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I.  A kit űzött fő feladatok végrehajtása 
 

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget 2014-es évben az átalakulás jellemezte. Az év 
során a kirendeltség és a hozzá tartozó tűzoltóparancsnokságok vezetői állományában is 
jelentős személyi változások történtek. A fő feladatatok közé tartozott, az előző években 
megteremtett alapokra történő további építkezés, egy jól működő, a hatékony, szervezett 
munkavégzésre alapuló kirendeltség kialakítása. Folytattuk az állomány szemléletmódjának 
formálását, az integrált katasztrófavédelemi gondolkodásmód elmélyítését. 
A kirendeltségen és a pécsi-, komlói HTP-ken stabilan működik a fórumrendszer, melynek 
segítségével az állomány felé történő feladatszabás és tájékoztatás folyamatosan végrehajtásra 
került. A feladatszabások és tájékoztatások rendszerének hatékony működésére online 
naptárrendszer került kiépítésre a kirendeltségen és mindkét tűzoltóparancsnokságon. Így a 
feladatok végrehajtása jól követhető mind a kirendeltség, mind a HTP-k 24/48 órás állománya 
vonatkozásában.    
Az ellenőrzés a vezető-irányító munka fontos eszköze, ennek érvényesítése érdekében a 
működő ellenőrzési rendszerünket tovább finomítottuk, az állomány vonatkozásában 
önellenőrzési rendszert működtetünk, mely nagymértékben segíti a vezetői munkát. 
 
II.  Vezetés, irányítás, együttműködés területe 

 
1. Személyzeti tevékenység (szervezet, létszámhelyzet, oktatás és képzés, fegyelmi helyzet, 

szociális tevékenység) 
 

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén két hivatásos 
tűzoltóparancsnokság működik. Egy katasztrófavédelmi őrs létesítése tervezett Sásd 
településen, valamint az új pécsi objektum építésével párhuzamosan a város nyugati részében 
kerül kialakításra egy objektum, mely a terek szerint a kirendeltségnek is helyet adna. 
 
2. Katasztrófa elleni védekezésben bevonható, hazai és külföldi együtt-, és közreműködő 

szervekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatok (önkormányzatok, társszervek, más 
szervezetek) 

 
A kirendeltség korrekt szakmai kapcsolatot ápol a társszervekkel, önkormányzatokkal. A 

területünkön működő önkéntes tűzoltó egyesületekkel, járási- és települési 
mentőszervezetekkel a kapcsolatunk jó, rendszeresen együttműködünk gyakorlatokon és 
káreseteknél.  

 
3. Felügyeleti tevékenység 

 
A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén működő önkéntes tűzoltó 

egyesületek tevékenységével kapcsolatban is jelentős előrelépés történt. Pécs HTP-nek 
együttműködési megállapodása van a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesülettel, - melynek 
célja a 2015-ös évben önállóan beavatkozó ÖTE létrehozása – Szabadszentkirály ÖTE-vel, 
Mecseknádasd ÖTE-vel. Komló HTP-nek együttműködési megállapodása van Hosszúhetény 
ÖTE-vel és Szászvár ÖTE-vel. Egyeztetéseket folytatunk és folyamatban van további két 
egyesület létrehozása Egerág és Magyarszék településeken.  

 
 



 
 
 

4. Sajtó tevékenység 
 

Több esetben a BMKI szóvivőjének felkérésére tűzoltóinkkal készült riportok jelentek meg 
helyi médiumokban. A lakosság figyelmére érdemes eseményekről rendszeresen fényképek 
készültek és az eset leírással együtt a megyei sajtóreferens rendelkezésére bocsátottuk, így 
megjelenésünk folyamatos az igazgatóság honlapján és a helyi online médiumokban. 

 
III.  Szakmai tevékenység 
 
III/1. T űzoltósági felügyelőség 
 
1. Hatósági tevékenység és szankcionálás 
 

Beépített tűzjelző berendezés engedélyezése 

Beépített tűzjelző berendezések létesítésének engedélyezése kapcsán annak ellenére, hogy nem 
kötelező a konzultáció, a tervezők továbbra is szorgalmazzák azok megtartását. 

Beépített tűzjelző berendezés létesítési engedélyt 55, használatbavételi engedélyt 68, beépített 
tűzoltó berendezés létesítési engedélyt 9, használatbavételi engedélyt 7 esetben adtunk ki 
jogszabályi előírás alapján. 

 
Eltérési engedélyezési eljárás 

 
Eltérési engedély kiadására 2014-ben 1 esetben került sor. 
 

Ellenőrzési tevékenység, tűzvédelmi ellenőrzések 
 

2014. évben a havi ellenőrzési terv alapján tervezett és rendkívüli ellenőrzések száma az 
alábbiak szerint alakult: 803 esetben hajtottunk végre tűzvédelmi hatósági ellenőrzést. Az eljáró 
hatóság megkeresése alapján telephely működése kapcsán 70, szálláshely-üzemeltetési 
engedély kapcsán 3, üzlet működési engedély kapcsán 120 esetben került sor tűzvédelmi 
hatósági átfogó ellenőrzésre. 
A tűzvédelmi ellenőrzések során 397 szabálytalanságot tártunk fel, és 94 esetben adtunk ki 
hatósági felhívást. Tűzvédelmi bírság kiszabására 154 esetben került sor 2.880.000 Ft 
összegben, melyekből 377.000 Ft befizetésre került, 8 alkalommal végrehajtás elrendelése vált 
szükségessé. 

A tűzvédelmi ellenőrzések során jellemzően a villamos-, villámvédelmi berendezések 
felülvizsgálatának hiányával, és az azok során feltárt hiányosságok javításának igazolásával, az 
éghető anyagok szabadban történő tárolásával, a tűzvédelmi szabályzat tartalmi 
követelményeivel, a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláival, valamint szerelvények és a tartozékok 
rendeltetésszerű használhatóságával kapcsolatos hiányosságok kerültek feltárásra.  

Mivel az ellenőrzések túlnyomó többségének működési engedély kapcsán kerül sor a 
hiánytalanságok száma nem kiemelkedő.  

Az ellenőrzési jegyzőkönyvek, az iratbemutatásra felszólító ügyiratok, a hatósági felhívások és 
tűzvédelmi bírságolás kapcsán kiadott ügyiratok a mindenkor hatályos főigazgatói intézkedések 
alapján készültek el. 



 
Az év folyamán a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban elhanyagolt, gazos területeken 
hajtottunk végre „supervisori” ellenőrzéseket. 

Továbbra is szem előtt tartottuk a társasházak biztonságát, aminek érdekében az év utolsó 
harmadában 46 lépcsőházban hajtottunk végre átfogó ellenőrzést.  

A beépített automatikus tűzjelző berendezések téves tűzjelzéseit 40 esetben kivizsgáltuk, 
iratbekérés útján ellenőriztük a szükséges karbantartások, ellenőrzések, felülvizsgálatok 
megtörténtét. 

A HADAR használata/töltése legnagyobb mértékben az ellenőrzések végrehajtása kapcsán 
jelentkezett. Az ellenőrzési tervek felvitelétől kezdve, az objektumok, szervezetek rögzítése, a 
kiadott ügyiratok felvitele, nagyban megnövelve az egy ügyre fordított idő hosszát. 
 

Piacfelügyeleti, szolgáltatásfelügyeleti ellenőrzések 
 
Építési termékek forgalmazásával kapcsolatban 14 esetben hajtottunk végre piacfelügyeleti 
ellenőrzéseket. CO detektorokkal forgalmazásával kapcsolatban 2 estben hajtottunk végre 
supervisori piacfelügyeleti ellenőrzéseket. Az általunk készített jegyzőkönyveket a szükséges 
eljárások lefolytatatása érdekében megküldtük a hatáskörrel rendelkező Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak. 
 

Közérdekű bejelentések, panaszok  
 
2014-ben 32 esetben került sor közérdekű bejelentések vizsgálatára, melyek alapjául a 
panaszokról és a közérdekű bejelentésekről  szóló 2011. évi CLXV. törvény szolgál.  
Mindegyik esetben tűzvédelmi célellenőrzést hajtottunk végre, melyek eredményeként 3 
esetben állapítottuk meg azt, hogy a közérdekű bejelentés megalapozott volt. 

 
Kéménytűz, CO szivárgás káreseményekkel kapcsolatos hatósági eljárások 

 
2014-ben 17 esetben folytatunk le kéménytűz és 13 esetben CO szivárgással kapcsolatos 
hatósági eljárást. 7 esetben határozatban megtiltottuk az égéstermék-elvezető használatát, majd 
az iratbemutatásra való felszólítást követően - amennyiben a dokumentumokat bemutatta az 
ügyfél - határozatban 7 esetben engedélyeztük azt. 

 
Kéményseprő-ipari szolgáltatás hatósági felügyelete 

 
21 esetben tiltottuk meg a kémény használatát a kéményseprő-ipari közszolgáltató bejelentése 
alapján, miszerint az égéstermék-elvezető ellenőrzése során élet- és vagyonbiztonság közvetlen 
veszélyeztetését észlelte. 278 esetben folytattunk le ellenőrzést a kéményseprő-ipari 
közszolgáltató bejelentése alapján, miszerint az ingatlan használója a szolgáltatásért járó díjat 
nem fizette meg, vagy szolgáltatás elvégzését nem tette lehetővé.  
 

2. Szakhatósági tevékenység 
 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer 
(ÉTDR) használata ebben az évben automatikussá vált. 

Az építési engedélyezések kapcsán a tűzvédelmi műleírások áttanulmányozása során 71 
esetekben hiánypótlási felhívást adtunk ki, ezzel gördülékenyebbé téve az ügyintézést. 



 
Az építésügyi hatóság által kiadott határozatokban a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalásban 
szereplő kikötések minden esetben szerepeltek.  

2014-ben az illetékességi területünkön a legjelentősebb beruházása a pécsi 400 ágyas klinika 
felújításának II. üteme volt, melynek használatbavételi engedélyezése kapcsán 26 helyszíni 
szemlét folytatott le a kirendeltség. 

2014-ben az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet alapján - az éghető 
töltetű tárolótartály létesítési és használatbavételi eljárásaiban és zenés, táncos rendezvény 
engedélyezési eljárásokban került sor igazgatási szolgáltatási díj befizetése. Az engedélyező 
hatóságokkal folytatott egyeztetéseknek, és előzetes tájékoztatásuknak köszönhetően a 
szakhatósági megkeresésekkel minden esetben megkaptuk a befizetésekről szóló igazolásokat. 

Az rendezvények kapcsán 13 esetben vettünk részt a szakhatósági eljárásokban. A helyszíni 
szemléken fokozott figyelmet fordítottunk a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatására, a 
rendezvényeken részt vevő nagyszámú érdeklődő biztonsága érdekében. 

Helyszíni szemlét 235 esetben folytattunk le szakhatósági tevékenység kapcsán. 
 
 

3. Tűzvizsgálati tevékenység 
 
A kirendeltségen három fő rendelkezik tűzvizsgálói végzettséggel. A vonatkozó főigazgatói 
intézkedés alapján 2014-ben 23 esetben folytattunk le tűzvizsgálati eljárást, melyek közül 21 
vizsgálat zárult le az évvégéig. 16 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja, 3 esetben 
haláleset, egy-egy esetben a főigazgató (LPG-benzinüzemű gépjármű), illetve igazgató 
(pirotechnikai létesítmény) döntése alapján indult eljárás. 
A tűzvizsgálat zárásként 13 alkalommal bűncselekmény miatt felelősségre vonás 
kezdeményezésére került sor, továbbá 1-1 alkalommal szabálysértés, illetve tűzvédelmi bírság 
kiszabására került sor. 

A hatósági osztályon mindössze egy fő Latyák Csaba tű. őrgy. rendelkezik tűzvizsgálói 
végzettséggel és a szakmai végzettségek hiánya miatt a közeljövőben újabb kollégák 
beiskolázására sem kerülhet sor. 

A kirendeltség tűzoltósági felügyelője részt vett a Szentendrén megrendezett országos 
tűzvizsgálói versenyen. 
 
4. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (tűzoltás, műszaki mentés, 

vonulási statisztika és annak elemzése) 
 

A kirendeltség irányítása alá tartozó tűzoltóságok beavatkozásainak száma 2012. évhez képest 
jelentősen mérséklődött. A pécsi tűzoltóság esetszámai 923-ról 2013-ban 754-re, míg 2014-ben 
801-re csökkent. A komlói tűzoltóság káreseteinek száma folyamatosan csökkenő tendenciájú. 
2012-ben 312, 2013-ban 252, 2014-ben 161 alkalommal lettek riasztva.  
Az elmúlt két év csapadékos időjárásának és a preventív intézkedéseknek köszönhetően a 
tűzesetek száma felére esett vissza. A beavatkozások dominanciája fokozatosan a műszaki 
mentésekre helyeződött át, azon belül is a szélsőséges időjárások időszakára jellemző feladatok 
végzésére (viharkár, fakidőlés, víz eltávolítás). A pécsi tűzoltóság működési területén a téves 
jelzések és a szándékosan megtévesztő jelzések száma kisebb szórás mellett viszonylag azonos 
értéket mutatnak. A komlói tűzoltóság működési területén a téves jelzések száma folyamatosan 



 
csökkent, míg szándékosan megtévesztő jelzést 2013-2014-ben egyetlen alkalommal sem tettek 
az állampolgárok.                              
 

 
 

A Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonulási adatai 
 
A tűzoltóságok adatgyűjtései alapján a tűzesetek számának folyamatos csökkenése mellett a 
szabadtéren keletkezett tüzek száma mérséklődött első sorban. 2012-ben keletkezett tüzek fele 
szabadtéren következett be, melyek 2014-ben már a tűzesetek 25 %-át sem tették ki. A 
szabadtéri tűzesetek számának csökkenésével párhuzamosan az otthon jellegű 
létesítményekben keletkezett tüzek aránya emelkedett. 2012-ben 22 %, míg 2014-ben már 40 
%-os értéket ért el. A három év statisztikai adatait figyelembe véve minden évben tűz 
keletkezési szempontból kiemelt helyszínek még a közterületek jelentkeztek a 15 % körüli 
értékkel. 
 
2014. évben kiemelt figyelem irányult a szén-monoxid mérgezéssel járó káresetekre és a 
kéménytüzekre.  A 2012-ben bekövetkezett szén-monoxid mérgezésekről tört adat áll 
rendelkezésre (2 eset). 2013-ban 7 esetben, továbbá 2014-ben 12 alkalommal jelent meg az 
égéstermék a lakótérben. 
Három év összevetése alapján a kéménytüzek számában jelentős változás nem történt 2012-ben 
11, 2013-ban 15 2014-ben 14 esetben avatkoztak be a komlói és a pécsi tűzoltók. 
 
Az év során, az előző évekhez képest kevés kiemelhető beavatkozásra került sor. 2014 január 
07-én Pécs, Középdeindol-hegyhát u. 18, szám alatt egy 120 m2-es, két szinte, családi ház 
tetőszerkezete égett teljes terjedelemben, szeptember 10-én Egerág, Ipari parkban egy 
pirotechnikai eszközöket tároló épület égett és december 18-én Pécs, Diófa u. 2/1. szám alatt 
egy kb. 400 m2-es raktárépület égett.    
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Komló HTP 

 
A tűzoltóság rendszeresített létszáma 44 fő, ebből 40 fő készenléti jellegű szolgálatot ellátó, 
továbbá négy fő hivatali munkarendben dolgozó. A tényleges feltöltöttség 37 fő. A műszaki 
biztonsági tiszti hely, 3 rajparancsnoki hely, 2 különleges szerkezelői és 1 beosztotti hely nincs 
feltöltve.  
A sásdi őrs az állománytábla szerint 20 fő, ebből az őrsparancsnok és a katasztrófavédelmi 
megbízott beosztás nincs betöltve. A szerparancsnoki beosztások feltöltésre kerültek. Az 
állománytábla szerinti 9 fő beosztott tűzoltó munkakörből 6 lett feltöltve, ebből 4 fő Komlón, 
1 fő Pécsen teljesít szolgálatot, illetve a műszaki biztonsági referens is a beosztás terhére van 
eltérő státuszon foglalkoztatva. Gépkocsivezetői beosztások rendszeresített száma 6, ebből 2 fő 
Pécsen teljesít szolgálatot 4 beosztás nincs betöltve. Az állomány átlag életkora 35 év. 
A tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatának létszámában változás nem történt.  
A törzs létszáma egy fővel (komlói katasztrófavédelmi megbízott) nőt. A parancsnok-helyettes 
személye két esetben változott. 2014. február 1-jétől Jung Zsolt tű. hadnagyot 2014. augusztus 
30-ig Kéri Tamás tű. hadnagy váltotta. 2014. szeptember 1-jétől Kislaki Tibor tű. hadnagy látja 
el a feladatokat. 

A napi minimum létszám 9 fő volt egész évben. (6-1-1-1 vagy 6-2-1). Az állandó minimum 
létszám melletti szolgálat ellátás és a decemberi hónapban átvezényelt pécsi tűzoltók 
szolgálatba állításával minimális szintre tudták levinni túl szolgálatok számát. 
A 2014-ben keletkezett túl szolgálatokat 2015. január hónapban kiadták.   
A tűzoltóság állománytáblája alultervezett, ezért feszített szolgálatszervezéssel sem lehet túl 
szolgálat nélkül a napi szolgálatokat összeállítani.  
A szolgálat szerevezést nehezítette több személy tartós betegszabadsága (1 fő jelenleg is).  
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Pécsi KvK 
 

Az országos tűzoltósági főfelügyelő feladatszabása alapján felmértük a hegyvidéki jellegű, 
szakadékos területeket, melyekre a tűzoltóságok műszaki mentési terveket (7 db) készítettek. A 
veszélyes területekre helyismereti gyakorlatok lettek szervezve. 
 
A hatályos belső szabályozóknak megfelelően 2014-ben egy-egy káresettel kapcsolatosan lett 
műveletelemzési, illetve eseti műveletelemzési jelentés készítve. Az év végén bekövetkezet 
tűzeset (Pécs, Diófa u. 2/2) műveletelemzési jelentése 2015. január hónapra tevődött át. 
 
A tűzoltósági felügyelő koordinálásával aktualizáltuk az illetékességi terület tűzcsaphálózatát. 
Az aktualizált adatok megtalálhatóak a tűzoltóságok műveletirányító tervkötetében. 
 
A szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében több évre visszamenőleg beazonosítottuk a 
veszélyeztetett területeket. A területek tulajdonosainak felderítése érdekében felvettük a 
kapcsolatot az illetékes földhivatallal. 91 elhanyagolt szabadtéri terület tulajdonosával szemben 
72 figyelem felhívás került kiküldésre. A hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség 
teljesítése érdekében supervisori ellenőrzést tartottunk 7 területi egységen.  
Az ellenőrzéseken a földhivatalok, a vízszolgáltatók és a közbiztonsági referensek vettek részt. 
A katasztrófavédelem részéről a tűzoltósági felügyelő, a hatósági osztály tagjai, a parancsnok-
helyettesek és a katasztrófavédelmi megbízottak végezték a jegyzőkönyvek felvételét (22 db). 
 
A 39/2014. számú BM OKF intézkedés hatályba lépését követően a kéménytüzek és a szén-
monoxid mérgezéssel együtt járó káresetek helyszíni ellenőrzését a tűzoltásvezető (kárhely- 
parancsnok) végzi. A készenléti jellegű szolgálat részére a jegyzőkönyv kitöltéséhez, illetve a 
HADAR felület kezeléséhez segédlet lett összeállítva. A feladatra az érintett állományt 
felkészítettük. 

A pécsi tűzoltóparancsnok közreműködésével tevékenységi rend lett összeállítva a téves jelzés 
során végrehajtandó feladatokról. Az eljárásrendet az igazgatóság az egész megyére 
kiterjesztette. 

A tűzoltósági felügyelő részt vett a megyei tűzoltósági főfelügyelők II. féléves továbbképzésén, 
ahol előadást tartott a Komló, Ipari u. 6. szám alatt 2014. október 13-án bekövetkezett 
káresemény felszámolásáról és a megtett hatósági intézkedésekről. 
 

5. Hivatásos tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyelete 
 
A kirendeltség az időszakos munka és ellenőrzési tervei alapján végrehajtotta tűzoltóságok 
szakmai felügyeletét. A tűzoltóságokon összesen 58 célellenőrzést, illetve a komlói 
tűzoltóságon egy átfogó ellenőrzést tartottunk. Az ellenőrzések során vizsgáltuk a 
szolgálatszervezést és azok adminisztrációját, a gyakorlatok végrehajtását, a képzések 
megtartását, a szerelési készséget, az irányítók felkészültségét, a hatósági tevékenységet, a 
szabadságok kivételét és vezetését, a híradó ügyeletesek felkészültségét, a menetlevelek 
vezetését, a szolgálatellátást. 
Ismétlődő, illetve fajsúlyos hiányosságok megszüntetésére feladatszabás formájában lettek a 
parancsnokok utasítva. 



 
A kirendeltség a tűzoltóparancsnokok útján az egyesületek együttműködési megállapodásban 
foglalt kötelezettségeit, elhelyezését, felkészültségét és a pályázati támogatás felhasználását 
vizsgálta. 
 

Tűzoltó egyesületek 
 
A Bonyhádi Katasztrófavédelmi Őrs megalakulásával 2013-ban a mecseknádasdi és a szászvári 
önkéntesek átkerültek a szekszárdi tűzoltóság felügyelete alá.  
A mecseknádasdi tűzoltó egyesület Zengővárkony településre, a szászvári tűzoltó egyesület 
Magyaregregy és Kárász településekre terjesztette ki tevékenységét, ezáltal az előbbi a pécsi, 
míg az utóbbi a komlói tűzoltósággal kötött a vállat települések vonatkozásában 
együttműködési megállapodást. 
A pécsi tűzoltóság együttműködési megállapodást kötött továbbá a szabadszentkirályi tűzoltó 
egyesülettel Pécsbagota és Velény településekre. 
A két hivatásos tűzoltóság 2014. július 10-én II. kategóriás közös megállapodást írt alá a 
hosszúhetényi tűzoltó egyesülettel Hosszúhetény, Hird, Pécs-Vasas és Pécsvárad településekre. 
 
A Misina Mentőcsoport Egyesület évközben névváltozáson ment át (Pécsi Kutató-Mentő és 
Tűzoltó Egyesület), melyet a Pécsi Törvényszék elfogadott.  
 
A tűzoltóságoknak és a kirendeltségnek jó a kapcsolata tűzoltó egyesületekkel. Kölcsönösen 
segítik egymást a képzések és gyakorlatok terén. A Misina ME folyamatosan be lett vonva a 
pécsi tűzoltóság gyakorlataiba. 

A mecseknádasdi önkéntesek közreműködtek a Plantaco Kft. hidasi telephelyén végrehajtott 
külső védelmi tervgyakorlaton. 

Az illetékességi területen található tűzoltó egyesületek Szászvár ÖTE kivételével (nem nyújtott 
be pályázatot) sikeresen szerepeltek a BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt 
pályázaton. 

Misina ME: 694 760 Ft  
Üzemeltetési költség (üzemanyag, közüzemi díjak, kötelező gépjármű felelősség biztosítás) 
Oktatás, képzés (4 fő részére 6 különböző kisgépre) 
Védőeszköz (mászóöv)  
Tűzoltó technikai eszköz (dugólétra, kézi balta tokkal) 

Mecseknádasd ÖTE: 674 893 Ft 
Oktatás, képzés (5 fő korongos vágóberendezés) 
Védőeszköz (bevetési kesztyű)  
Tűzoltó technikai eszköz (puttonyfecskendő, kapacs, roncsvágó) 

Hosszúhetény ÖTE: 399 500 Ft 
Tűzoltó technikai eszközök (mentőkötél, kézi balta tokkal, láncfűrész, átemelő szivattyú) 
 
6. A szervezett gyakorlatok összegzése, illetve a tűzoltóságok gyakorlatai ellenőrzési 

tapasztalatai  
 

 A tűzoltóságok a 2014. évi gyakorlatterv alapján végrehajtották a 33/2012 BM OKF főigazgatói 
intézkedésben meghatározott gyakorlatokat. A kirendeltség egységesítette a tűzoltóságok által 
alkalmazott gyakorlatterv mintát. A készenléti jellegű szolgálat részére a gyakorlatokon 
végrehajtandó ellenőrzési feladatokról chekk lista lett összeállítva.  



 
 A gyakorlatokkal összefüggő ismeretek, illetve a chekk lista alkalmazása témában a tűzoltósági 

felügyelő külön oktatást tartott valamennyi szolgálati csoport részére. 
 A helyismereti, a szituációs begyakorló és az ellenőrző gyakorlatokat a tűzoltóság, a 

kirendeltség és az igazgatóság több esetben ellenőrizte. Jelentős hiányosság a gyakorlatok során 
nem merült fel. 
 
III/2. Polgári védelmi felügyelőség 
 
1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (polgári védelmi beavatkozások 

és szakfeladatok) 
 

 
Ellenőrzés tárgya 

db 

vízelvezetők 
151 

 védművek 
7 

 víztározók 
11 

 vízkárelhárítási tervek 
7 

 fák, fasorok 
104 

 melegedő-, befogadó helyek 
14 

 lakossági riasztó eszközök 
141 

 lakossági bejelentéssel kapcsolatos egyéb ellenőrzés 
11 

 életvédelmi létesítmény 
6 

 földtani veszélyforrás 
0 

 téli időjárási közlekedési kockázati helyszín 
5 

 új kockázati helyszín beazonosítása 
0 

 gazdasági-anyagi szolgáltatásra kijelölt eszközök ellenőrzése 
9 

 hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezet ellenőrzése 
0 

 KVT gyakorlat ellenőrzése 
2 

egyéb 108 

 
2. Polgári védelmi kirendeltségek, irodák, pv. szervezetek helyzete 

 
Kirendeltségünk illetékességi területén négy járási mentőszervezet került megalakításra, 

mely végleges feltöltöttségét 2014. év végére érte el. A JMCS-ok rendszerbeállító gyakorlata 
2013. évben megtörtént, az akkor feltöltöttségnek megfelelően beosztott személyek polgári 
védelmi felkészítésével. 
2014-ben a JMCS-k sikeresen teljesítették a nemzeti minősítés követelményeit. 
Illetékességi területünkön lévő polgári védelmi szervezetek rendelkeznek mozgósítási tervvel, 
mely a megalakítási terv melléklete. Egy alkalommal került sor a mozgósítási tervben 
foglaltak gyakoroltatására Főigazgatói feladatszabás alapján. A mentésbe bevonható önkénes 
mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet erő-eszközeiről, 



 
azok alkalmazásáról nyilvántartást vezet a KVK. Az önkéntes mentőszervezetekkel az 
együttműködési megállapodások megkötése megtörtént. 
Megyénkben elsőként megalakítottuk az Egerág település önkéntes mentőszervezetét. 

 
 

 
3. Lakosságfelkészítési, ifjúságfelkészítési tevékenység, figyelemmel a fogyatékkal élők 

helyzetére 
 

CÉLCSOPORT össz. 
létszám 

tárgyév-
ben 

felkészített
-ek 

létszáma 

eddig 
felkészítés-

en részt 
vevők 
száma 

kiadvány 
útján (fő) 

társszerve
kkel 

összevont 
felkészítés 
keretében 

(fő) 

megjegy-
zés 

polgármesterek 102 102 102 - - - 
jegyzők 25 0 - - - - 
közbiztonsági 
referensek 

32 5 32 - - - 

HVB elnökök 4 4 2 - - - 
pedagógusok - - 25 - - - 
civil szervezetek - - 40 - - - 
       

CÉLCSOPORT 

óvodai 
látogatá

s 
keretéb
en (fő) 

tanóra                          
keretében 

(fő) 

tanórán 
kívüli 

foglalkozá
s 

keretében 
(fő) 

rendezvé
ny/gyako

rlat 
keretébe

n 
(alkalom) 

kiadvány                                  
útján (fő) 

megjegyz
és 

óvodai korcsoport - - - - - - 
általános iskolai 
korcsoport - 80 85 2 - - 

középiskolai 
korcsoport - 115 80 2 - - 

felsőoktatási 
korcsoport - - - - - - 

speciálisan 
veszélyeztetett 
környezetben élők 

- - - - - - 

fogyatékkal élők   - - - - - 
egyéb lakosság - - - -   - 

 
 
4. Lakosságvédelmi tevékenység (veszélyeztetettség felmérése, települések polgári védelmi 

sorolása, tervezés, egyéni és kollektív védelem, mentesítés) 
 

Kirendeltségünk részt vett az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések lakossági 
tájékoztatóinak elkészítésében, valamint a rendkívüli időjárási (csapadékkezelés, hő-



 
napsugárzás) körülmények során alkalmazott teendőkről tájékoztatót küldött a polgármesteri 
hivatalok részére, valamint a BMKI honlapjára, illetve a kirendeltség területén lévő városok 
honlapjára tájékoztatót tetetett fel. 
A lakosságvédelmi adatbázisok vezetése, a KAP online rendszer feltöltése és naprakészen 
tartása folyamatos feladat. Az év végén megkezdődött a HELIOS adatbázis feltöltése. 
Minden évben tervezetten végrehajtjuk a lakossági riasztó tájékoztató eszközök szemléjét. 
A szükségszálláshelyek, melegedőhelyek, valamint a Paks által veszélyeztetett települések 
kitelepítését követő lakosság elhelyezésére igénybe vehető befogadó helyek kijelölésére 
intézkedtünk az illetékességi területünkön lévő polgármesterek felé, melyről a visszaérkező 
határozatok elektronikus úton történő feltöltése folyamatos.  
 
5. Minősített időszakkal kapcsolatos tevékenység 

 
A kirendeltség illetékességi területén négy helyi védelmi bizottság működik, melyek Pécs, 
Komló, Pécsvárad, Hegyháti-Sásdi Járási hivatalok székhelyén került megalakításra. A 
jogszabályban előírtak szerint munkacsoportok mind a négy járásban kialakításra kerültek. A 
HVB-k soros és rendkívüli ülésein részt veszünk. 
A HVB-tagok , illetve a katasztrófavédelmi és általános munkacsoportok tagja részben, vagy 
teljes létszámmal részt vesznek az országos, helyi szintű törzsvezetési gyakorlatokon. 
Illetékességi területünkön lévő védelmi bizottságok rendelkeznek elfogadott szervezeti és 
működési szabályzattal, valamint éves munkatervvel. Az abban részünkre meghatározott 
feladatokat végrehajtjuk.   
A HVB elnökök, polgármesterek, jegyzők, valamint a védelmi igazgatásban érintett 
közreműködők képzése, felkészítése megtörtént.  
A HVB elnökhelyetteseinek felkészítése megtörtént, szakirányítása folyamatos. 
A KVK rendelkezik települési szintű, jóváhagyott veszély-elhárítási tervekkel, valamint 
összesítetett KVK, valamint járási tervkivonattal.  
A KVK illetékességi területén a települések rendelkeznek jóváhagyott polgári védelmi 
megalakítási tervvel, melynek mellékletét képzi a riasztási terv is. 
Külső Védelmi Tervvel illetékességi területünkön két település rendelkezik. Pécs tekintetében 
MOL Nyrt. Bázistelep, Hidas tekintetében PLANTACO Kft-vel kapcsolatban. Pécs MJ. Város, 
illetve Hidas település vonatkozásában a tervek aktualizálása 2014. év végéig a teljeskörű KVT 
gyakorlatokat, illetve MOL Nyrt esetében új biztonsági elemzés, jelentés készítését követően 
kerül sor. 
A települések kockázatbecslését 2013. évben elvégeztük, mely tevékenység segítése érdekében 
egy kitöltési útmutatóval ellátott adatlapot készítettünk a településvezetők részére, melyek 
feldolgozásával elvégeztük a kockázatazonosítást. A kockázatelemzést és - értékelést követően 
elkészítettük a polgármesterek sorolási javaslatait. A veszélyeztető hatások elemzéséhez a 
települések által szolgáltatott adatokon túl felhasználtuk az illetékes vízügyi szervek, az 
országos Pince-és Partfal Veszély-elhárítási Bizottság állásfoglalásait, az elmúlt 15 évben 
bekövetkezett (vis maior) események tapasztalati adatait, továbbá a több hatóság bevonásával 
felmért kritikus infrastruktúra elemeit. 2014. évben változtatás nem történt a települések 
sorolását illetően. 
 
6. Gyakorlatok, gyakorlások, (parancsnoki és törzsvezetési, készségfejlesztő, ellenőrző, 

értesítési és készenlétbe helyezési) 
 

2014-ben a JMCS-k sikeresen teljesítették a nemzeti minősítés követelményeit. 



 
Illetékességi területünkön lévő polgári védelmi szervezetek rendelkeznek mozgósítási tervvel, 
mely a megalakítási terv melléklete. Egy alkalommal került sor a mozgósítási tervben foglaltak 
gyakoroltatására Főigazgatói feladatszabás alapján 
 
 
 
 
 
III/3. Iparbiztonsági tevékenység 
 
1. Ipari baleset-megelőzési tevékenység és szankcionálás 
 

A kirendeltség illetékességi területén 2 db felső küszöbértékű üzem, 5 db alsó küszöbértékű 
üzem és 13 db küszöbérték alatti üzem működik. A küszöbérték alatti üzemek közül 12 db 
súlyos káresemény elhárítási terv (továbbiakban: SKET) készítésére kötelezett üzemként, 1 db 
pedig SKET-re nem kötelezett üzemként azonosított.  
(Az év folyamán új engedélyes a NUTRIKON Kft. 7696 Hidas külterület 1204. hrsz. alatti 
telephelye, mely alsó küszöbértékű üzemként nyújtotta be biztonsági dokumentációját.) 
Tárgyi évben valamennyi fenti üzem engedélyezési eljárása lezárult és katasztrófavédelmi 
engedély birtokában végzi a tevékenységét.  
 

 

   
  
 
 
Időszakos hatósági ellenőrzést – a ciklusidőknek megfelelően – a két felső küszöbértékű, 3 alsó 
küszöbértékű, valamint egy küszöbérték alatti üzemben tartottunk. A TOTAL HUNGARIA 
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Kft. Cserkúti telephelyén az ellenőrzés során újfent műszaki hiányosságot tapasztaltunk 
(vagonlefejtő palásthűtőinek/esőztető berendezésének áramtalanításával összefüggésben), 
intézkedésként kötelező határozat került kiadásra.  

 Valamennyi katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező üzem végrehajtotta ez évi belső 
védelmi terv, illetve SKET gyakorlatát, melyet a kirendeltség ellenőrzött és azokat a helyszínen 
megfelelőre értékelt.  
 Terv szerint, kiemelt feladatként a két felső küszöbértékű veszélyes üzemre vonatkozóan 
a külső védelmi tervek teljes gyakoroltatása is megtörtént. (2014. május 21-én a MOL Nyrt. 
Pécs Telepén a BMKI által jóváhagyott levezetési terv szerint és november 26-án a Plantaco 
Kft.-nél a kirendeltség által jóváhagyott levezetési terv szerint.) 
 Üzemazonosítási helyszíni szemlét 14 esetben terveztünk, ill. hajtottunk végre, melynek 
eredményeként 3 gazdálkodó szervezetnél (Gödrei Mezőgazdasági Zrt. gödrei, Szalántai Zrt. 
eszterágpusztai, Mindszentgodisai Agroterm Kft. mindszentgodisai telephelyek) 
megállapítottuk, hogy a telephelyen a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 
veszélyes anyagok esetében a tárolt mennyiségek magasak, vélhetőleg meglépik a 
küszöbmennyiségeket. Tekintettel a tapasztaltakra javasoltuk, hogy a 2011. évi CXXVIII. 
törvény 25.§ (4) bekezdése alapján, a törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozás megállapítása 
céljából a megyei igazgatóság, mint a IV. fejezet eljárásaiban első fokon eljáró hatóság, az 
érintett gazdálkodó szerveteket kötelezze veszélyes tevékenységük azonosítására. 
Az üzemazonosítási helyszíni szemlékkel egyidőben, minden esetben tűzvédelmi hatósági 
ellenőrzésre is sor kerül. 
 A veszélyes üzemekkel kapcsolatos helyszíni szemléket, ellenőrzéseket az iparbiztonsági 
felügyelő koordinálja és hajtja végre a hatósági osztály munkatársainak bevonásával. A 
veszélyes üzemek gyakorlatainak ellenőrzése során minden esetben közreműködik a 
kirendeltség-vezető, ill. a tűzoltósági parancsnok (vagy helyettese). 
 Az üzemekről a szakterület nyilvántartást vezet, azt naprakészen tartja. 
 
2. Veszélyes szállítmány ellenőrzési tevékenység és szankcionálás 
 
2014. évben ADR (ill. RID) ügyintézői tanfolyamra újabb kirendeltségi munkatárs nem lett 
beiskolázva. A tervezett ellenőrzések végrehajtása során – a korábbi évekhez hasonlóan - a 
megyei igazgatóságon KMSZ vagy KML szolgálatot ellátó kollégák segítségét is igénybe 
kellett venni, tekintettel arra, hogy a felmerült egyéb szolgálati feladatok nem tették/teszik 
lehetővé az ellenőrzések kizárólag saját állománnyal történő végrehajtását.  
 A kirendeltségen a veszélyes áru szállítás ellenőrzését végzők továbbra is csak az 
alapvető ruházattal (10M-es gyakorló ruházat, ill. hozzá rendszeresített bakancs; 
figyelemfelkeltő mellény; munkavédelmi kesztyű) ill. eszközökkel (EDR kézi rádió; kézi 
jelzőtárcsa; digitális fényképezőgép, laptop, mobil nyomtató) rendelkeznek. 
 Az ellenőrzéseket jellemzően önállóan, néhány esetben a társhatóságok bevonásával 
(mint pl. március, április hónapokban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó veszélyes áru 
szállításokat - műtrágyák, növényvédőszerek - vettük célba a Pécsi Agroker Kft., a Kertiker 
Kft., a KITE Zrt. Pellérd, valamint a Plantaco Kft. szállítmányaira összpontosító BAM KH 
Közlekedési Felügyelőséggel közös ellenőrzési akció) terveztük és hajtottuk végre.  
 
A kirendeltség által az adott hónapokra tervezett veszélyes áru szállítási ellenőrzéseket (ADR, 
RID telephelyi és szállítójármű/kocsi) végrehajtottuk. Több alkalommal közreműködtünk a 
több megyés, valamint a társhatóságok által kezdeményezett közúti, vasúti ellenőrzési 
akciókban. Az ellenőrzések során 4 esetben tártunk fel az ADR szerinti szabálytalanságot 
(jellemzően fuvarokmányok hiányosságai; üzemképtelen/hiányzó tűzoltókészülékek; helytelen 



 
rakományrögzítés; oktatásra vonatkozó iratok hiánya), a felvett jegyzőkönyveket további 
ügyintézésre a megyei igazgatóság katasztrófavédelmi hatósági osztályára felterjesztettük. Egy 
esetben, saját hatáskörben szankcionáltunk RID hatálya alá tarozó vasúti kocsi ellenőrzésekor 
feltárt szabálytalanságot (tartály oldalán futó narancssárga csík sérülése, vélhetőleg rongálás 
miatt), 50 eFt bírság kiszabásával. 
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2014. évben ADR (ill. RID) ügyintézői tanfolyamra újabb kirendeltségi munkatárs nem lett 
beiskolázva. A tervezett ellenőrzések végrehajtása során – a korábbi évekhez hasonlóan - a 
megyei igazgatóságon KMSZ vagy KML szolgálatot ellátó kollégák segítségét is igénybe 
kellett venni, tekintettel arra, hogy a felmerült egyéb szolgálati feladatok nem tették/teszik 
lehetővé az ellenőrzések kizárólag saját állománnyal történő végrehajtását.  
 A kirendeltségen a veszélyes áru szállítás ellenőrzését végzők továbbra is csak az 
alapvető ruházattal (10M-es gyakorló ruházat, ill. hozzá rendszeresített bakancs; 
figyelemfelkeltő mellény; munkavédelmi kesztyű) ill. eszközökkel (EDR kézi rádió; kézi 
jelzőtárcsa; digitális fényképezőgép, laptop, mobil nyomtató) rendelkeznek. 
 Az ellenőrzéseket jellemzően önállóan, néhány esetben a társhatóságok bevonásával 
(mint pl. március, április hónapokban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó veszélyes áru 
szállításokat - műtrágyák, növényvédőszerek - vettük célba a Pécsi Agroker Kft., a Kertiker 
Kft., a KITE Zrt. Pellérd, valamint a Plantaco Kft. szállítmányaira összpontosító BAM KH 
Közlekedési Felügyelőséggel közös ellenőrzési akció) terveztük és hajtottuk végre.  
 
3. Kritikus infrastruktúra értékelése 
 
A szakterület a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos, valamint a 
különböző ágazatok kapcsolattartóira, területgazdáira vonatkozó nyilvántartásokat továbbra is 
vezeti, azokat naprakészen tartja. 
 A nem rendszeres hulladékszállítási tevékenységgel kapcsolatosan a kirendeltség 
illetékességi területéhez tartozó települések hulladékszállításra vonatkozó - 2014. december 31-
vel lejáró és újonnan megkötött - közszolgáltatói szerződéseket nyomon követjük, valamint az 
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ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat megkértük. Tárgyi évben a hulladék elszállításával 
kapcsolatban probléma nem merült fel, valamennyi településen zavartalan a hulladékszállítás. 
 A rendkívüli/szélsőséges időjárásra (téli, nyári hőség) történő felkészülés kapcsán a 
kirendeltség illetékességi területén üzemelő küszöbérték alatti üzemek, ill. veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint veszélyes áru szállítást/fuvarozást végzők részére 
útmutató közleményt adtunk ki a rendkívüli/szélsőséges időjárási helyzetből adódó 
üzemleállások, üzemzavarok, valamint szállítási/fuvarozási zavarok megelőzése érdekében. 
 A tárgyi időszakban létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos gyakorlat szervezésére 
nem került sor. 
 2014. II. félévében a szakterület kiemelt feladata volt a nemzeti létfontosságú 
rendszerelemmé történő kijelölési eljárásokban az első fokú szakhatósági feladatok ellátása. A 
kirendeltség az agrárgazdasági ágazat tekintetében 7 eljárásban adott ki állásfoglalást (2 
hozzájáruló és 5 megtagadó szakhatósági állásfoglalást).  
 

Rendkívüli események 
 
 A tárgyi időszakban a kirendeltség illetékességi területén 6 alkalommal történt 
gázvezeték sérüléssel összefüggő és 1 alkalommal távhővezeték sérülésével kapcsolatos 
rendkívüli esemény. Az ügyekben a megyei igazgatóság KMSZ szolgálatot teljesítője, ill. a 
kirendeltség tűzoltósági felügyelője folytatta le a helyszíni szemléket, az esetek kapcsán az 
illetékes hatóságok felé a szükséges intézkedéseket megtettük. Az eljárások még folyamatban 
van. 
2014. augusztus 01-jén a PSN Zrt. által üzemeltetett Pécsi Városi Műjégpálya (Pécs, Dr. Veress 
E. u. 8.) területén bekövetkezett üzemzavar (ammóniaszivárgás a technológiai 
vezetékrendszeren) kapcsán a kirendeltség közreműködött a káresti helyszíni szemlén, valamint 
az eseményt követően 2014. szeptember 04-ére összehívott supervisori ellenőrzésen 
ellenőrzésen (tűzvédelmi és iparbiztonsági hatósági ellenőrzés lefolytatása), intézkedésként 
kötelező határozat került kiadásra.  
 
VII. Értékelés 
 

2014. évben a kirendeltség és a tűzoltóparancsnokságok vezetői állományában is jelentős 
változások történtek.  Az előző években megteremtett alapokra tovább építkezve, egy 
hatékonyabban, szervezettebben működő kirendeltség alakult ki, melynek továbbépítését, 
elmélyítését a további években folytatni kell. A folyamatos személyi változások és a meglévő 
létszámhiány miatt nem csak a saját feladatkörbe tartozó feladatokat kellett végrehajtania az 
állománynak, mely többletmunkát és nagy leterheltséget jelentett. Nagy nehézséget és rengeteg 
plusz feladatot jelent, a gazdasági- és humán kiemelt főelőadói beosztás hiánya.  
A kirendeltség féléves munka- és ellenőrzési terveiben meghatározott feladatokat 
végrehajtottuk. A kirendeltségen és a pécsi-, komlói HTP-ken stabilan működik a 
fórumrendszer, melynek segítségével az állomány felé történő feladatszabás és tájékoztatás 
folyamatosan végrehajtásra került. A feladatszabások és tájékoztatások rendszerének hatékony 
működésére online naptárrendszer került kiépítésre a kirendeltségen és mindkét 
tűzoltóparancsnokságon. Így a feladatok végrehajtása jól követhető mind a kirendeltség, mind 
a HTP-k 24/48 órás állománya vonatkozásában.    
A meghatározott ellenőrzési feladatatok végrehajtásra kerültek, a területi szerv ellenőrzéseiben 
igény szerint az állomány tagjai közreműködtek. Az ellenőrzéseket az előírások szerint 
dokumentálták, a kapcsolódó nyilvántartásokat az megfelelően vezették. A KvK és a HTP 



 
vonatkozásában lefolytatott ellenőrzések során feltárt hibák megszüntetésére a felelős vezetők 
intézkedtek.  
A katasztrófa elleni védekezésben bevonható szervek tekintetében eredmény, hogy 5 önkéntes 
tűzoltó egyesülettel van együttműködési megállapodásunk és további egyesületek 
megalakításáról egyeztetünk. 
A 2015. év feladata lesz a Sásdi Katasztrófavédelmi Őrs elindítása. A őrs elindításához az 
állománytáblában szereplő beosztásokat fel kell tölteni, az alkalmas személyeket ki kell 
választani, kiképezni, majd megfelelő szolgálatszervezéssel biztosítani az őrs működését. 
 
A Pécsi KvK és egyben a Komlói Tűzoltóparancsnokság éves tevékenységét megfelelőre 
értékelem. 
 

 

Pécs, 2015. április 28. 

 

 

 Vetusinszki Balázs  
 tűzoltó alezredes 
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