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I.  A kit űzött fő feladatok végrehajtása 
 
 

A kirendeltség fő feladatai 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, az alparancsnoki rendszer kiépítését. 
A kirendeltségen és a pécsi-, komlói HTP-n stabilan működik a fórumrendszer, melynek 
segítségével az állomány felé történő feladatszabás és tájékoztatás folyamatosan végrehajtásra 
került. A feladatszabások és tájékoztatások rendszerének hatékony működésére létrehozott 
online naptárrendszer a kirendeltségen és mindkét tűzoltóparancsnokságon nagymértékben 
segíti a szervezett működést. 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. 
 

A kirendeltség állományát az előző évben számos beosztásban bekövetkezett változást 
követően a stabilitás jellemezte. Egy vezetői beosztásban történt változás, 2015. november 
30-án Szász Attila tű. alezredes távozott a Pécs HTP parancsnoki beosztásából, helyére 2015. 
december 01-től Szűcs István Tibor tű. alezredes került.  

Hatósági osztály létszáma 2015. év végén 8 fő volt, a hatósági munkavégzésben jelentős 
szerepet kapott 3 fő katasztrófavédelmi megbízott is. 

A személyi állomány a 2015-ös évben tanúsított magatartása, munkához való 
hozzáállása, normakövető hajlandósága, az elvárásoknak megfelelő. A fegyelmi eljárások 
megindítását - eljárás nélküli figyelmeztetések alkalmazását - döntően az állomány tagjainak 
figyelmetlensége, enyhébb fokú hanyagsága tette szükségessé. Jelentősebb súlyú 
fegyelemsértés nem fordult elő. A fegyelmi eljárások tapasztalatai alapján kiemelendő, hogy 
szándékos normaszegés egy esetben sem fordult elő, a figyelmetlenség, a nem kellő 
odafigyelés szinte valamennyi fegyelmi ügy esetén megállapítható.  

Az év során a személyi állomány szülési-, temetési-, szociális és beiskolázási 
segélyben is részesült, szociális tűzifa került kiosztásra, valamint részt vettünk 
nagycsaládosok részére szervezett színház látogatáson is. 



 
Az során 34 közérdekű bejelentést érkezett a kirendeltségre, melyek közül 14 

bizonyult megalapozottnak, 1 esetben nem rendelkeztünk hatáskörrel és 19 esetben nem volt 
megalapozott a bejelentés. Az ügyintézők munkájára vonatkozóan panasz nem érkezett. 
 
 
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. 

  
A büntetés-végrehajtás felkérésére közreműködtünk a fiatalkorúak intézményébe 

tervezett együttműködési gyakorlaton, melyen a büntetés-végrehajtás, a terrorelhárítás, a 
rendőrség és a tűzoltóság működött közre. 
Gyakorlatot megelőzően Pécs HTP parancsnoka felkészítette a büntetés-végrehajtás érintett 
állományát a sűrített levegős légzésvédelmi eszköz használatára.  

 
 

3. Felügyeleti tevékenység 
 

A tűzoltó egyesületek terén jelentős előrelépés jellemzi a tárgy időszakot, melyben aktív 
szerepelt vállalt a kirendeltség és a parancsnokságok. Jelenleg 3 tűzoltó egyesülettel (Pécs, 
Mecseknádasd, Szabadszentkirály) kötöttek I. kategóriás, 2 tűzoltó egyesülettel (Szászvár, 
Hosszúhetény) II. kategóriás, illetve 1 tűzoltó egyesülettel (Egerág) III. kategóriás 
együttműködési megállapodást a parancsnokságok.  

A kirendeltség által szervezett rendszerbeállító gyakorlatot Pécs ÖTE sikeresen teljesítette, 
ezáltal 2015. november 1-jével önállóan beavatkozó egyesületté alakult. 

Az illetékességi területen egy hagyományőrző tűzoltó egyesület (Ófalui Német Nemzetiségi 
Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület) működik. 

Idén tavasszal egyeztető megbeszélést folytatott a tűzoltósági felügyelő és Komló HTP 
parancsnok-helyettese a Magyarszéki Polgárőr Egyesülettel, melyen a tűzoltói 
szaktevékenység végzésének feltételeiről esett szó. Megtörtént az egyesület alapszabály 
módosítása, mely révén 2016. év első felében együttműködési megállapodás aláírására kerül 
sor.  

Egerág ÖTE az igazgatóság pályázatán elnyert tűzoltó járművet 2016. év elején helyezi 
üzembe, mely révén II. kategóriás megállapodás megkötésére válik jogosulttá. 

Az egyesületekkel jó, egymást segítő a kapcsolat. A helyi katasztrófavédelmi szervek 
technikai és elméleti segítséget nyújtottak több esetben az önkénteseknek.  

Az illetékességi területen működő közreműködő tűzoltó egyesületek évről-évre sikeresen 
pályáznak a BM OKF és az Országos Tűzoltó Szövetség által, illetve egyéb jogcímen 
meghirdetett pályázatokon. A támogatások révén komoly előrelépés figyelhető meg a 
képzettségek és a technikai háttér területén.   



 
Felügyeleti jogkörben a tűzoltósági felügyelő és a parancsnokságok ellenőrzik a működési 
területen székhellyel rendelkező egyesületek együttműködési megállapodásban vállalt 
kötelezettségeit.  

  
 

4. Sajtó tevékenység 
 

Több esetben a BMKI szóvivőjének felkérésére tűzoltóinkkal készült riportok jelentek meg 
helyi médiumokban. A tűzoltósági felügyelő több esetben nyilatkozott a helyi, illetve az 
országos média képviselőinek.  

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. 

2015-ben a Pécsi KvK vonatkozásában 35 szervezeti hír jelent meg, kiemelt téma volt több 
parancsnoki ellenőrző gyakorlat, a tűzoltók közösségi tevékenysége, mint például a Fejér 
megyében rendezett újraélesztési Guinness-rekord kísérletben való részvétel, véradás és a 
Komlón megrendezett „Sétáló Ki mit tud?”. Több esetben jelenet meg hatósági feladatokkal, 
pirotechnikai ellenőrzésekkel és az állomány sporteredményeivel kapcsolatos hírek a 
sajtóban. Több alkalommal közreműködött a kirendeltség és Pécs HTP állománya az MTVA 
4 Kerék című magazin forgatásán is. 

 
 

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

Kérelemre indított hatósági eljárások: 
 
Beépített tűzjelző berendezések létesítésének/használatbavételének hatósági engedélyezése 
kapcsán - annak ellenére, hogy jogszabály nem ír elő kötelező jelleggel konzultációt - a 
tervezők/beruházók/üzembe helyezők továbbra is szorgalmazzák azok megtartását. 
 
Beépített tűzjelző berendezés és beépített tűzoltó berendezés engedélyezésével kapcsolatban 
az alább felsorolt számban indultak engedélyezési eljárások a kirendeltségen: 
  tűzjelző berendezés létesítési engedély:  35  

tűzjelző berendezés használatbavételi engedély: 32 
tűzoltó berendezés létesítési engedély:  4  
tűzoltó berendezés használatbavételi engedély: 4 

 
Eltérési engedély kiadására 2015 évben 5 esetben került sor. 
 
Irányított égetés kapcsán 63 kérelem érkezett a kirendeltséghez, melyek mindegyikéhez 
hozzájárult hatóságunk. 
 
Káreseteket követően - jellemzően biztosítóval történő kárrendezéshez - 95 esetben került 
kiállításra hatósági bizonyítvány. 
 



 
Hivatalból indított hatósági eljárások: 

 
Ellenőrzési tevékenység, tűzvédelmi ellenőrzések: 
A 2015. évben a BMKI havi ellenőrzési terveiben meghatározott tűzvédelmi ellenőrzések 
minden esetben betervezésre és végrehajtásra kerültek. A havi ellenőrzési tervben 
meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzések - egy eset kivételével betervezte és végrehajtotta a 
hatósági osztály. A szeptember hónapra meghatározott tűzgátló vagy füstgátló csappantyúk 
forgalmazóinak piacfelügyeleti hatósági ellenőrzését augusztus hónapban a Kirendeltség 
végrehajtotta. 
 
Más hatóság megkeresése alapján a 2015. évi ellenőrzési tevékenység az alábbiak szerint 
alakult: 

 
telephely működése kapcsán:     36 db 
szálláshely-üzemeltetési engedély kapcsán:   7 db 
üzlet működési engedély kapcsán:    106 db 
egyéb engedély kapcsán:     4 db 

 
Az eljárások kapcsán kiadott iratbemutatásról, hatósági felhívásról és az eljárás eredményéről 
minden estben tájékoztattuk a megkereső hatóságot. 

 
Káreseményeket követően lefolytatott hatósági ellenőrzések káreset típusa szerinti 
lebontásban: 

 
kéménytűz káresemény:   33 db 
CO szivárgás káresemény:   16 db 
szabadtéri tűz káresemény:   146 db 
gázvezeték sérülés káresemény:  3 db 
egyéb káresemény:    1 db 

 
Hivatalból indult, belső utasítás, illetve egyéb úton elrendelt ellenőrzések:  

 
piacfelügyeleti ellenőrzések:        10 db 
üzemazonosításhoz kapcsolódó tűzvédelmi ellenőrzések:    11 db 
supervisori ellenőrzéshez kapcsolódó tűzvédelmi ellenőrzések:   1 db 
pirotechnikai termék forgalmazásával kapcsolatos ellenőrzések:  4 db 
közérdekű bejelentések alapján:       28 db  

 
Beépített automatikus tűzjelző berendezések téves tűzjelzéseit 13 esetben kellet vizsgálni. A 
vizsgálatok során iratbekérés útján ellenőriztük a szükséges karbantartások, ellenőrzések, 
felülvizsgálatok megtörténtét. 
 
Közérdekű bejelentések alapján 28 db tűzvédelmi ellenőrzést hajtott végre a Kirendeltség. A 
Kirendeltséghez benyújtott közérdekű bejelentéseket, panaszokat minden esetben 
megvizsgálta a hatósági osztály.  
 
Kéményseprő-ipari szolgáltatás bejelentése alapján lefolytatott ellenőrzések száma az 
alábbiak szerint alakult 2015. évben: 
 



 
ingatlan használója a közszolgáltatásért járó díjat nem fizette meg:   29 db 
ingatlan használója a közszolgáltatás elvégzését megakadályozta:   97 db 

 
28 esetben tiltottuk meg a kémény használatát a kéményseprő-ipari közszolgáltató bejelentése 
alapján, ezekben az esetekben a kéményseprő az égéstermék-elvezető ellenőrzése során élet- 
és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észlelte. 

 
Összességében a 2015. évben a kirendeltség 1330 ellenőrzést hajtott végre, melyek az alábbi 
szakterületi megosztásban történtek:  

 
iparbiztonság:   80 db  
polgárvédelem:  552 db  
tűzvédelem:  684 db 
piacfelügyelet:  10 db  

 
 
 
A végrehajtott ellenőrzések során 393 db szabálytalanság, hiányosság került feltárásra, 
melyek szakterületi lebontásba az alábbiak szerint alakultak:  

 
iparbiztonság:  15 db  
polgárvédelem:   2 db  
tűzvédelem:  376 db  
piacfelügyelet:   0 db  

 
A tűzvédelmi ellenőrzések során feltárt hiányosságok kapcsán 230 estben iratbemutatásra 
való felhívást, 233 esetben hatósági felhívást adott ki a kirendeltség hatósági osztálya. 
Ellenőrzéseket legfőképp működési engedélyezések és káresemények kapcsán hajtottunk 
végre. Ennek következtében a hiánytalanságok száma nem kiemelkedő. 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. 
 
Bírságolási eljárást 2015. évben 44 estben indított a Kirendeltség.  
 
 

2. Szakhatósági tevékenység 
 
Kirendeltségen 2015. év folyamán indult szakhatósági eljárások: 
Általános építésigazgatási engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági eljárások: 

építési/módosított építési engedélyezés: 142 db 
fennmaradási/fennmaradási és továbbépítési engedélyezés:  3 db 
használatbavételi engedélyezés: 97 db 

 
működési/telepengedélyezési eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági eljárások: 52 db; 
egyéb engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági eljárások: 83 db. 

 



 
Az építési/használatbavételi engedélyezések kapcsán a megkeresések, illetve azok 
mellékleteinek áttanulmányozása kapcsán 93 esetben hiánypótlási felhívást adtunk ki, ezzel 
gördülékenyebbé téve az ügyintézést. 
Az építésügyi hatóság által kiadott határozatokban a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalásban 
szereplő kikötések minden esetben szerepeltek.  
A 2015. évben 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 illetékességi területünkön megrendezésre kerülő rendezvények kapcsán 19 esetben vettünk 
részt szakhatóságként az eljárásokban. A helyszíni szemléken fokozott figyelmet fordítottunk 
a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatására, a rendezvényeken részt vevő nagyszámú 
érdeklődő biztonsága érdekében. 
Helyszíni szemlét 242 esetben folytattunk le szakhatósági eljárás kapcsán. 
 
 

3. Tűzvizsgálati tevékenység 
 
A hatósági osztályon mindössze egy fő rendelkezik tűzvizsgálói végzettséggel. A vonatkozó 
főigazgatói intézkedés alapján 2015. évben 33 esetben folytattunk le tűzvizsgálati eljárást, 
melyek közül 21 vizsgálat zárult le az év végéig. Tizennyolc esetben bűncselekmény 
megalapozott gyanúja, 1 esetben haláleset, 2 esetben a hatóság vezetőjének döntése alapján 
indult eljárás. 
A tűzvizsgálat zárásaként 18 alkalommal bűncselekmény miatti felelősségre vonás 
kezdeményezésére, 2 alkalommal tűzvédelmi bírság kiszabására került sor. 
 
 
4. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (tűzoltás, műszaki mentés, 

vonulási statisztika és annak elemzése) 
 

A kirendeltség irányítása alá tartozó tűzoltóságok beavatkozásainak száma 2013. évhez képest 
mérséklődött. A pécsi tűzoltóság esetszámai 2013-ban 754 db, 2014-ben 801db, 2015-ben 725 
db vonulás számban alakultak (a működési területen 2015-ben Pécs ÖTE további 4 db 
vonulást hajtott végre). A komlói tűzoltóság 2013-ban 252 db, 2014-ben 161 db, 2015-ben 
188 db vonulást hajtott végre. A saját területen történő vonulásokon túl Pécs HTP 58 esetben, 
míg Komló 35 alkalommal nyújtott segítséget más parancsnokságnak. 
 
A korábbi évek tendenciájához képest Pécs HTP működési területén keletkezett tűzesetek 
számának enyhe emelkedése mellett, a műszaki mentések drasztikus visszaesése figyelhető 
meg. Komló HTP beavatkozás statisztikájának eloszlásában jelentős változás nem figyelhető 
meg. 
A pécsi tűzoltóság működési területén a téves jelzések száma folyamatosan csökken, a 
megtévesztő jelzések száma továbbra alacsony értéket mutat. A komlói tűzoltóság működési 
területén a téves jelzések száma 2015-ben megugrott, míg szándékosan megtévesztő jelzést 
2013-2014-ben egyetlen alkalommal sem 2015-ben egy esetben tettek az állampolgárok.                              
 



 
 
 

 
 

 
 
 

A Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonulási adatai 
 
A tűzoltóságok adatgyűjtései alapján a tűzesetek számának folyamatos csökkenése a 
szabadtéren keletkezett tüzek számában figyelhető meg. A 2013-ban keletkezett tüzek 
negyede szabadtéren következett be, 2015-ben már a tűzesetek csupán 12 %-át tette ki.  
A szabadtéri tűzesetek számának csökkenésével párhuzamosan az otthon jellegű 
létesítményekben keletkezett tüzek emelkedő tendenciája 2015-ben megállt 40 %-os aránynál. 
A három év statisztikai adatait figyelembe véve minden évben tűz keletkezési szempontból 
kiemelt helyszínek még a közterületek jelentkeztek a 15 % körüli értékkel. 
 
2015. évben is kiemelt figyelem irányult a szén-monoxid mérgezéssel járó káresetekre és a 
kéménytüzekre.  2013-ban 7 esetben, 2014-ben 12 alkalommal 2015-ben 10 esetben jelent 
meg az égéstermék a lakótérben. 
Három év összevetése alapján a kéménytüzek számában emelkedés figyelhető meg. 2013-ban 
15 2014-ben 14 2015-ben 27 esetben avatkoztak be a komlói és a pécsi tűzoltók. 
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A tűzoltóság rendszeresített létszáma 42 fő, ebből 38 fő készenléti jellegű szolgálatot ellátó, 
továbbá négy fő hivatali munkarendben dolgozó. A tényleges feltöltöttség 36 fő.  

 
 
Ügyelet  
 

A parancsnokságokon híradó ügyeleti feladatokat állandó, felkészített tűzoltók végzik. Az 
ügyeleti okmányok ismeretét, a szakmai felkészültséget és a Pajzs rendszer használatát havi 
rendszerességgel vizsgálta a parancsnok (parancsnok-helyettes), illetve a tűzoltósági 
felügyelő. A híradó ügyeletesek folyamatosan végzik a Pajzs program használatával 
kapcsolatos feladatokat. Az igazgatóság feladatszabásai alapján átdolgozásra kerültek az 
ügyeleti okmányrendszerek. A készenléti szerekre telepített pajzs mini rendszert a szer 
parancsnoka kezeli. A rendszer működése bizonytalan, több esetben lefagy, illetve nem 
rögzíti a kezelői tevékenységet. 

  
Oktatás-képzés 
 

A parancsnokságon történő elméleti és gyakorlati képzések az éves kiképzési terv alapján 
kerültek végrehajtásra, melyek rögzítése az oktatási naplóban az intézkedésben leírtak alapján 
megtörtént. A gyakorlat tervek minden esetben határidőre elkészültek és lefűzésre kerültek.  
Ezen felül rendkívüli oktatásokban és a KMSZ illetve az igazgatóság által tartott képzéseken 
is részt vett az állomány.  
Az állomány felkészítésében a készenléti jellegű szolgálat irányítói túl a kirendeltség és a 
parancsnokság vezetői is szerepet vállaltak. 
 
Pécs HTP állományából 2015. évben 23 fő alapfokú gépjármű vezetéstechnikai képzésen 
(ügyintézői), 9 fő létrás gépjármű-kezelő típustanfolyamon, 7 fő emelőkosaras gépjármű 
kezelői típustanfolyamon, 4 fő HOLMATRO műszaki mentő eszközökről szóló képzésen, 2 
fő kompresszor kezelői tanfolyamon, 1 fő HUNOR alá-megtámasztás képzésen, 1 fő 
gépjármű vezetéstechnikai képzés II. modulon, 1 fő tűzoltó technikai kezelői 
alaptanfolyamon, illetve 1 fő ÖTE mentor tanfolyamon vett részt. 

 
Komló HTP állományából 2 fő emelőkosaras típusvizsgát tett, 1 fő pedig emelőkosaras 
képzésen vett részt a KOK-on. Egy fő szerparancsnoki végzettséget szerzett. 

 
 
Pécs KvK 
 

A kirendeltség feladatszabása alapján Pécs HTP 3 db műszaki mentési tervet (Novexplo, 
Növker, Kökény Hulladéktároló) készített. 

A hatályos belső szabályozóknak megfelelően 2015-ben 3 káresettel kapcsolatosan lett 
műveletelemzési, illetve 1 alkalommal eseti műveletelemzési jelentés készítve.  

A vonatkozó belső szabályozó változását követően a tűzoltósági felügyelő három utólagosan 
jelzett tűzeset adatgyűjtését végezte el. 

A tűzoltósági felügyelő tárgy időszakban négy önálló tűzeseti helyszíni szemlét tartott, illetve 
egy esetben a hatósági osztállyal végezte a tűzeset helyszínének a vizsgálatát.  



 
2015. tavaszán folytattuk a szabadtéri tűzesetek megelőzését szolgáló tevékenységünket.  
Figyelem felhívások során a területek tulajdonosait tájékoztattuk az új OTSZ vonatkozó 
előírásairól. Supervisori ellenőrzés keretében 35 ingatlan vizsgálatát hajtottuk végre, 
melyeken a tűzoltóságok, a vízszolgáltatok, a tűzoltó egyesületek, a földhivatalok képviselői, 
valamint az érintett közbiztonsági referensek vettek részt. 

A tűzoltósági felügyelő az év során kiemelt figyelmet fordít a készenléti jellegű szolgálat 
ismereteinek bővítésére. 
„Napelemes erőművek működése és biztonságtechnikai előírásai” címmel elméleti és 
gyakorlati oktatást szervezett külső előadókkal a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
készenléti jellegű szolgálata részére.  
Részt vállalt személyesen az állomány képzésében (szabadtéri tűzesetek során végrehajtandó 
feladatok, kéménytűz-CO szivárgás során végrehajtandó feladatok, HADAR és iktatás 
feladatai, stb). A készenléti jellegű szolgálat helyszíni jegyzőkönyv felvételeihez kitöltési 
segédletet állított össze. 

Koordinálása mellett I. kategóriás megállapodás került aláírásra Pécs ÖTE-vel, Mecseknádasd 
ÖTE-vel és Szabadszentkirály ÖTE-vel. 
Tárgy évben bejegyzett Egerág ÖTE-vel III. kategóriás megállapodást írt alá Pécs HTP. 
Megtervezte a Pécs ÖTE részére meghatározott rendszerbeállító gyakorlatot, illetve 
előkészítette, biztosította az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületté válás lehetőségét. 

Kidolgozta és működtette a büntetés-végrehajtás által szervezett együttműködő gyakorlat 
tűzoltó szakterületet érintő mozzanatokat. 

A tűzoltósági felügyelő 96 célellenőrzést, illetve a pécsi tűzoltóságon egy átfogó ellenőrzést 
tartott. A tűzoltó egyesületek esetében 2 alkalommal vizsgálta az együttműködésben vállalt 
tevékenységet. 

A tűzoltósági szakterület szerepet vállalt rendvédelmi képzést végző középiskolák (Vak Béla, 
Gandhi, Nagy László) „Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek” témájú képzések 
megtartásában. 
A szabadtéri tűzesetek megelőzése és az aratással összefüggő tűzvédelmi ismeretek témában a 
tűzoltósági felügyelő előadást tartott a falugazdászok és termelők megyei értekezletén. 
 
 

5. Hivatásos tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyelete 
 
Jelenleg 3 tűzoltó egyesülettel (Pécs, Mecseknádasd, Szabadszentkirály) kötöttek I. 
kategóriás, 2 tűzoltó egyesülettel (Szászvár, Hosszúhetény) II. kategóriás, illetve 1 tűzoltó 
egyesülettel (Egerág) III. kategóriás együttműködési megállapodást a parancsnokságok.  

A kirendeltség által szervezett rendszerbeállító gyakorlatot Pécs ÖTE sikeresen teljesített, 
ezáltal 2015. november 1-jével önállóan beavatkozó egyesületté alakult. 

Az illetékességi területen egy hagyományőrző tűzoltó egyesület (Ófalui Német Nemzetiségi 
Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület) működik. 

Idén tavasszal egyeztető megbeszélést folytatott a tűzoltósági felügyelő és Komló HTP 
parancsnok-helyettese a Magyarszéki Polgárőr Egyesülettel, melyen a tűzoltói 
szaktevékenység végzésének feltételeiről esett szó. Megtörtént az egyesület alapszabály 
módosítása, mely révén 2016. év első felében együttműködési megállapodás aláírására kerül 



 
sor. Egerág ÖTE az igazgatóság pályázatán elnyert tűzoltó járművet 2016. év elején helyezi 
üzembe, mely révén II. kategóriás megállapodás megkötésére válik jogosulttá. 

Az egyesületekkel jó, egymást segítő a kapcsolat. A helyi katasztrófavédelmi szervek 
technikai és elméleti segítséget nyújtottak több esetben az önkénteseknek.  

Az illetékességi területen működő közreműködő tűzoltó egyesületek évről-évre sikeresen 
pályáznak a BM OKF és az Országos Tűzoltó Szövetség által, illetve egyéb jogcímen 
meghirdetett pályázatokon. A támogatások révén komoly előrelépés figyelhető meg a 
képzettségek és a technikai háttér területén.   

Felügyeleti jogkörben a tűzoltósági felügyelő és a parancsnokságok ellenőrzik a működési 
területen székhellyel rendelkező egyesületek együttműködési megállapodásban vállalt 
kötelezettségeit.  
 
 
6. A szervezett gyakorlatok összegzése, illetve a tűzoltóságok gyakorlatai ellenőrzési 

tapasztalatai  
 

 A tűzoltóságok a 2015. évi gyakorlatterv alapján végrehajtották a 35/2015 sz. BM OKF 
főigazgatói intézkedéssel módosított 85/2014. sz. BM OKF intézkedésben meghatározott 
gyakorlatokat. A gyakorlat tervek felterjesztése mindig határidőre megtörtént. Az elmaradt 
gyakorlatok egy hónapon belül pótolva lettek.  A helyismereti gyakorlatokat néhány 
alkalommal, a begyakorló gyakorlatokat szinte minden esetben ellenőrizte a parancsnok, vagy 
parancsnok-helyettes. 

A tűzoltósági felügyelő a szolgálati feladatok függvényében végrehajtotta a parancsnoki 
ellenőrző gyakorlatok helyszíni vizsgálatát.  

 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. 

A parancsnokságok a lehetőségek figyelembevételével bevonták a gyakorlataikba az 
együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
III/2. Polgári védelmi felügyelőség 
 
 
1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (polgári védelmi beavatkozások 

és szakfeladatok) 
 

 
Ellenőrzés típusa Száma 

vízelvezetők 149 
 védművek 0 
 víztározók 1 
 vízkárelhárítási tervek 40 
 fák, fasorok 93 
 melegedő-, befogadó helyek 91 
 lakossági riasztó eszközök 81 
 lakossági bejelentéssel kapcsolatos egyéb ellenőrzés 4 
 életvédelmi létesítmény 0 
 földtani veszélyforrás 0 
 téli időjárási közlekedési kockázati helyszín 7 
 új kockázati helyszín beazonosítása 0 
 gazdasági-anyagi szolgáltatásra kijelölt eszközök ellenőrzése 34 
 hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezet ellenőrzése 0 
 KVT gyakorlat ellenőrzése 2 
egyéb 77 

 
 
2. Polgári védelmi tevékenység 

 
Kirendeltségünk illetékességi területén négy járási mentőszervezet szerzett nemzeti 

minősítést a 2014. évben. részükre közel 200 fő részvételével kétnapos gyakorlatot tartottunk 
a Komlói KŐKA Kft telephelyén. A 2015. évben megyei feladatszabás alapján 39 települési 
mentőcsoportot alakítottunk meg, melyek felkészítés, rendszerbe állítás után nemzeti 
minősítést szereztek. 

Az illetékességi területünkön lévő polgári védelmi szervezetek rendelkeznek mozgósítási 
tervvel, mely a megalakítási terv melléklete. Egy alkalommal került sor a mozgósítási tervben 
foglaltak gyakoroltatására a fent említett gyakorlat alkalmával. 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 járási szinten megtörtént. 
A mentőcsoportok részt vettek a részükre kiírt, BM OKF által koordinált pályázaton 

Szakterületet érintően a polgári védelmi felügyelő munkáját négy fő (1 fő tartósan eü. 
szabadságon) kvmb-s beosztású személy segíti, a négy járás vonatkozásában. 

 
 

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 2 102 - - - 
jegyzők 25 0 - - - - 
közbiztonsági 
referensek 

32 8 32 - - - 

HVB elnökök 4 0 4 - - - 
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 

- 40 60 3 - - 

középiskolai 
korcsoport 

- 112 72 4 - - 

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 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 közbiztonsági referensek negyedéves értekezletén az MTB által 
készített tájékoztató anyagokat a referensek részére átadtuk, azokat a saját településükön 
hirdetmény útján közzé tették 

A lakosságvédelmi adatbázisok vezetése, a KAP online rendszer feltöltése és 
naprakészen tartása folyamatos feladat. A HELIOS adatbázis feltöltése, a lakossági riasztó 
tájékoztató eszközök, valamint a települések komplex polgári védelmi szemléje folyamatos.  

A szükségszálláshelyek, melegedőhelyek, valamint a 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. Védelmi igazgatási feladatok  
 

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-k tekintetében a Pécsi Járási Hivatal vezetőjének személyében változás történt.  
A HVB elnökhelyetteseinek felkészítése megtörtént, szakirányítása folyamatos. 
Az I. sorolt települések polgármestereinek felkészítése megtörtént.  
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.  
 
 
6. Gyakorlatok 
 

2015-ben a JMCS-k sikeresen részt vettek a KŐKA Kft-nél megtartott gyakorlaton. 
Illetékességi területünkön lévő polgári védelmi szervezetek rendelkeznek mozgósítási 

tervvel, mely a megalakítási terv melléklete. Egy alkalommal került sor a mozgósítási tervben 
foglaltak gyakoroltatására. 

39 alkalommal hajtottunk végre települési önkéntes mentőcsoportok részére elméleti 
képzést és árvízi védekezést szimuláló gyakorlatot. 

A beszámolót érintő időszakban több alkalommal részt vettünk Marathon terra és JOLI, 
törzsvezetési gyakorlatokon. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
III/3. Iparbiztonsági tevékenység 
 
Ipari baleset-megelőzési tevékenység és szankcionálás 
 

1. Veszélyes áru szállítás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
 
 A veszélyes áruszállításhoz kapcsolódó ellenőrzések lefolytatására ADR ügyintézői 
vizsgával a kirendeltségen nyolc fő rendelkezik, közülük négyen RID, ketten ICAO ellenőri 
vizsgát is tettek, ill. egy főnek ADN képesítése is van. Az ellenőrzéseket alapvetően az 
iparbiztonsági felügyelő tervezi és a vizsgával rendelkező hatósági kollégák 
közreműködésével hajtotta végre. A veszélyes áruszállítás telephelyi, valamint közúti és 
vasúti ellenőrzésekben, sok esetben a kvmb-sek is részt vettek. 
 A kirendeltségen a veszélyes áru szállítás ellenőrzését végzők az alapvető ruházattal, ill. 
a megyei igazgatóság által biztosított eszközökkel rendelkeznek. Az ellenőrzések 
végrehajtásához szükséges és alkalmas gépjárművet a kirendeltség továbbra sem tudta 
biztosítani. 
 A veszélyes áruszállítási ellenőrzéseket (ADR, RID telephelyi és szállítójármű/kocsi) a 
kirendeltség a havi ellenőrzési tervének megfelelően - alapvetően önállóan, a társhatóságok 
bevonása nélkül - hajtotta végre.  
Rendszeresen, több alkalommal közreműködtünk a több megyés, valamint a társhatóságok 
által kezdeményezett közúti, vasúti ellenőrzési akciókban (pl. országos disaster akciók, Clean 
Earth regionális ellenőrzési akció).  
Az idei évben újfent (a tavaszi időszakban, 3-5 napos) a BAM KH Közlekedési 
Felügyelőséggel közösen, a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó ADR közúti ellenőrzési 
akciót szerveztünk a műtrágyák, növény védőszerek szállítmányaira összpontosítva.  
A 2015. év II. felében a terv a gázforgalmazással foglalkozó gazdálkodók soron kívüli ADR 
telephelyi ellenőrzése volt, melyek kapcsán az ADR 1.3 fejezetében és 8.2.3 szakaszában 
előírt oktatások, ill. igazolások hiánya miatt a kirendeltség hivatalból 9 eljárást indított el, az 
eljárásokban 4 bírság határozat és 5 megszüntető végzés került kiadásra. (Az ellenőrzési 
akciót a BM OKF időközben felfüggesztette.) 
 
Fenti ellenőrzések alkalmával 2015. 01.01-12.31-ig 262 db közúti járműt vontunk ellenőrzés 
alá, melyből 41 db volt ADR-es és 284 db vasúti kocsit ellenőriztünk, melyből 92 db volt 
RID-es. A telephelyi ellenőrzések során 15 db ADR-es és 4 db RID-es ellenőrzést hajtottunk 
végre. 
 

 



 

 
 

 
 

 
2015. január 1-től - a jogszabályi változásokat követően - 7 esetben már saját hatáskörben 
szankcionáltunk ADR hatálya alá tartozó áruszállítás ellenőrzésekor feltárt szabálytalanságot 
(sérült narancssárga tábla, nagybárcák; oktatásra vonatkozó iratok hiánya), összesen 700 eFt 
bírság kiszabásával. (4 bírság befizetése megtörtént, egy bírsághatározat fellebbezése 
folyamatban van, két bírsághatározatot pedig a II. fok megsemmisített.) 
A HADAR-ban, valamint a megyei bírságnyilvántartásokban a fentiek rögzítése megtörtént. 
 

2. Veszélyes üzemek engedélyezésével kapcsolatos feladatok 
 
 A kirendeltség illetékességi területén 2 db felső küszöbértékű üzem, 5 db alsó 
küszöbértékű üzem és 9 db küszöbérték alatti üzem működik.  
 Tárgyi évben az iparbiztonsági felügyelő a tűzoltóparancsnok (vagy helyettese) 
közreműködésével 2 BVT ill. 9 SKET gyakorlatot ellenőrzött, megfelelőre értékelve azt a 
helyszínen. A ciklusidőket figyelembe véve, a két felső küszöbös veszélyes üzemben az 
időszakos hatósági ellenőrzést is a kirendeltség folytatta le. 



 
  Az üzemazonosítási helyszíni szemléket a kirendeltség a havi ellenőrzési tervének 
megfelelően hajtotta végre (összesen 15 telephelyen). Az üzemazonosítási helyszíni 
szemlékkel egy időben, minden esetben tűzvédelmi hatósági ellenőrzésre is sor került. 
A szemlék eredményeként a vizsgált időszakban a Felületvédelmi Kft. esetében 
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. 
  A kirendeltség - a belső szabályozók szerint - társhatóságok bevonásával 2 komplex 
supervisori ellenőrzést hajtott végre veszélyes üzemekben, valamint közérdekű bejelentést 
követően eseti supervisori ellenőrzés keretében egy telephelyen folytatott le vizsgálatot a 
NAV-val, ill. a rendőrséggel közösen. Az ellenőrzések alkalmával felvett jegyzőkönyveket a 
megyei igazgatóságra felterjesztettük, valamint saját hatáskörben az eljárásokat 
megindítottuk. 
 
 

 
   
 
 Az engedéllyel rendelkező, valamint ellenőrzés alá vont üzemekről a szakterület 
nyilvántartását vezet, azt naprakészen tartja. Az IBIR adatbázisban az üzemekre vonatkozó 
adatokat egy kirendeltségi hozzáféréssel az iparbiztonsági felügyelő kezeli.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 tárgyi időszakban létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos helyi gyakorlat 
szervezésére nem került sor. 
 A NÉBIH 2015. évben - az agrárgazdasági ágazat tekintetében - két újabb telephely 
vonatkozásában kereste meg a kirendeltséget, mint első fokú szakhatóságot a nemzeti 
létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre vonatkozó hatósági eljárásokban. Mindkét 
eljárást lezártuk, a telephelyek kijelöléséhez nem járultunk hozzá.  
 

4. Rendkívüli események 
 
 A tárgyi időszakban a kirendeltség illetékességi területén 3 alkalommal történt 
gázvezeték sérüléssel összefüggő és 2 alkalommal távhővezeték sérülésével kapcsolatos 
rendkívüli esemény. Az ügyekben a megyei igazgatóság KMSZ szolgálatot teljesítője, ill. az 
iparbiztonsági felügyelő folytatták le a helyszíni szemléket, az esetek kapcsán az illetékes 
hatóságok felé a szükséges intézkedéseket a kirendeltség megtette.  
 01. 15-én - az E-On Gázhálózati Zrt. megyei igazgatóságra történt bejelentése alapján - 
folyamatosan gázkoncentráció volt mérhető a Pécs, Mártírok útján kb. 100 m-es útszakaszon, 
mely a bejelentés napján elérte az alsó robbanási határértéket. Az eseményhez a megyei 
igazgatóság KML szolgálata, valamint a Pécsi HTP vonult, a vizsgálatot a megyei 
iparbiztonsági főfelügyelő vezette.  
 03. 10-én a PSN Zrt. Pécsi Városi Műjégpálya (Pécs, Dr. Veress E. u. 8.) üzemeltetője 
üzemzavart (ammóniaszivárgás a technológiai vezetékrendszeren) jelentett be a megyei 
igazgatóságra. A telephelyre a KML vonult, a vizsgálatot a megyei iparbiztonsági főfelügyelő 
folytatta le. Az esetet követően az üzemeltető márciusban megkezdte telephelyéről az 
ammónia közúton történő elszállíttatását, ill. májusban további két szállítás történt. Az 
átfejtést/töltést a KML, valamint a Pécsi HTP felügyelte és biztosította, egyidejűleg a 
kirendeltség ADR közúti jármű ellenőrzést is végrehajtott. Az üzem év végén kisorolásra 
került a Kat. törvény IV. fejezetének hatálya alól. 
 Az iparbiztonsági felügyelő közreműködött továbbá az Abaliget, Barlang Turistaház 
helyszínen 04. 30-án bekövetkezett vízszennyezéssel és veszélyes anyag szabadba jutásával 
kapcsolatban 05. 5-én, 7-én és 14-én lefolytatott - iparbiztonsági, vízügyi és vízvédelmi 
szakkérdéseket vizsgáló - komplex káreseti helyszíni szemléken. A vizsgálat vezetője a 
megyei iparbiztonsági főfelügyelő volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
IV. Értékelés 
 
 

Az előző években megteremtett alapokra tovább építkezve, egy hatékonyabban, 
szervezettebben működő kirendeltség alakult ki, melynek továbbépítését, elmélyítését a 
további években folytatni kell. 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 meghatározott ellenőrzési feladatatok végrehajtásra kerültek, Pécs HTP-n átfogó ellenőrzés 
került végrehajtásra, a területi szerv ellenőrzéseiben igény szerint az állomány tagjai 
közreműködtek. Az ellenőrzéseket az előírások szerint dokumentálták, a kapcsolódó 
nyilvántartásokat megfelelően vezettük. A KvK és a HTP vonatkozásában lefolytatott 
ellenőrzések során feltárt hibák megszüntetésére a felelős vezetők intézkedtek.  
A tűzoltó egyesületek terén jelentős előrelépés jellemzi a tárgy időszakot, melyben aktív 
szerepelt vállalt a kirendeltség és a parancsnokságok. Jelenleg 3 tűzoltó egyesülettel (Pécs, 
Mecseknádasd, Szabadszentkirály) kötöttek I. kategóriás, 2 tűzoltó egyesülettel (Szászvár, 
Hosszúhetény) II. kategóriás, illetve 1 tűzoltó egyesülettel (Egerág) III. kategóriás 
együttműködési megállapodást a parancsnokságok.  
A kirendeltség által szervezett rendszerbeállító gyakorlatot Pécs ÖTE sikeresen teljesítette, 
ezáltal 2015. november 1-jével önállóan beavatkozó egyesületté alakult. 
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 Katasztrófavédelmi Kirendeltség és egyben a Komlói Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság éves tevékenységét megfelelőre értékelem. 
 
 

Kérem az éves beszámoló jelentés elfogadását és jóváhagyását. 
 

 

Pécs, 2016. március 31. 

 

 

 Vetusinszki Balázs  
 tűzoltó alezredes 
 kirendeltségvezető 


