzati tűzoltóság személyi állományára vonatkozó végzettségi adatokat
felmértük, a készenléti szolgálatot ellátók rendelkeznek a jogszabályokban előírt alapfokú
szakmai végzettséggel, 4 fő rendelkezik tűzoltás vezetői feladatok ellátásához szükséges
önkéntes

parancsnoki

tanfolyammal.

Rendelkeznek

a

vonatkozó

BM

rendeletben

meghatározott a készenlétben tartott gépjárműfecskendőkön minimálisan elhelyezendő
anyagokkal, felszerelésekkel és egyéni védőfelszerelésekkel. Az ÖTP főállású létszáma 11 fő,
és a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is bevonásra kerülnek a szolgálat ellátásába.
A Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén 3 önkéntes
tűzoltó egyesület működik, melyek együttműködési megállapodást kötöttek a működési
terület szerinti hivatásos tűzoltósággal. A Kurd és a Törökkoppány ÖTE a Dombóvári HTP-
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vel, Simontornya ÖTE a Sárbogárdi HTP-vel rendelkezik megállapodással. A Törökkoppány
ÖTE a kirendeltség illetékességi területén kívül helyezkedik el. Kurdi ÖTE I kategóriájú
egyesület, a Törökkoppány és a Simontornya ÖTE II. kategóriájú egyesület.
A Dombóvári HTP-vel együttműködési megállapodással rendelkező egyesületek
néhány hiányossággal megfelelnek a tűzoltás és műszaki mentés személyi és tárgyi
feltételeinek. A tűzoltási és műszaki mentést ellátó egyesületi tagok rendelkeznek a számukra
jogszabályban előírt képesítéssel. A legjelentősebb problémát a Kurdi ÖTE esetében a
felülvizsgálatra kötelezett szerek és felszerelések felülvizsgálatának, valamint a jelentős
taglétszám miatt az éves orvosi felülvizsgálatok költsége jelenti. Szervezeti formájuk
kiemelten közhasznú szervezet, bejegyzése a Tolna Megyei Bíróságon a 26. számon
megtörtént. Műszaki mentési és tűzoltási feladatok végrehajtására rendelkeznek 1 db IFA
gépjárműfecskendővel és 1 db MAGIRUS típusú gépjárműfecskendővel. Minden időszakban
riaszthatóak. 2013. évben 35 alkalommal vettek részt tűzoltási és műszaki mentési
műveletekben.
A Törökkoppány Önkéntes Tűzoltó Egyesület megfelel a II kategória tűzoltási és
műszaki mentés személyi és tárgyi feltételeinek. A tűzoltási és műszaki mentést ellátó
egyesületi tagok rendelkeznek a számukra jogszabályban előírt képesítéssel. Az egyesület
beavatkozói létszáma 10 fő. Alapszabályban vállalt tevékenységük a tűzoltási és műszaki
mentési feladatok ellátása. Műszaki mentési és tűzoltási feladatok végrehajtására
rendelkeznek 1 db IFA gépjárműfecskendővel. Törökkoppány, Szorosad és Kára településre
vonulnak, mely mindhárom település a kirendeltség illetékességi területén kívül esik. 2013.
évben 7 esetben avatkoztak be tűz és káresetnél. A Simontornya ÖTE a Fejér megyei
Sárbogárdi HTP-vel rendelkezik I. kategóriájú ÖTE-re vonatkozó megállapodással. Az
egyesület tevékenységének ellenőrzése a Sárbogárdi HTP hatáskörébe tartozik.
A kirendeltség szervezeti felépítésében ellenőrzési szolgálat, mint külön szervezeti
elem nem szerepel. A kirendeltség folyamatos vezetői ellenőrzéseket hajt végre, mely a
legtöbb esetben beépül a napi vezetői tevékenységbe. Az ellenőrzések végrehajtásához a
kirendeltség ellenőrzésekre vonatkozó tervekkel rendelkezik. A kirendeltség a 2013. évi
ellenőrzéseit az I. és a II. félévére készült ellenőrzési terv alapján hajtotta végre. Az
ellenőrzési terv alapján az I. félévre havi egy, a II. féléves terv alapján a MESZ–el történt
egyeztetés alapján havi kettő ellenőrzést terveztünk és hajtottunk végre. A tervezett
ellenőrzéseket terv szerint, a meghatározott időpontokban végrehatottuk a kirendeltség
irányítása, illetve a felügyelete alá tartózó szervezeteknél. Az ellenőrzésekre vonatkozó
jelentéseket a HJT 0503 számú táblázattal és értékeléssel havonta felterjesztettük a megyei
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igazgatóságra. A tűzoltósági felügyelő a vonatkozó jogszabály alapján minden esetben részt
vett a HTP parancsnoka által megtartott szemléken, ellenőrzéseken.
Irányítási jogkörben ellenőrzéseket 18 esetben, felügyeleti jogkörben 9 esetben
tartottunk. Irányítási jogkörünkben a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, felügyeleti
jogkörünkben a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a
Törökkoppány, Szorosad, Kára Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységét ellenőriztük.
A végrehajtott ellenőrzések módszere szerint 4 alkalommal átfogó ellenőrzést, 21
esetben cél ellenőrzést, és 2 esetben pedig felülellenőrzést hajtottunk végre. Az ellenőrzéseket
az ellenőrzés módszerei szerint vizsgálva megállapítható, hogy a kirendeltség a Dombóvári
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél és a Tamási
Önkormányzati tűzoltóságnál hajtott végre átfogó ellenőrzést. A kirendeltség illetékességi
területén lévő szervezetek tevékenységét vizsgáltuk teljes körűen. Az átfogó ellenőrzéseket a
MESZ koordinálásával hajtottuk végre. Az átfogó ellenőrzés során a MESZ az önkormányzati
tűzoltóság esetében a normatív támogatással kapcsolatos gazdálkodási tevékenységet, az
önkéntes tűzoltó egyesülettel kapcsolatban a pályázati elszámolásokat vizsgálta.
A Törökkoppány ÖTE átfogó ellenőrzése a MESZ állásfoglalása szerint nem került
be a 2013. évi ellenőrzési ütemtervbe. Az általunk használt további ellenőrzési módszerek
közül a leggyakrabban alkalmazott a célellenőrzés, mely 1 esetben szervezetnél végzett
bejelentett, vagy váratlan ellenőrzés és 1 alkalommal feladat végrehajtására irányul.
Felülellenőrzést 2 esetben hajtottunk végre, mely során az ellenőrzést végző személy a
Dombóvári HTP ellenőrzési tevékenységét vizsgálta. Az ellenőrzések olyan hiányosságokat
nem tártak fel, amelyek intézkedések megtételét tették volna szükségessé.
A kirendeltség ellenőrzési feladatai közé tartozik a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság
gazdálkodásának ellenőrzése a normatív támogatás felhasználására vonatkozóan. Az ÖTP
havonta felterjeszti a Dombóvári HTP–n keresztül a kimutatását a normatív támogatás
felhasználásáról, valamint elektronikus formában a számlákat, befizetési bizonylatokat.
Negyedévente jelentést terjeszt fel a költségvetési gazdálkodás helyzetéről. A kirendeltség
elemzi és értékeli a felterjesztéseket, ha szükséges helyszíni felülellenőrzés formájában
vizsgálja a gazdálkodás dokumentumait. A kirendeltség az ÖTP gazdálkodásra vonatkozó
jelentéseit javaslatával és véleményével havonta felterjesztette az igazgatóságra. Az
ellenőrzések száma az alábbiak szerint alakult:
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VÉDELMI IGAZGATÁS

A kirendeltség illetékességi területe két járás területére a Tamási és a Dombóvári
járásokra terjed ki. A helyi szintű védelmi igazgatási feladatokat a kirendeltség a vonatkozó
jogszabályokban meghatározottak szerint végrehajtotta. Az év elején a Helyi Védelmi
Bizottságok átszerveződtek, a járásokhoz telepített feladat alapján a Helyi Védelmi
Bizottságok a megyei kormányhivatalra és a járásokra szerveződve megalakultak. A HVB-k
elkészítették a Szervezeti és Működésük rendjüket, megalakították a Katasztrófavédelmi, a
Vezetést Támogató és a Honvédelmi Munkacsoportjaikat, meghatározták főbb feladataikat.
A Dombóvári Járásban a kirendeltség-vezető, a Tamási Járásban a tűzoltósági
felügyelő

látja

el

a

megyei

katasztrófavédelmi

igazgató

megbízása

alapján

a

katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatokat. A katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat a
Dombóvári Járásban a polgárvédelmi felügyelő, Tamási Járásban a Tamási Őrs parancsnoka
látja el. A HVB ülésein rendszeresen részt vettünk. A HVB üléseivel kapcsolatban
nyilvántartást vezettünk és az ülésekről a jelentéseinek folyamatosan felterjesztettük az
igazgatóságra. Soron kívüli ülés általunk történő összehívásának kezdeményezése nem volt
indokolt 2013. évben. A Tamási HVB 2013-ban 4 soros és 1 rendkívüli ülést tartott, valamint
3 gyakorlat végrehajtásába került bevonásra. Az üléseken 23 napirendi pont került
megtárgyalásra és a HVB 20 határozatot hozott. A rendkívüli ülés összehívását a 2013.
márciusi rendkívüli téli időjárás indokolta. A Helyi Védelmi Bizottságok 2013.03.14-től
2013.03.16-ig végezték ezzel kapcsolatos operatív tevékenységüket.
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MŰVELETELEMZÉS

A vizsgált időszakban egy eseményt követően kellett jogszabályi előírás alapján a
katasztrófavédelmi műveletek elemzéséről, valamint a komplex veszélyhelyzeti prognózis és
beválás-vizsgálat készítéséről szóló 114/2012. sz. BM OKF Intézkedés 3. a) és 10. pontjában
meghatározott átfogó jelentést készíteni és felterjeszteni az igazgatóságra. Az esemény a
2013. augusztus 11-én 09 óra 00 perckor a Kaposszekcső Mezőgazdasági Zrt. Kaposszekcső,
Nyár út 0167/7 szám alatti tehenészeti telepének szénatárolójában keletkezett tűzeset. A
tűzesetnél IV-es kiemelt riasztási fokozat került elrendelésre, és a riasztott egységek
ténylegesen bevetésre kerületek a tűzeset felszámolása során.
A negyedéves veszélyhelyzeti prognózisra, valamint a beválás vizsgálatra jelentés készítése a
területi szerv feladatát képezi, melyet a helyi szervek KAP rendszerbe felvitt adatszolgáltatása
alapján készít el.

TŰZOLTÁS, MŰSZAKI MENTÉS

A Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 2013. július 01-én a
Bonyhádi Örs megalakítása után 4 településsel csökkent.

Ennek hatása a vonulási nem

számottevő. Az elsődleges működési területre összesen 258 alkalommal riasztották
egységeinket. Ebből 120 esetben tűzesethez, 138 alkalommal műszaki mentéshez. Utólagos
tűzjelzés 5 alkalommal érkezett tűzoltóparancsnokságra. Egységeink 17 esetben vonultak
segítségnyújtásra szomszédos parancsnokságok elsődleges működési területére. A vonulási
statisztika az alábbiak szerint alakult:
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A káresetek számának alakulásából megállapítható, hogy lényegesen kevesebb volt a
riasztások száma, mint az előző évben. Az előző évhez képest több mint 100 káresetnél
kevesebbszer kellett beavatkoznia az állománynak. A legnagyobb különbség a szabadtéri
tüzek esetében tapasztalható. Míg 2012-ben 149 esetben, addig 2013-ban csak 39 alkalommal
volt szükség tűzoltói beavatkozásra ilyen jellegű tűzeseteknél. Ebben a nagymértékű
csökkenésben a megelőzési tevékenységeknek, az állampolgárok figyelmességének is fontos
szerepe van, de nagy részben az időjárási viszonyok változásából adódik. A műszaki
mentéseink száma viszont emelkedett, amely elsősorban a szélsőséges időjárási viszonynak
köszönhető.
A tűzesetek helyszíneinek vizsgálata során megállapítható, hogy a legtöbb tűzoltói
beavatkozás továbbra is a szabad területen volt.
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Műszaki mentések elemzése során megállapítható, hogy továbbra is a közúti balesetek
és a szélsőséges időjárás miatt volt szükség a beavatkozásokra.
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Beavatkozást igénylő események felszámolását 159 alkalommal I-es, 48 alkalommal
I/Kiemelt, 1 esetben II/Kiemelt és további 1 alkalommal IV/Kiemelt riasztási fokozatnak
megfelelő egységek hajtották végre. A 2013. év káresetei során 2 fő elhunyt személy volt és
49 fő sérült meg.
Fokozott igénybevételt jelentett az elmúlt év során rendkívüli időjárás miatt, hogy
március 14-én a váratlanul a havazás és erős szél miatt a területünkön hóakadályok
keletkeztek és a forgalmi akadályok miatt leállt a közlekedés. Egységeinknek egy időben több
helyszínen kellett beavatkozni.
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Vásárosdombón közúti baleset következtében egy személygépjármű kidöntött egy
villanyoszlopot, egy kamion pedig az úttesten keresztbe fordulva elzárta a közúti forgalmat.
Nagykónyi külterületén személygépjármű árokba hajtott, melynek mentésére Dombóvár II-es
szer került leriasztásra. Vonulás során az egység tapasztalta, hogy a 61. számú főút Kocsola és
Tamási közötti szakaszán személyautók és teherautók csúsztak árokba és akadtak el, ezért
Dombóvár I-es is ezen útszakasz elakadt járműveinek mentését is el kellett végezni.
Dombóváron az Allende lakótelepről érkezett a jelzés, miszerint egy transzformátor
állomáson robbanás történt és áramkimaradás van. A helyszínre a gépjárműfecskendők
távolléte

miatt

Dombóvár

Pálya

és

Dombóvár

Vízszállító

került

leriasztásra

a

tűzoltóparancsnok vezetésével. Az eset során tűz nem keletkezett, ezért oltási feladatokra
nem volt szükség. A műszaki meghibásodást az áramszolgáltató szakemberei 2 óra alatt
elhárítottál lakossági intézkedést nem kellett foganatosítani.
Későbbiekben erőgép hiánya miatt Dombóvár Vízszállító is a Nagykónyi káresethez
lett riasztva. Vonulása során több elakadt és feltorlódott járműről adott visszajelzést, melyek
alapján számítani lehetett a 61. számú főút teljes járhatatlanságára. A várhatóan elhúzódó
mentési munkálatok miatt a tűzoltóparancsnok és a műszaki-biztonsági tiszt a kirendeltség
terepjárójával védőitalt és az átázott védőruházat cseréjére száraz öltözetet vitt a beavatkozó
egységek részére. Estére az érintett útszakasz teljes forgalma megbénult, járhatatlanná vált. A
települések közti utak lezárását követően az egységeknek a lakot területen kívül rekedt
személyek kimentését kellett végrehajtani. A beavatkozásnak köszönhetően az éjszakát egy
állampolgár sem töltötte az egységek által felügyelt útszakaszon. A folyamatos és intenzív
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havazás miatt az egységeink is Nagykónyi településen rekedtek, az iskolában kialakított
átmeneti szálláshelyen. Mivel a szerek nem tudtak állomáshelyükre beérkezni, ezért a
szabadnapos állományból 8 fő berendeléséről gondoskodtunk, akik készenlétben voltak. A
berendelt állomány betegek szállítását biztosították a tűzoltásvezetői gépjárművel. A
tűzoltólaktanyától távol lévő szerek közül Dombóvár II-es és Dombóvár Vízszállító egy
erőgép felvezetésével március 15-én a hajnali órákban állomáshelyükre érkeztek. Bevonulás
közben az egységek Kocsolán megálltak a melegedőhelyen lévő személyek ellenőrzésére,
majd továbbhaladásuk során két helyi, beteg lakost a dombóvári kórházba szállítottak.
A rendkívüli téli időjárást követően két héten belül újabb jelentős igénybevételt
okozott Dombóvár környékén villámárvíz miatti árvízhelyzet. Március végén a márciusban
leesett hó olvadása és nagy mennyiségű csapadék okozott több helyen árvízi és belvízi
problémákat, melyek felszámolását egy időben több helyszínen kellett végrehajtani. Néhány
nap alatt egységeink 26 esetben hajtottak végre műszaki mentést vízkárokkal kapcsolatos
káreseteknél.

Ár-és belvízi védekezéssel kapcsolatban tűzoltói beavatkozást elsősorban a Kapos
folyó és a Baranya csatorna által érintett, területéhez tartozó településeken volt.
káresetek során a legtöbb esetben vízszívatást kellett végrehajtani.

Ezen
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A vízeltávolítások mellett Dombóváron a Bajcsy Zsilinszky utcában a Kapos magas
vízállása miatt a városrészről összegyűlő csapadékvizet kellett vízátemeléssel a Konda
patakba továbbítani. Döbröközön a Kapos folyó mentén a település alacsonyan fekvő
lakóházainak védelmére homokzsákokkal gátmagasításra és gátépítésre volt szükséges. A
döbröközi védekezést egységeink vízügyi szakemberek irányítása alapján a Gemenc
Mentőcsoport, önkéntes egységek, önkormányzati dolgozók és civil személyek egybehangolt
munkájával hajtották végre.
Szintén rendkívüli helyzetet teremtett az Dunán levonuló évszázados árhullám. 2013.
június 6-án BM OKF Főigazgatójának elrendelése alapján a tűzoltóság teljes személyi
állománya berendelésre került. A berendelést követően 11 fő önkéntes jelentkezés alapján,
majd további 9 fő kijelölés útján került kiválasztásra. A kiválasztott állományt közel két hétre
a dunai árvízi védekezésre a Duna több szakaszára vezényelték. Az első szakaszban a
Dunakanyar térségében, majd az árhullám levonulásával egyidejűleg a Tolna megyei tűzoltók
a védekezési munkálatokat a Duna bátai szakaszán folytatták. A védekezési munkálatok nagy
megterhelést

jelentettek

az

állománynak,

akik

példás

helytállást

tanúsítottak.

A

parancsnokságon maradt állomány 24/24 órás váltásos rendben látta el a készenléti
szolgálatot.
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A legjelentősebb tűzeset 2013. augusztus 11-én Kaposszekcső Mg. Zrt. telephelyén
történt ahol egy 600 négyzetméter alapterületű fedett tárolóban lévő szalmabálák égtek. A
káreset felszámolását IV/Kiemelt riasztási fokozatban vonuló egységek hajtották végre. Az
izzó, füstölő gócok eloltása és az utómunkálatok a káreset keletkezését követő nap fejeződött
be.

A BM OKF Intézkedésben meghatározottak figyelembe vételével az előírt napi
szerelési gyakorlatokon kívül 48 helyismereti gyakorlat, 12 szituációs begyakorló gyakorlat, 6
parancsnoki ellenőrző gyakorlat és 1 KMSZ ellenőrző gyakorlat került megtartásra.
Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok értékelése során mindhárom szolgálati csoport, a nappali
és éjszakai gyakorlataikra is megfelelő minősítést kaptak. A „B” szolgálati csoport KMSZ
ellenőrző gyakorlatán az ellenőrző elöljáró megfelelő minősítéssel értékelte az állomány
munkáját.
Vezetési gyakorlatok során először rutinpályán, majd városi forgalomban sajátították
el a gyakorlati ismereteket. A gépjárművezetőink a parancsnokság udvarán felállított
ügyességi pályán gyakoroltak, továbbá a helyismereti és a szituációs begyakorló
gyakorlatokhoz történő vonulás közben sajátíthatták el a vezetési ismereteket.
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A hírközpont kezelői feladatokat ellátó kollégák folyamatosan gyakorolták a PAJZS riasztás
továbbító rendszer kezelését.
Egységeink a MOL Nyrt. Logisztikai Igazgatóság Dombóvári Bázistelepén és a
Hőgyészi Agrokémiai Kft. szakályi telephelyén közreműködtek Belső Védelmi Terv
gyakorlat végrehajtásában. Külső védelmi tervgyakorlatot tartottunk Pincehelyen a Prímagáz
Rt. közreműködésével. A gyakorlat során a dombóvári egység részfeladatokat oldott meg,
mely során az irányítói és beavatkozói állomány is megismerkedett a felső küszöbértékű üzem
veszélyforrásaival, és a külső védelmi tervben foglalt feladatokkal.

ÜGYKEZELÉS

A kirendeltség hivatali munkájának egyik meghatározó része az ügyiratok megfelelő
kezelése. Az elmúlt időszakban kiemelt feladatként kezeltük az ügykezeléssel kapcsolatos
ismeretek elsajátítását. Az új iktatóprogramot minden ügyintéző készség szinten kezeli. Az
ügyintézés során az egyes munkakörök leterheltségének meghatározásához fontos mutató az
ügyiratok száma. Ez alapján egyértelműen megállapítható, hogy az elmúlt évben a
legnagyobb igénybevétel a hatósági osztályon volt.

