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I. FŐBB CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSULÁSA 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) a 2016. 

évben is a tevékenységét a szervezetre vonatkozó jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és az igazgatóság normatívái, az Alapító okirata, Szervezeti és 

Működési Szabályzata, valamint féléves vezetői munka- és ellenőrzési tervei és azok mellékletei alapján 

végezte. Kiemelt célkitűzései területi és helyi szinten egyaránt, az érvényben lévő szabályozóknak 

megfelelően, időarányosan, a meghatározott határidőre teljesültek. 

 

A vizsgált időszakban kiemelt feladatunknak tekintettük: 

 megyénk biztonságának fejlesztését, a tűz- és káresetek hatékony felszámolását, a propaganda és 

felvilágosító munkát, a lakosságvédelmi tevékenységet, valamint a személyi állomány felkészítését a 

tűzoltási és mentési feladatokra; 

 a megyei közigazgatási szervek, hatóságok vezetőivel kialakított jó kapcsolat továbbfejlesztését, az 

eddig elért pozíciónk erősítését, csakúgy, mint a vidéki önkormányzatokkal, társszervekkel, 

létesítményekkel és vállalkozókkal az együttműködésünk mélyítését; 

 a mentő tűzvédelem diszlokációjának javítását, melynek köszönhetően 2016. májusától önállóan 

beavatkozóvá vált a fertőszentmiklósi önkéntes tűzoltó egyesület; 

 hatékony felügyeleti rendszer működtetését az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység 

szolgáltató jellegének további erősítésével, az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával 

megvalósuló supervisori ellenőrzésekkel; 

 a megelőzést szolgáló jogszabálykövető magatartás erősítését; 

 a vízügyi-vízvédelmi feladatok hatékony és ügyfélbarát ellátását, a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás zavartalan ellátásának biztosítását; 

 a Moson Mentőcsapat gyakoroltatását, fejlesztését és a települési mentőcsoportok megalakítását a 

védekezési feladatok támogatására, ellátására. 

 

II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG – IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET 

Győr-Moson-Sopron megye területe 4208 km², közigazgatási területén 183 település található, ahol kb. 

450 000 ember él. A nyugati fekvés mindig meghatározó volt a megye iparának, közlekedésének, 

kereskedelmének és kulturális életének fejlődésében. Az ország nyugati kapujaként a közlekedés 

szempontjából is kiemelkedő jelentősége van a megyének, személy- és teherforgalma, illetve 

tranzitforgalma jelentős. Hidrológiai szempontból is kaputérség a megye, az Alpok lábánál terül el és 

több nagyobb folyó (Duna, Rába, Lajta) folyik át rajta.  

 

II/1. MEGYEI FŐFELÜGYELŐSÉG – TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET 

 

1. Tűzoltás, műszaki mentés 
Győr-Moson-Sopron megyében összesen 20 készenléti egységgel rendelkező tűzoltóság működik (4 

hivatásos, 2 főfoglalkozású és 14 alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság). 2016. évben 

folytatódott a megyében a mentő tűzvédelem diszlokációjának javítására irányuló tevékenység. A 

megye tűzbiztonságát növelte, hogy 2016. május 1-től 4 településből álló tevékenységi területen 

Győrszemere és Tét Önkéntes Tűzoltó Egyesületek után Fertőszentmiklós Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

önálló beavatkozó tűzoltó egyesületként működik. Ezzel további 4 településen közel 6 ezer ember 

számára számottevően emelkedett a tűzbiztonság szintje. 

A tűzoltói események száma 2016-ban (1623) az előző évhez képest csökkenést mutat. Minden 

eseménytípusnál megfigyelhető a csökkenő trend, így a tűzesetek száma 684-re (ebből 49 utólagos 

tűzeset) csökkent az előző évi 712-hez (ebből 55 utólagos tűzeset) képest, ugyanez elmondható a műszaki 

mentések számának alakulásáról, amely 939-re csökkent a 2015. évi 972-ről.  
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Káreseteknél a sérültek száma csökkenést mutat 576-ról 553-ra, és ugyanez a tendencia figyelhető meg 

a halottak számának alakulásában, amely 66-ról 59-re csökkent. Tűzesetek során összesen 5 fő hunyt el, 

mindegyik esetben tűzvizsgálat indult.  

A bekövetkezett tűzoltói események számát és azok alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Az elrendelt riasztási fokozatok az alábbiak szerint alakultak: 

Riasztáskor elrendelt fokozatok: 

1529 esetben I., 37 esetben II., 3 esetben III., 5 esetben IV. fokozatot rendelt el riasztáskor a 

műveletirányítás. 

Ténylegesen elrendelt fokozatok:  

1549 esetben I. riasztási fokozatot (98 %), 22 esetben II. kiemelt, 3 esetben III. kiemelt riasztási 

fokozatot kellett elrendelni. 

Igazgatóságunk 2016-ban a III. kiemelt riasztási fokozatú tűzesetek közül összesen 2 eseményről 

készített műveletelemezést, ezek az alábbiak voltak: 

 2016. január 18-án 03 óra 27 perckor Sopron, Baross utcán álló, régi déli vasúti pályaudvar 

épülete égett, a riasztási fokozat III. kiemelt volt. 

 2016. február 26-án 00 óra 14 perckor a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban 

keletkezett tűz, a riasztási fokozat IV. kiemelt volt. 

A harmadik esetben 2016. április 18-án 21:09 perckor Láziban egy kb. 2000 m2-es sertésnevelde és 

kiszolgáló épülete égett. Összesen 500 darab sertést mentettek meg, 100 elpusztult. A tűz következtében 

2 darab traktor és egy darab kisteherautó is megsemmisült. 

A beavatkozást igénylő események közül közlekedés területén 552, lakás, személyi ingatlan területén 

501, ipar, épületipar területén 34, kereskedelem területén 28, mező- és erdőgazdálkodás területén 15, 

állam és önkormányzat területén 131, nevelési-, oktatási és sportlétesítmény területén 29, tárolási 

létesítményben 34, egészségügyi létesítmény területén 10, igazgatási, iroda területen 22 káreset történt. 

Szabad területen 153 esetben keletkezett tűzeset, a többi esemény (113) egyéb besorolású. 

 

2. Tűzvizsgálat 

A kirendeltségek tűzoltósági felügyelői rendelkeznek a megfelelő tűzvizsgálói alapvégzettséggel, 

minden felügyelő sikeresen elvégezte a tűzvizsgáló II. és tűzvizsgáló III. tanfolyamot. A 

katasztrófavédelmi műveleti szolgálat minden dolgozója elvégezte a tűzvizsgálói alaptanfolyamot. Két 

fő közülük a tűzvizsgáló II. tanfolyamot. 

Győr-Moson-Sopron megyében a tűzvizsgálati tevékenység a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény eljárási rendje alapján és a tűzesetek 

vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet előírásai, valamint a 17/2015. 

számú BM OKF Főigazgatói Intézkedésben meghatározott követelmények figyelembevételével valósult 

meg. 

A vizsgált időszakban összesen 33 esetben vizsgáltuk a tűzvizsgálati eljárás megindításának feltételeit. 

Az időszak végéig 30 esetben zárult le a vizsgálat. 3 esetben visszamondásra került, mert nem állt fenn 

olyan körülmény, amely az eljárás megindítását igényelte volna. A tűzvizsgálati eljárások 

megindításának oka legtöbbször bűncselekmény gyanúja (16), ezt követi az egyéb szakmai indokok 

alapján történő vizsgálat (8). A tűzeset minősített riasztási fokozata alapján 3, haláleset miatt 3 esetben 

kellett tűzvizsgálatot elrendelni. A lezárt 30 tűzvizsgálat közül 14 esetben ismeretlen a tűz keletkezési 

oka. 6 esetben nyílt láng, 3 esetben robbanás, 3 alkalommal hő-termelő berendezés vagy elektromos 

energia, és 4 esetben technológiai hiba okozott tüzet.  

A vizsgált időszakban megindított tűzvizsgálatok alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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3. Önkéntes tűzoltó egyesületek 
2016-ban a megyében 59 önkéntes tűzoltó egyesületnek volt együttműködési megállapodása hivatásos 

tűzoltósággal. Ebből 25 egyesülettel az I., 17 egyesülettel a II., 13 egyesülettel a III. és 4 egyesülettel a 

IV. kategóriás együttműködési megállapodást tudtuk megkötni. A megyében további egyesületek 

működnek, amelyek jelenleg nem kötöttek megállapodást a katasztrófavédelemmel, az ő bevonásuk 

folyamatos, fontos feladat. (A megyei tűzoltó szövetségnek 83 egyesület tagja). 

A tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet folytató egyesületek a vizsgált időszakban a KAP-online 

kimutatása szerint 402 alkalommal vonultak, avatkoztak be, hozzájárulva a tűzoltóságok hatékonyabb 

munkavégzéséhez. Ez az esetszám arányaiban növekedést mutat, hiszen - évente növekvő arányban - 

2016-ban már a káresetek kb. 14 %-ának felszámolásában közreműködtek az egyesületek.  

Az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísértük, munkájukat 

segítettük. Képzésükre nagy hangsúlyt fektettünk, a megyében működő önkéntes tűzoltó egyesületek 

tagjai részére szervezett 40 órás tűzoltó alaptanfolyamok alkalmával, a beszámoló időszakában 6 

helyszínen, összesen 106 fő tett sikeres vizsgát. Évenként vizsgálva a képzéseken résztvevők száma 

folyamatosan növekszik. Az elmúlt évben 67 fő részére ifjúsági tűzoltó tanfolyamot is tartottunk.  

A tűzoltó egyesületek és létesítményi tűzoltóságok megfelelő létszámának és képzettségének 

biztosítására az igazgatóság tűzoltásvezetői I. és tűzoltásvezetői II. tanfolyamot szervezett 2 helyszínen, 

ahol összesen 35 fő képzésére került sor. Az egyesületek részére a magasabb kategória eléréséhez 

kisgépkezelői tanfolyamokat tartottunk, 101 vizsgaegységre történő felkészítést hajtottuk végre. 

Az ifjúságnevelés és utánpótlás biztosítása érdekében május és június hónapokban öt járásban 

megrendeztük a körzeti hagyományőrző tűzoltó versenyeket, ahol 72 egyesület 209 tűzoltó raja vett 

részt. 2014-ben hagyományteremtő szándékkal elindítottuk a II. fokozatú versenyt is az önkéntes 

tűzoltók részére, 2016. szeptember 10-én pedig a megyei tűzoltó szövetséggel közösen szerveztük a 

körzeti versenyeken legjobb eredményt elért rajok (összesen 30 raj) részére a területi szintű tűzoltó 

versenyt. 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek parancsnokai részére januárban és decemberben éves továbbképzést 

szerveztünk, ennek keretében ismertettük a jogszabályi változásokat, egyeztettük az évre vonatkozó 

terveket, rendezvényeket, képzéseket. A tűzoltó egyesületek részére összevont taktikai vizes 

gyakorlatok megtartását határoztuk meg, melyeket 20 helyszínen 71 raj részvételével tartottak meg az 

egyesületek.  

2016-ban a megyében működő mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek részére szakmai 

tanácskozást szerveztünk az igazgatóság tanácstermében, az ügyészség, a NAV és egyéb szervezetek 

szakértői segítségével. A szakmai felügyeletet ellátó tűzoltóságok gyakorlatain az érintett egyesületek 

rendszeresen részt vesznek, az éves minősítő gyakorlaton mindannyian megfeleltek.  

A BM OKF által kiírt pályázatokon rendszeresen és sikerrel vesznek részt, ezért fejlődésük felgyorsult. 

2016. évtől megyénkben már három önállóan beavatkozó egyesület működik, ezzel jelentősen javítva a 

térség lakóinak biztonságát.  

 

4. Területi Tűzmegelőzési Bizottság 
A hatékony területi prevenciós tevékenység érdekében 2013. január 25-én megalakult a Győr-Moson-

Sopron Megyei Tűzmegelőzési Bizottság. A bizottság 2016. évben is folyamatos tájékoztatást adott a 

szabadtéri tüzekkel, a szén-monoxid-mérgezésekkel, a lakástüzekkel, az aratással, a mustgázzal, a 

karácsony, advent biztonságos ünneplésével, a pirotechnikai termékek használatával, valamint a jégen 

tartózkodás veszélyeiről kapcsolatos tudnivalókról. 

A mezőgazdasági betakarítási munkálatokkal kapcsolatosan szakmai konferenciák kerültek 

megrendezésre. Önerőből négyféle szórólapot készítettünk, amelyek a nyári időjárás, a vízi túrázás 

veszélyeire, a tüzelő- és fűtőberendezések helyes használatára és a szabadtéri tűzesetek megelőzésére 

hívják fel a figyelmet. A megyei bizottság a saját és az országos tűzmegelőzési bizottság által készített 
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szórólapokat és spotfilmeket terjesztette, népszerűsítette. 2016-ban 20 nagyobb rendezvényen képviselte 

valamely tag a bizottságot, összesen 117 munkaóra ráfordítással segítve a bizottság céljainak elérését.  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 2016. szeptember 27-én tartotta éves rendes 

gyűlését. A meghirdetett alkotói pályázatra 607 pályamű érkezett. Szabadkézi grafika, rajz kategóriában 

601 darab, számítógépes grafika kategóriában 5 darab, video kategóriában 1 darab alkotás érkezett. A 

Bizottság 2015 év végén a tűzoltóság, a tűzoltói hivatás népszerűsítésére „Szelfi Szent Flóriánnal” 

címmel pályázatot hirdetett. A megadott határidőig - 2016. április 30.-ig - több, mint 80 pályázat 

érkezett. A szerencsés 30 fő nyereménye egy csoportos utazás volt, amely keretében az ausztriai St. 

Florian településen található tűzoltó múzeumba tehettek látogatást. 

 

5. Létesítményi Tűzoltóságok 
16 kötelezett létesítményi tűzoltóság működik a megyében, ebből 2 (Audi Hungaria Motor Kft., Rába-

Front Kft.) főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság. A létesítményeket kötelező határozatok tartalmát, 

azok szükségességét folyamatosan vizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk. A létesítményi tűzoltóságok 

a KAP adatszolgáltató program alapján 11 esetben teljesítettek vonulást.  

Létesítményi tűzoltóparancsnokok részére januárban éves továbbképzést szerveztünk, ennek keretében 

ismertettük a jogszabályi változásokat, az éves továbbképzésekkel kapcsolatos tudnivalókat és az új 

ismereteket. 

A megyében működő mind a 16 létesítményi tűzoltóságnál a szakmai tevékenységük, a felszereléseik 

alapvetően megfelelnek az elvárásoknak. Mindegyik létesítményi tűzoltóság határozatát felülvizsgáltuk, 

új határozatban egységes követelményrendszert támasztottunk. Az igazgatóság a megyei tűzoltó 

szövetséggel közösen 2016-ban tűzoltásvezetői II. tanfolyamot szervezett, ahol 17 fő képzésére került 

sor. 

 

6. Gyakorlatok, továbbképzések 
Igazgatóságunk részéről minden évben meghatározásra került egy súlyponti téma, amelynek keretében 

az igazgatóság, a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok gyakorlatot 

szerveztek, tűzvédelmi ellenőrzéseket hajtottak végre. 2016-ban a Győr-Moson-Sopron megyében 

található turisztikai létesítmények tűzvédelmi helyzetének ellenőrzése volt a súlyponti téma. 

A megye tűzoltóságai az általuk tartott helyismereti, szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok 

során kiemelt figyelmet fordítottak a tűzoltás feltételeinek biztosítottságára. A gyakorlatok lefedték a 

szakterület széles spektrumát, felkészítve az állományt a beavatkozások minél szakszerűbb elvégzésére. 

A megyében működő hivatásos tűzoltó-parancsnokságok kiképzési terv szerint minden kedden és 

csütörtökön gyakorlatot hajtottak végre. A 2016. évben több mint 360 gyakorlaton vettek részt a 

hivatásos tűzoltó egységeink. 

A súlyponti témának megfelelően 2016. február 17-én egy vezetési törzsgyakorlatot tartottunk a 

kirendeltségek és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok vezetői állományának tudásszintjének felmérése és 

fejlesztése érdekében.  

Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel jelenleg megyénkben 183 létesítmény rendelkezik, amelyek 

felülvizsgálatát terv szerint folyamatosan végeztük.  

 

7. Egyéb 
A nyári iskolai szünetet követő két hétben Győr-Sáráspusztán szerveztük meg a XXVIII.–XXIX. 

gyermek tűzoltó táborokat összesen 131 fő részvételével. A táborban az országos tűzmegelőzési 

bizottság füstsátrát is felállítottuk. 

2016. május 18-án és 19-án Csornán és Mosonmagyaróváron került megrendezésre a hivatásos tűzoltók 

megyei sportversenye, melyen a legeredményesebb csapatnak a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

csapata bizonyult. 
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2016-ban az Országos Tűzoltó Sportversenyen megyénket a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

csapata képviselte, az összesítésben az országos 1. helyezést érték el.  

 

II/2. MEGYEI FŐFELÜGYELŐSÉG – POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET 

1. Védelmi igazgatási feladatok 

A Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVB) és a Járási Helyi Védelmi Bizottságok (a 

továbbiakban: HVB) az általuk elfogadott Feladat- és Pénzügyi Tervben meghatározottak szerint 

hajtották végre katasztrófavédelmi feladataikat. A munkaterv külön fejezete tartalmazza a 

katasztrófavédelmet érintő feladatokat. A katasztrófavédelem állományából vezényelt titkár szakmai 

támogatása folyamatos, a feladata végrehajtásához szükséges információk a rendelkezésére állnak.  

Az HVB-k katasztrófavédelmi elnökhelyetteseinek kijelölése és védelmi igazgatási feladatokra történő 

felkészítése megtörtént. A munkaszervezetek személyi állományának felkészítése feladataikra 

folyamatosan, az adott időszakra prognosztizált veszélyekre a havi megyei, illetve az országos 

törzsvezetési gyakorlatokon keresztül valósul meg. 

Az MVB tagjainak katasztrófavédelmi felkészítése minden évben a soros ülésen külön napirendi 

pontban történik. Az igazgatóság minden ülés előtt véleményezi a megküldött beterjesztéseket és 

javaslatokat tesz az ülés napirendjére a katasztrófavédelmet érintő kérdésekben. A védelmi 

bizottságokkal az együttműködés és a szakmai munka megfelelő színvonalú.  

A Belügyminisztérium 2016. évben ellenőrizte a Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság 

Titkársága működését. Az ellenőrzésben az igazgatóság részéről az igazgató-helyettes és a polgári 

védelmi főfelügyelő vett részt. Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg, a titkárság megfelelően 

támogatja az MVB munkáját. 

2016.október 27-én és 28-án a területi veszélyelhárítási tervben foglalt veszélyforrások és az azok 

felszámolására tervezett feladatok végrehajthatóságának vizsgálata érdekében komplex gyakorlatot 

szerveztünk. A két nap folyamán 9 helyszínen, összesen 333 fő köteles és önkéntes szervezetbe 

beosztott gyakorolta a megyére jellemző kárelemek felszámolását. 

2. Tervezési feladatok 
A megye veszélyeztetettségét az önkormányzatokkal (183), az MVB-vel és a társszervekkel évente 

felülvizsgáljuk és a kockázatértékelést elvégezzük, ennek eredményeként került végrehajtásra a 

települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása. A megye településeinek fő veszélyeztetettsége a 

kockázatértékelések eredményeként a következő: ár-belvízi, ipari, helyi vízkár, földtani, veszélyes áruk 

közúti, vasúti és vízi szállítása, valamint rendkívüli időjárási események következményei. 2016. évben a 

besorolási eljárás végén BM rendelettel kettő település esetében (Győrújbarát III. kat. osztályból II. kat. 

osztályba, valamint Gönyű település I. kat. osztályból II. kat. osztályba) került sor a besorolás 

módosítására (3/a. számú melléklet). 

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság erőforrás-igénybevételi tervéhez az árvízvédelmi szakaszra az 

erőforrás igénybevételi adatokat felülvizsgáltuk. A megyei kitelepítési és befogadási tervet aktualizáltuk, a 

megyén kívüli árvízi védekezési feladatellátásra az állomány kijelölésre került.  

Aktualizáltuk a hulladékszállítás kiesésében veszélyeztetett településekre az ellátási tervet. A terv a 

megye 183 településére rögzíti a hulladék szükségszállításával kapcsolatos feladatokat.  

A téli rendkívüli időjárási események kezelése érdekében elkészített intézkedési tervet szintén aktualizáltuk. 

A benne szereplő kockázati helyszíneket és a hozzájuk rendelt gazdasági szolgáltatásként lebiztosított 

technikai eszközöket leellenőriztük. Az M86-os gyorsforgalmi úttal kapcsolatos változásokat a tervbe 

bedolgoztuk. 

A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. veszélyeztetése miatt a megyénk befogadó megyének került kijelölésre. 

A két település (Madocsa és Bölcske) befogadásával kapcsolatos befogadási terveket aktualizáltuk. 
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Egy település (Mihályi) más ágazati jogszabály alapján külső vészhelyzeti terv készítésére kötelezett. A 

külső vészhelyzeti tervet aktualizáltuk, a részleges gyakorlatot végrehajtottuk.  

A lakosság riasztása és tájékoztatása 352 db, egyedi vezérléssel ellátott motoros szirénával biztosított. A 

riasztó eszközök közül 223 darabot hangos próbával leellenőriztük. A folyamatos ellenőrzések hatására 

az önkormányzatok évente több szirénát javíttatnak meg, így az üzemképes szirénák száma 

folyamatosan növekszik. Jelenleg 242 db riasztóeszköz működik. 

3. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 
A megye lakosságának védelmét köteles polgári védelmi szervezet 6366 fővel biztosítja. A 

szervezetekbe beosztottak beosztó határozattal kijelölésre kerültek. A polgári védelmi szervezetbe 

beosztottak elméleti és gyakorlati felkészítését a vonatkozó jogszabály és a főigazgatói normatíva 

alapján folyamatosan végezzük. A felkészítéssel kapcsolatos adatokat a 3/b. számú melléklet 

tartalmazza. 

2016. májusában a Moson Mentőcsapat éves gyakorlata a győri Xantus János állatkert bevonásával 

került levezetésre. A gyakorlat során a résztvevők az állatok vízi úton történő mentését, víz alatti búvár 

feladatokat és árvízi védekezési feladatokat gyakoroltak. 

Tovább folytattuk a települési mentőszervezetek megalakítását és minősítését. Jelenleg 41 települési 

mentőszervezet került megalakításra 355 fővel. A települési önkéntes mentőszervezetek a település 

jellemző veszélyforrásával kapcsolatos események felszámolására, károk csökkentésére kerültek 

megalakításra, illetve „alapvető vízkárelhárítási tevékenység” szakterületre minősítésre. A Győri 

Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnázium és Szakközépiskola 

diákjai kötelező iskolai gyakorlatuk egy részét az igazgatóságunkon töltötték. Ennek keretében 

célirányosan elméleti és gyakorlati felkészítést kaptak alapvető vízkár elhárítási feladatokból. A 

felkészítés zárásaként a minősítő gyakorlaton önkéntes települési ifjúsági mentőszervezet került 

létrehozásra 60 fővel (3/c. számú melléklet). 

Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységük támogatására 3.468.924 forintot nyertek a BM OKF által 

kiírt pályázatokon. 

2016. évben köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazására nem került sor. Önkéntes 

mentőszervezetek beavatkozására (Moson mentő részleges, Győr települési részleges) kettő alkalommal 

került sor összesen 25 fővel. A beavatkozás során a rendőrség kérésére eltűnt személy keresését 

végezték folyóparton és vízen (3/d. számú melléklet). 

4. Katasztrófavédelmi felkészítés 
A védelmi felkészítés rendszerében megyei, járási és települési szinteken védelmi igazgatási, 

honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek felkészítését, továbbképzését az MVB-vel 

együttműködve elvégeztük. A katasztrófavédelemben közreműködők felkészítését a Megyei 

Államigazgatási Kollégium ülésén hajtottuk végre. 

A MVB és a HVB-k operatív munkaszervezeteinek felkészítését elvégeztük. Az ismereteket az 

árvízvédelmi, illetve a téli gyakorlat során elmélyítettük. A megye területén a jogszabály szerint 58 

közbiztonsági referens kijelölése és alkalmazása szükséges, jelenleg 79 közbiztonsági referenst és 17 

helyettest tartunk nyilván. Szakirányításuk szervezett, megfelelő, éves továbbképzésüket november 

hónapban elvégeztük. Kidolgoztuk a közbiztonsági referensek értékelésének egységes 

szempontrendszerét, mely alapján 2016-ban kirendeltségi és megyei szinten is versenyt szerveztünk a 

számukra. A verseny és az éves tevékenységük értékelése alapján a legjobb közbiztonsági referens 

elnyerte az „Év Közbiztonsági Referense” címet.  

Az oktatási és nevelési intézményekben az ismeretek átadását több módon hajtottuk végre, nyílt nap, 

ifjúsági verseny, közösségi szolgálat, védelmi napok, továbbá egyéb rendezvények keretében. A 

legsikeresebb lakosságfelkészítési módszernek a nyílt nap bizonyult. Ezeken a rendezvényeken 

átlagosan ezer fő feletti a látogatási létszám. 
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A közösségi szolgálattal kapcsolatos legnagyobb esemény áprilisban az AUDI Arénában végrehajtott 

gyakorlat volt, ahol 5400 fő résztvevőből 1872 fő közösségi szolgálatos diák volt jelen, majd júniusban 

1340 fő közösségi szolgálatos bevonásával végrehajtottuk a Sopron Novomatic Aréna kiürítési 

gyakorlatát is. A gyakorlat elsődleges célja a prevenció volt, a tömegrendezvények veszélyeivel 

szemben a lakosság védelmének növelése a lakosság (diákok) felkészítésével.  

Március 2-án a Polgári Védelmi Nappal együtt szerveztünk egy közösségi szolgálati börzét 11 fogadó 

szervezet bevonásával, ahol a megjelent 2500 fő középiskolásból 1016 közösségi szolgálatba bevont 

diák volt. Ezen túlmenően 2016.október 06-án Győr Megyei Jogú Város és a Megyei Oktatási Hivatal 

közreműködésével a tavaszi börzét megismételtük, ahol 100 diák az életmentést is gyakorolta az OMSZ 

szakembereinek irányításával (3/e. számú melléklet). 

5. Polgári védelmi szakterületi ellenőrzések 
Az ellenőrzési feladatainkat a munkatervben meghatározottak, valamint a BM OKF havi országos 

hatósági ellenőrzési tervében előírt feladatok figyelembe vételével hajtottuk végre. Az ellenőrzések 

tervezésénél fokozott figyelmet fordítunk a prevenció érvényesítésére, a bekövetkezett káresemények, 

illetve a kockázati helyszínek kiemelt ellenőrzéseire. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok 

megszüntetése érdekében a szükséges hatósági eljárásokat megindítottuk (3/f. számú melléklet). 

 

II/3. MEGYEI FŐFELÜGYELŐSÉG – IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET 

 

1. Veszélyes üzemek 
Megyénkben jelenleg 6 db alsó küszöbértékű és 18 db küszöbérték alatti üzem található. Minden üzem 

rendelkezik katasztrófavédelmi engedéllyel. A küszöbérték alatti üzemek közül 16 kötelezett Súlyos 

Káresemény Elhárítási Terv elkészítésére. A legtöbb üzemeltetőnél a 2016. évben került sor a soros 

felülvizsgálatok elvégzésére, illetve azokat az üzemeket, amelyek 2015. évben alsó küszöbértékű 

kategóriába tartoztak, Igazgatóságunk jogszabály alapján biztonsági elemzés felülvizsgálatára és 

benyújtására kötelezte.  

Az esetlegesen katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett tevékenységek felderítése érdekében 

folyamatosan tartottunk helyszíni szemléket üzemazonosítás céljából. Az ellenőrzési időszakban 

összesen 43 vállalkozásnál hajtottunk végre helyszíni szemlét. A dokumentációk vizsgálata során 

mindegyik esetben megállapítottuk, hogy az üzemeltető nem tartozik a katasztrófavédelmi törvény 

hatálya alá. 

A vállalkozások hatósági felügyeletének fokozása érdekében összesen 5 alkalommal hajtottunk végre 

iparbiztonsági eseti supervisori ellenőrzést. Az ellenőrzéseken a társhatóságaink közül a Győr-Moson-

Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szakigazgatási 

szervei, valamint a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőr Igazgatósága vettek részt.  

Az üzemeltetők a belső védelmi terv és a súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatokat 

végrehajtották. A gyakorlatokat minden esetben ellenőriztük és azokat megfelelőre értékeltük. Az 

ellenőrzési tervnek megfelelően az üzemek éves hatósági ellenőrzését általában a gyakorlatokat 

követően hajtottuk végre. 

 

2. Veszélyes áruk szállítása 
A veszélyes áruk szállítása során megyénk területén jelentős forgalom halad keresztül. Közúton az M1 

autópálya, a 86. számú és a 81. számú főútvonalak, vasúton a Győr-Sopron és a Győr-Hegyeshalom 

vonalak, míg vízi úton a Duna folyó jelenti a legforgalmasabb útvonalakat. Ezek közül is kiemelkedik a 

közúti és a vasúti forgalom.  

A BM OKF által kezdeményezett Disaster akciókban minden alkalommal részt vettünk. Műveleti 

megyeként elsősorban a közúti ágazat tekintetében, de egy alkalommal vasúti szállítás esetében is 

közreműködtünk. 

Az ellenőrzések végrehajtása során a társszerveinkkel kiváló kapcsolatot sikerült kialakítani. A Győr-

Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
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Közlekedési Felügyelősége, valamint a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőr 

Igazgatóságának szakemberei a legtöbb ellenőrzésen részt vettek. A közúti szállítás tekintetében 2 

alkalommal hajtottunk végre komplex supervisori ellenőrzést. Több megyét érintő ADR ellenőrzésen 

saját szervezésben a kirendeltségek 2 alkalommal, míg más megyei igazgatóság szervezésében összesen 

6 alkalommal vettek részt. 

Az eljárások számában a vasúti szállítás területén tapasztalható jelentős növekedés 2016. évben 27 

eljárást indítottak a katasztrófavédelmi kirendeltségek.  

Az ellenőri állomány létszámát a lehetőségekhez képest igyekszünk egyenletesen elosztani a 

kirendeltségek között. Jelenleg minden iparbiztonsági felügyelő rendelkezik ADR, RID, ADN 

végzettséggel, illetve két fő ICAO ellenőri végzettséggel. A felügyelőkön kívül minden kirendeltségen a 

hatósági osztályról legalább egy fő rendelkezik a szükséges ellenőri képesítésekkel. Az ellenőrzések 

statisztikai adatai a 4. számú mellékletben találhatóak. 

 

3. Létfontosságú rendszerek védelme 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően egyeztettünk az E.On Zrt. képviselőivel az alapvető és 

létfontosságú fogyasztók besorolási eljárásával kapcsolatban. A szempontrendszer alapján felmértük és 

a Megyei Védelmi Bizottság véleményének kikérésével – az E.On Zrt. szakmai érveinek figyelembe 

vételével – kijelöltük az alapvető és létfontosságú fogyasztókat. Az eljárások eredményeként jelenleg 

133 fogyasztó létfontosságúként, 42 fogyasztó pedig alapvetőként van kijelölve.  

Létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési hatósági eljárást 2 alkalommal folytattunk le, az 

egyiket a közrend-védelem ágazatban, a másikat a vízgazdálkodási ágazatban. Mindkét esetben 

megtörtént rendszerelemek kijelölése, a kijelölt rendszerelemek Üzemeltetői Biztonsági Tervvel és 

biztonsági összekötő személlyel rendelkeznek. 

A létfontosságú rendszerelemek közül az agrárágazatban 6, egészségügyi ágazatban 2 gazdálkodó 

nyújtott be kérelmet nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés érdekében. A 

szakhatóságként eljáró katasztrófavédelmi kirendeltségek minden esetben megkeresték a véleményadó 

társszerveket. Az üzemeltetők azonosítási jelentései és a társszervek véleményei alapján 2 

agrárgazdasági és mindkettő egészségügyi rendszerelem kielégítette az ágazati és a horizontális 

kritériumrendszert. Ennek megfelelően ezek nemzeti létfontosságú rendszerelemként kijelölésre 

kerültek. 

Az igazgatóságon a biztonsági összekötő személy kijelölésre került, a biztonsági irányítási tervet 

elkészítettük. A Belügyminisztérium ellenőrzését követően a tervet soron kívül felülvizsgáltuk és a 

kijelölő-, valamint a nyilvántartó hatóság részére megküldtük. 

A nem rendszeres hulladékszállítás folyamatos ellátásának biztosítása miatt az igazgatóság egyeztető 

tárgyalásokat folytatott a három, megyénkben működő közszolgáltató céggel. Az igazgatóság levélben 

kereste meg az önkormányzatokat a jelentkező problémák megoldása érdekében. A nem rendszeres 

hulladékszállításban fennakadás nem jelentkezett, a szolgáltatók a szükséges engedélyekkel 

rendelkeznek.  

A hulladékszállítással kapcsolatban a a soproni járás területén 8 településnek 2015. december 31-én 

lejárt a közszolgáltatói szerződése. A településekkel és az érintett közszolgáltatókkal a kapcsolatot 

felvettük. Igazgatóságunk a 8 település vonatkozásában a Rekultív Magyarország Kft-t közérdekű 

szolgáltatóvá kijelölte. 2016. december 31-én az érintett települések szerződést kötöttek a 

közszolgáltatóval, így további kijelölésre nem került sor, a hulladékszállítás megyénkben megoldott. 

 

4. Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban: KML) helyzete, tevékenysége 
A KML, amely a veszélyes áruszállítás ellenőrzési feladatokon felül alaprendeltetéseként a vegyi és 

sugárveszélyeztetettség felderítésére fenntartott szolgálat. A parancsnok ADR, RID, ADN, ICAO 

végzettséggel rendelkezik. 

A KML gépjármű mellett a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (a továbbiakban: KSE) is aktív 

szolgálati feladatokat lát el. A KSE a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségen került elhelyezésre, 

hogy a kapuvári, a soproni és a mosonmagyaróvári kirendeltségek hatósági munkáját támogatni tudja. A 
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jármű alkalmas mobil vezetési pontként való alkalmazásra is, melyet gyakorlatok során eddig több 

alkalommal tettünk próbára. A KSE járművet hatósági ellenőrzésekkel összekötött forgalom 

monitoringozási feladatokra rendszeresen igénybe vettük. A KSE jármű kezelését végző iparbiztonsági 

felügyelőket bővített sugárvédelmi tanfolyamra beiskoláztuk. A KML tevékenységét az 5. számú 

melléklet táblázatai foglalják össze. 

 

II/4. INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEK 

 

1. Hatósági tevékenység 

Az integrált feladat-végrehajtás eredményeként immár 2012. óta egy szervezeti elemnél, a megyei és 

kirendeltségi hatósági osztálynál összpontosul valamennyi, a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó 

hatósági szakkérdés, amely komplex és hatékony hatósági felügyeletet eredményez. A 

bürokráciacsökkentést célzó kormányzati szándéknak megfelelően, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

is igazodik az ügyintézések egyszerűsítésére, amely következtében az ügyintézési idők folyamatosan 

csökkennek. 

Az integrált feladatellátás révén a hatóság rendelkezésére álló erők és eszközök tárháza jelentősen 

kibővült. A feladatok ellátásába bevonhatóak a katasztrófavédelem speciális felszereléssel rendelkező 

egységei is. Az azonnal riasztható Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML), a Katasztrófavédelmi 

Műveleti Szolgálat (KMSZ) vagy a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (KSE) elősegíti a 

hatékony és gyors beavatkozást káresemények megelőzése, vagy azok mielőbbi felszámolása érdekében. 

A hatósági eljárások egyes részcselekményeinek végrehajtásában az igazgatóságokon a szakterületi 

főfelügyelők, a kirendeltségeken a felügyelők, továbbá a katasztrófavédelmi megbízottak, a 

tűzoltóparancsnokok, a tűzoltóparancsnok-helyettesek, valamint a katasztrófavédelmi őrsparancsnokok 

is részt vesznek. 

 

2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó eljárások 

A 2016. év során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatásköreinek száma tovább bővült. Az egyes 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet alapján 2016. szeptember 9-

től a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások többségében már nemcsak vízügyi 

és vízvédelmi, hanem tűzvédelmi ügyekben is az igazgatóság jár el hatóságként, illetve szakhatóságként.  

Az igazgatóság a 2016. évben 40 nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyben járt el. A kiemelt 

beruházásokkal kapcsolatban tett intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk a Győr-Moson-Sopron-, 

Komárom Esztergom-, Vas-, illetve Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjait. 

Ezen kiemelt jelentőségű ügyek közé tartoznak: 

 Audi Hungaria Zrt. győri telephelyének bővítése 

 Wuppermann Hungary Kft. Gönyű közigazgatási területén tűzihorganyzó és acélszeletelő üzem 

létesítése 

 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) megrendezésével összefüggő infrastrukturális 

fejlesztésekre irányuló beruházások 

 Fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem 

létesítése 

 M85 és M86-os gyorsforgalmi út kiépítése 

 Győrt elkerülő 813. számú főút közlekedésfejlesztésével kapcsolatos beruházása 

 Sopront elkerülő főút közlekedésfejlesztésével kapcsolatos beruházása 

Igazgatóságunkon a kiemelt ügyek intézése a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A 

rendeletben foglalt határidőket hatóságunk egyetlen esetben sem lépte túl. Az engedélyek mielőbbi 

kiadása érdekében szoros kapcsolatot tartunk az ügyfelekkel, valamint a hatóságokkal. Szükség esetén 

egyeztető tárgyalásokat kezdeményeztünk a hatékony, gyors és eredményes ügyintézés érdekében. 

Hatóságunk a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos ügyeket soron kívül, azonnal intézi. 
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3. Hatósági ellenőrzések 

Az igazgatóság és a négy kirendeltsége 2016. évben összesen 3485 hatósági ellenőrzést hajtott végre. Ez 

megközelítőleg – munkanapokra bontva - 14 db hatósági ellenőrzést jelentett minden nap. Az 

ellenőrzések végrehajtásában mindegyik katasztrófavédelmi szakterület kiveszi részét, hol önállóan, hol 

integrált keretek között. Több éve hajtunk végre közös ellenőrzéseket társszervekkel, mely ellenőrzések 

rendkívül hatékonyak és eredményesek. 

Az ellenőrzéseket követően 209 esetben kellett közigazgatási bírságot kiszabni - 24.093.671 Ft értékben 

– jogszabálysértőkkel szemben, a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében. 

 

4. Hatósági, szakhatósági „engedélyezési” eljárások 

Minden egyes hatósági döntésnél igazgatóságunk arra törekszik, hogy a térség fejlődését segítse elő, 

úgy, hogy mindeközben a lakosság és a vállalkozások biztonsága javuljon, illetve a régió vízvédelme 

folyamatosan biztosított legyen. 

Az igazgatóság és kirendeltségei hatósági jogkörükből adódóan összesen 3293 db hatósági eljárást 

folytattak le 2016. évben, amely 18 %-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva (2015. év: 2774 

db). A 3246 hatósági eljárásból 1849 db (56 %) a tűzvédelmi szakterület, 1351 db (41 %) a vízügyi és 

vízvédelmi szakterület, míg 93 db (3 %) az iparbiztonsági szakterület hatáskörébe tartozott. 

Az igazgatóság a 2016. évben összesen 2415 esetben működött közre szakhatóságként a különböző 

hatóságok által lefolytatott eljárásokban, amely 18 %-kal több az előző évhez képest (2015. év: 2053 

db). A statisztikai adatok vizsgálata során szembetűnő az MKI vízügyi hatóságának kiemelkedően 

magas (1297 db, 54 %) szakhatósági eljárás száma, amely egymaga meghaladja a 4 kirendeltség 

szakhatósági közreműködéseinek számát (1118 db, 46 %). Ez a magas ügyszám kifejezetten a térség 

ipari és egyéb beruházásaival magyarázható és hozható összefüggésbe. 

A megyei hatósági és szakhatósági eljárások szervezeti egységenkénti megoszlását a 6. számú melléklet 

mutatja. 

 

5. Másodfokú hatósági és szakhatósági eljárások 

2016. évben az igazgatóság részéről 6 db másodfokú hatósági döntés került kiadásra. Megfigyelhető az a 

több éve tartó tendencia, hogy a hatósági és szakhatósági ügyek növekedése ellenére sem magas a 

másodfokú hatósági és szakhatósági ügyek száma, mely a kirendeltségek és az igazgatóság 

megalapozott és hiteles döntéseivel hozható szoros összefüggésbe. 

 

6. Kéménysepréssel összefüggő hatósági eljárások 

Az igazgatóság illetékességi területén 2016. június 30-ig 6 kéményseprő-ipari közszolgáltató működött. 

2016. július 1-től azonban a megye 183 településéből csupán Sopron, Sopronnémeti és Szilsárkány 

településeken maradt meg a régi, szerződés alapú közszolgáltatás, amelyekből 2016. augusztus 15-től 

további 2 település önkormányzata - Sopronnémeti és Szilsárkány - közös megegyezéssel felmondta a 

szerződést a közszolgáltatóval.  

Jelenleg Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén működik közszolgáltató (Kétüsz Sopron 

Kft.), a megye többi 182 településén a katasztrófavédelmi szerv látja el a lakossági kéményseprő-ipari 

szolgáltatást. 

A gazdálkodó szervezetek körében végezhető kéményseprő-ipari feladatokra 5 szolgáltatót vett 

nyilvántartásba az igazgatóságunk, melyek az alábbiak: 

 Kétüsz Sopron Kft. (csak Sopron város területén, mint közszolgáltató) 

 Magyar Kéményseprő Kft. 

 Kétüsz Kapuvár Kft. 

 Kétüsz Győr Kft. 

 Nekuti Zoltán ev. 
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Igazgatóságunk a kéményseprő-ipari szolgáltatók, közszolgáltatók felett gyakorolt hatósági jogkörében 

2016. évben 15 alkalommal ellenőrizte tevékenységüket. Az ellenőrzés során nem került megállapításra 

olyan hiányosság, amely veszélyeztetné megyénk tűzbiztonságát.  

 

7. Településeket érintő rendezései tervekkel kapcsolatos eljárások 

Településrendezési-, integrált településfejlesztési stratégia, valamint településfejlesztési koncepció 

véleményezésére irányuló eljárásokban 2016. évben összesen 207 alkalommal vettünk részt. 

Véleményünk kialakításánál minden alkalommal - a lakosság biztonságának érdekében - figyelembe 

vettük a tűzvédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, illetve vízügyi, vízvédelmi szempontokat is. 

 

8. Hatósági eljárásokkal összefüggő szolgáltatási és egyéb díjak 

A 2016. évben katasztrófavédelmi hatóságunk részére (tűzvédelem és iparbiztonság) 3.862.000 forint, 

vízügyi hatóságunk részére pedig 91.138.733 forint igazgatási szolgáltatási díj került befizetésre. Ez 

összesen 95.000.733 forint igazgatási szolgáltatási díj bevételt jelent. 

 

A vízügyi hatóság részéről a 2016. évben összesen 794.452.330 forint folyt be a vízkészlet járulék 

(VKJ) díjakból a központi költségvetésbe. 

 

9. Közérdekű- és panasz bejelentések 

A 2016. évben összesen 133 db hatósági kérdést érintő közérdekű bejelentést és panaszt kezelt 

Igazgatóságunk hivatala. A bejelentések és panaszok szakterületenkénti megoszlása alapján a 

tűzvédelmi szakterületet összesen 66 db ügy, a vízügyi, vízvédelmi szakterületet pedig összesen 67 db 

ügy érintette.  

A tűzoltósági szakterületet érintő ügyek jellemzően a kiürítési és tárolási szabályok megszegésével és a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatással, míg a vízügyi szakterületet érintő ügyek jellemzően szabálytalan 

trágyatárolással és vízszennyezéssel voltak kapcsolatosak. 

Az iparbiztonsági szakterületet érintően egyetlen egy bejelentés sem érkezett igazgatóságunkhoz. 

 

10. Egyéb 

Az igazgatóság részéről minden évben meghatározásra kerül egy „súlyponti téma”, amely az idei évben 

a turizmushoz kapcsolódó létesítmények, épületek, rendezvények (például: múzeumok, strandok, illetve 

azok öltözői, szabadtéri rendezvények- és vásárok, kempingek, vasút- és buszállomások, vízparti 

nádfedeles létesítmények, sátorszállások, utazási irodák stb.) tűzvédelmi helyzetének vizsgálata volt.  

A 2016. évben a súlyponti téma keretében a turizmushoz kapcsolódó létesítmények területén 96 

ellenőrzést hajtottak végre a kirendeltségek, amelyből 36 létesítményben tártak fel hiányosságot. Ezek 

megszüntetésére 29 alkalommal történt intézkedés és 7 tűzvédelmi bírság került kiszabásra. 

A téma zárásaként novemberben szimpóziumot tartott az igazgatóság, melyre az érintett vállalkozások, 

szolgáltatók meghívásra kerültek, és az ellenőrzések, illetve gyakorlatok tapasztalatairól kaptak 

tájékoztatást a résztvevők. 

 

II/5. MEGYEI FŐÜGYELETI OSZTÁLY 

(Főügyelet, Műveletirányítási ügyelet, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat) 

 

1. Személyi feltételek 

1. Személyi feltételek 
A megyei főügyeleti osztály az osztályvezető közvetlen irányításával, az igazgatóhelyettesi szervezet 

részeként működik, szorosan együttműködve a szakmai főfelügyelőkkel, a kirendeltségek és a hivatásos 

tűzoltó-parancsnokságok állományával.  

A megyei főügyelet és műveletirányító ügyelet 24/72 órás szolgálati rendben működött 2016. július 01-

ig, jelenleg 12/24 – 12/48 órás munkarendben történik a szolgálatellátás, a napi szolgálati létszám 4 fő.  
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A Központi Főügyelet, szomszédos megyei főügyeletek, a társszervek ügyeletei és a megyei főügyeletünk 

között jó munkakapcsolat alakult ki. A rendvédelmi szervekkel, az osztrák és szlovák együttműködő 

ügyeletekkel, társszervekkel, a közreműködőkkel, a karitatív szervezetekkel és a gazdálkodó 

szervezetekkel az ügyelet rendszeresen tartja a kapcsolatot. A 24 órás ügyeleti rendszerben működő 

társszervekkel a kapcsolattartás rendszeres, különösen: a rendőrség, a mentők, a közútkezelő, a vízügyi 

igazgatóság és az E.ON esetében. 

 

A Győr–Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság épületében (Győr, Szent Imre u.) került 

kialakításra a Tevékenység Irányítási Központ, ahol a katasztrófavédelem részére 5 munkaállomás, 

valamint a szociális-, és az öltöző helyiségek is rendelkezésre állnak. A költözés 2016. január 19-én 

megvalósult. 

 

2. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) helyzete (személyi, technikai, informatikai 

feltételek) 
A KMSZ napi minimumlétszáma 2 fő, szolgálati helye a Csorna Katasztrófavédelmi Őrs bázisán került 

kialakításra. A napi feladatok végrehajtásában az elhelyezésük nem jelent problémát. A KMSZ teljes 

tevékenységéhez szükséges felszerelések, dokumentumok biztosítottak. A KMSZ 2016. éves tűz- és 

káreseti, valamint az ellenőrzési tevékenységét részletesen 7. sz. melléklet mutatja be. 

 

III. HUMÁN TEVÉKENYSÉG 

A Humán Szolgálat nagy hangsúlyt fektet a létszám-, és bérgazdálkodásra. A Gazdasági Igazgató-

helyettesi Szervezettel együttműködve, a pénzügyi keretek megfelelő felhasználásával a legoptimálisabb 

humán erőforrás gazdálkodás valósul meg. 

A 2016-os év a beiskolázások, továbbképzések tekintetében ismételten kiemelkedő tekintettel bírt: a 

képesítési követelményeknek történő megfeleltetés, az állomány szakmai felkészültsége, a készenléti 

állomány tekintetében a speciális végzettséggel rendelkezők számának növelése határozta meg a z 

oktatási szakterület fő tevékenységi irányait. 

A nem vezetői állomány képzése tervszerűen folyik. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által 

szervezett – 24 különböző tanfolyamon – 101 fő vett részt. 

 

IV. HIVATALI TEVÉKENYSÉG 

2016. évben összesen 147 darab közérdekű bejelentés és panasz érkezett be igazgatóságunkra, közülük 

119 db minősült közérdekű bejelentésnek, 28 db pedig panasznak. 

A saját hatáskörben vizsgált ügyek közül 18 db megalapozottnak, 9 db részben megalapozottnak, 58 db 

megalapozatlannak bizonyult. A más szerv (jellemzően kormányhivatal járási hivatalai) 

közreműködésével vizsgált ügyek közül 10 db megalapozott, 12 db részben megalapozott, 24 db pedig 

megalapozatlan volt. 

11 db ügy hatáskör hiányában áttételre került. Az áttételekre jellemzően önkormányzatok, illetve a 

kormányhivatal (járási hivatalok) irányába került sor. 

2016. évben 12 nemzetközi kiutazást és 3 nemzetközi fogadást valósított meg igazgatóságunk a szlovák 

és osztrák partnerszervezetekkel, a jó szakmai kapcsolat fenntartására és a határmenti tűz- és káresetek 

gyors, eredményes felszámolásának elősegítésére törekedve. 2016. októberében együttműködési 

megállapodást írtunk alá a Nagyszombati és a Pozsonyi Kerületi Tűzoltó és Műszaki Mentő 

Szolgálattal. 

A Burgenlandi Tartományi Tűzoltószövetséggel közös „Kétnyelvű tűzoltó kiképzőközpont létrehozása a 

határon átnyúló tűzoltókiképzésért” című projekt eredményeként 2016. évben 6 alkalommal, összesen 

86 fő (közülük 56 fő hivatásos tűzoltó) gyakorlatozott az Eisenstadtban kialakított, kiképzőcentrumként 

működő tűzszimulációs házban. 
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2016. évben kiemelt rendezvényünk volt a Polgári Védelmi Nap, a Szt. Flórián-nap - mely utóbbin 

évente tiszteletbeli tűzoltói cím és 2015. évtől hagyományteremtő szándékkal „Megye 

katasztrófavédelméért” díj adományozására is sor kerül -, a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés 

Világnapja alkalmából évről-évre kimagasló számú résztvevővel szervezett önkéntes véradás, a tűzoltó 

sportversenyek és a június, július hónapban két turnusban szervezett tűzoltó gyermektábor. A megye 

harmadik önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesülete útbaindító ünnepségére májusban került sor 

Fertőszentmiklóson. Szeptemberi jubileumi rendezvényeinken a mosonmagyaróvári hivatásos 

tűzoltóság fennállásának 140., a soproni hivatásos tűzoltóság fennállásának pedig 150. évfordulóját 

ünnepeltük. 

A szóvivőn és a honlapunkon keresztül rendszeresen tájékoztattuk a médiát az igazgatóság 

tevékenységéről, rendezvényeiről, jelentősebb eredményeiről, fontosabb céljai megvalósulásáról. 2016. 

évben nagy sajtóérdeklődésre számot tartó rendezvény volt a mosonmagyaróvári és a soproni hivatásos 

tűzoltóság jubileumi rendezvénye, a Fertőszentmiklósi önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület útbaindító 

ünnepsége és a kiürítési gyakorlatok. 

A társszervekkel együttműködve tényeken alapuló tájékoztatást folytattunk a bekövetkezett eseményekkel 

összefüggő katasztrófavédelmi feladatokra és az állampolgárok által követendő magatartásra helyezve a 

hangsúlyt, de a média a visszatérő, szezonális témák célközönséghez juttatásában is korrekt 

partnerünknek bizonyult. 

 

V. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

Az ellenőrzési szolgálat ellenőrzési tevékenységét az éves belső ellenőrzési terv, valamint a féléves 

ellenőrzési tervek alapján végzi. A revizori és a szakmai ellenőrzések esetében terven felüli ellenőrzések 

is voltak, melyek főigazgatói, igazgatói utasítás alapján kerültek elvégzésre. A revizori ellenőrzések az 

igazgatóság gazdasági tevékenységeinek gazdaságos, szabályszerű és eredményes működését vizsgálják, 

segítik. Kiemelt figyelem irányul a meghatározó gazdasági tevékenységek (beszerzés, ingatlan 

üzemeltetés, gépjármű üzemeltetés, leltár, selejtezés) ellenőrzésére. 

A szakmai ellenőrzés témavizsgálat keretében vizsgálta többek között a SKET gyakorlatok 

dokumentációját, a tervezett hatósági ellenőrzések eljárásjogi szabályainak betartását, a helyi szervek 

vezetői által végzett vezetői ellenőrzési tevékenységet, a beavatkozó ÖTE-k tűzoltási, műszaki mentési 

és katasztrófavédelmi tevékenységét, a belső védelmi terv gyakorlatok dokumentálását, a főfoglalkozású 

létesítményi tűzoltók szakmai képesítésének, egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasságát, a 

megyei és járási önkéntes mentőcsoportok személyi, tárgyi, működési feltételeit, a szakmai szempontból 

elrendelt tűzeseti (káreseti) helyszíni szemlék eljárási tevékenységét, a veszélyes áru szállítás ellenőrzés 

személyi és tárgyi feltételeit. 

Az ellenőrzési szolgálat koordinálásával kerültek végrehajtásra az igazgatóság által végzett átfogó 

ellenőrzések, valamint az igazgatói beszámoltatások, szemlék. Az igazgatóhelyettesi szervezetek által 

végrehajtott irányítószervi (szakterületi) ellenőrzések tekintetében tanácsadási tevékenységet folytat a 

szolgálat. 

 

VI. GAZDASÁGI IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET 

Az igazgatóság gazdálkodási tevékenysége 2016. évben gazdaságos volt, folyamataiban teljesült az 

államháztartásra vonatkozó jogszabályok betartása, a költségvetés gazdaságos, takarékos és 

szabályszerű felhasználása, a vagyonkezelés hatékonysága és szabályszerűsége, valamint a számviteli és 

bizonylati rend és fegyelem biztosítása. 

Az országos közfoglalkoztatási program keretében közfoglalkoztatottak alkalmazásával növeltük a humán 

erőforrás állományt az igazgatóságon.  

Igazgatóságunk az értékelt időszakban az alapfeladatok zökkenőmentes végrehajtását biztosító, 

költségtakarékos, centralizált gazdálkodást folytatott. A felmerülő igények indokoltságát minden esetben 

vizsgáltuk, szigorú vezetői döntések alapján kerültek a kötelezettségvállalások engedélyezésre.  
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1. Költségvetési szakterület 
Ellenőriztük az Önkéntes Tűzoltó egyesületek, a mentőszervezetek, illetve az önállóan beavatkozó 

ÖTE-k állami támogatással, valamint pályázati úton nyert támogatással történő elszámoltatásait. 

A beérkező igazgatási szolgáltatási díjak beazonosításával kapcsolatban folyamatosan egyeztettünk a 

területi Vízügyi Hatósággal, végrehajtjuk a  számlát helyettesítő bizonylatok kiállítását, az ügyfelek 

téves utalás kezdeményezéseit, a vízkészlet járulékkal összefüggő Magyar Államkincstár felé jelentkező 

adatszolgáltatási kötelezettséget, a vízkészlet járulék ügyintézővel történő egyeztetéseket, valamint az 

inkasszó foganatosításokat. 

 

2. Műszaki szakterület 

Gépjármű üzemeltetés 
2016. évben igazgatóságunk 91 járművel rendelkezett. Tavaly két készenléti járművet vehettünk át 

központi beszerzés kapcsán teljes málha felszereléssel, illetve egy Volkswagen kis buszt. Az új 

járművek - az R16-os Rába fecskendő és az Iveco magasból mentő - a Győri Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokságra kerültek beállításra. Selejteztünk 3 járművet, a leselejtezett Rába habkocsi a 

Fertőszentmiklós ÖTE-nek, a Magirus „K-teher” pedig Börcs ÖTE-nek került térítésmentesen átadásra. 

A Kloeckner létrás szert a BM OKF nevében értékesítettük a Horoszcoop Kft. részére. A rendszerből 

kivont eszközök korszerűbb eszközökkel történő kiváltása központilag ütemezett. 

 

Ingatlan üzemeltetés, elhelyezés 
Igazgatóságunk elhelyezéshez, működéshez szükséges ingatlanjai energiahatékonysági szempontból 

felújításra szorulnak, állagmegóvásukat lehetőség szerint egyrészt önkormányzati adományokból, illetve 

a halaszthatatlan, égető javítási, karbantartási munkákat saját forrásból valósítjuk meg.  

2015. évről 2016. évre áthúzódott a Győri HTP épület homlokzat felújításának kivitelezése, ami 

önkormányzati forrásból valósult meg. Saját forrásból hajtottuk végre Győr-Sáráspuszta komplett 

tetőszerkezet cseréjét, valamint az épület teljes felújítását. 

2016. évben központi forrásból volt tervezett a Mosonmagyaróvári Kvk épületének tetőcseréje, valamint 

központi, saját és önkormányzati forrásból ugyanezen épület ökörszemablakinak felújítása. A 

kivitelezés 2017 évben maradvány terhére fog megvalósulni. 

Figyelünk a kisebb javítási, karbantartási munkálatok elvégzésére is a megelőzés érdekében. A 

villámvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok során feltárt hibák 

megszüntetése, javítása lassan, folyamatosan, a költségvetési fedezet függvényében történik. 

 

VII. ÖSSZEGZÉS 

A vizsgált időszakban az igazgatóság a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozók 

rendelkezéseinek megfelelően látta el feladatait, együttműködve a rendvédelmi szervekkel, országos 

hatáskörű szervek területi és helyi képviseleteivel, karitatív és társadalmi szervekkel, valamint civil 

szervezetekkel.  

A védelmi igazgatás működtetése során kitűnt a katasztrófavédelem vezető szerepe, melyet alátámaszt a 

társ- és rendvédelmi szervektől, valamint a kormányhivatal főosztályaitól érkező pozitív visszacsatolás. 

A megyénkben működő önkéntes tűzoltó egyesületek és létesítményi tűzoltóságok mentő tűzvédelmi 

feladatokba történő bevonását erősítettük, aminek eredményeképpen hatékonyabbá vált a katasztrófák 

elleni védekezés, nőtt a megye beavatkozó szerveinek reagáló képessége a valós alkalmazások esetén. 

2016. évben az igazgatóság valamennyi szakterülete magas szakmai színvonalon hajtotta végre 

feladatait, az igazgatóság szervezeti elemei tevékenységük során szorosan együttműködtek, egymást 

támogatva valósították meg célkitűzéseiket, mely során kiemelten kezelték a felkészüléssel kapcsolatos 

feladataikat.  

2016. évben az igazgatóság gazdálkodási tevékenysége szabályos, szabályozott, gazdaságos, hatékony 

és eredményes volt, mely biztosította az alapfeladatok ellátását. Folyamataiban teljesült az 
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államháztartásra vonatkozó jogszabályok betartása, a költségvetés gazdaságos, takarékos és 

szabályszerű felhasználása, a vagyonkezelés hatékonysága és szabályszerűsége, valamint a számviteli és 

bizonylati rend biztosítása. 

 

 

 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: A megyében bekövetkezett tűzoltói események 

2. sz. melléklet: A tűzkeletkezési okok a vizsgált tűzeseteknél 

3. sz. melléklet: Polgári védelmi szakterület mellékletei 

4. sz. melléklet: Veszélyes áru szállítás ellenőrzése 

5. sz. melléklet: Katasztrófavédelmi Mobil Labor működése – statisztikai adatok 

6. sz. melléklet: Hatósági és szakhatósági ügyek megoszlása 

7. sz. melléklet: KMSZ statisztikai adatok 


