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I. FŐBB CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSULÁSA 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) a 2017. 

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. 

2017. évben 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 vezetői fórumrendszer hatékony működtetését, az értekezletek előkészítését, megtartását és 

dokumentálását, amit a helyi szervek tekintetében is elvártunk; 

 a mentő tűzvédelem diszlokációjának javítását, melynek köszönhetően önállóan beavatkozóvá vált a 

nagycenki önkéntes tűzoltó egyesület; 

 hatékony felügyeleti rendszer működtetését az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység 

szolgáltató jellegének további erősítésével, az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával 

megvalósuló supervisori ellenőrzésekkel; 

 az adott évre meghatározott súlyponti téma előtérbe helyezésével 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 

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). 2017. évben 

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

A megye tűzbiztonságát növelte, hogy 2017. március 01-től Győrszemere, Tét és Fertőszentmiklós 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek után 4 településből álló tevékenységi területen Nagycenk Község 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület is önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületként működik. Ezzel további 4 

településen több mint négyezer ember számára számottevően emelkedett a tűzbiztonság szintje. 

2017-ben a tűzesetek száma 843-ra (ebből 64 utólagos tűzeset) nőtt az előző évi 684-hez (ebből 49 

utólagos tűzeset) képest. A műszaki mentések száma 1901-re nőtt az előző évi 939-ről. A tűzesetek 

száma az összes esemény 24 %-át tette ki, amely közel megegyezik az előző évi adattal.  
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Káreseteknél a sérültek száma növekedést mutat 553-ról 615-re, ezzel ellentétes tendencia figyelhető 

meg az elhunytak számának alakulásában, amely 59-ről 58-ra csökkent.  

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

Igazgatóságunk 2017-ben a III. kiemelt vagy annál magasabb riasztási fokozatú tűzesetek közül 

összesen 7 eseményről készített műveletelemezést, ezek az alábbiak voltak: 

 2017. január 07-én Osli, Eszterházy madárvárta területén kb. 20 hektár terület leégett, amelyen 30-

40 körbála szétszórtan volt elhelyezve - a riasztási fokozat III. kiemelt volt. 

 2017. január 07-én Töltéstava, Táplánypusztán a Szociális Központ „B” épület IV. osztályán tűz 

keletkezett - a riasztási fokozat IV. kiemelt volt. 

 2017. június 28-án a Fertőrákosi Vízitelepen cölöpökre épült víz feletti házak közül - 23 darabból - 

10 darab ház leégett egy tűzeset következtében - a riasztási fokozat V. kiemelt volt. 

 2017. július 10-én Szil külterületén kb. 200 hektár területű gabonatáblában lábon álló gabona és 

learatott tarló égett, a sűrű füst a 86-os főutat elborította - a riasztási fokozat IV. kiemelt volt. 

 2017. augusztus 06-án Dör külterületén 20x30 méter alapterületű, 700 darab nagyméretű 

szalmabálából álló kazal teljes terjedelmében égett, valamint a kazal közelében egy egytengelyes 

pótkocsi és a mellette álló Suzuki típusú személygépkocsi égett - a riasztási fokozat III. kiemelt 

volt. 

 2017. augusztus 11-én Fertőszentmiklóson egy 1.100 m
2
 alapterületű, háromszintes épület nyugati 

része 400 m
2
 területen égett - a riasztási fokozat IV. kiemelt volt. 

 2017. augusztus 29-én Sopronban használaton kívüli hotelépület égett - a riasztási fokozat IV. 

kiemelt volt. 

Szabad területen 278 esetben keletkezett tűzeset, figyelembe véve az összes tűzesetet, ez az esetek 33 

%-a. 

2. Tűzvizsgálat 
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 29 tűzvizsgálati eljárás megindításának szükségességét vizsgáltuk. Az 

időszak végéig 27 esetben zárult le a vizsgálat. A tűzvizsgálati eljárások megindításának oka 

legtöbbször bűncselekmény gyanúja (12), ezt követi a haláleset miatt történő vizsgálat (8). A tűzeset 

minősített riasztási fokozata alapján 6, egyéb szakmai indok alapján 1 esetben kellett tűzvizsgálatot 

elrendelni. 

A lezárt 27 tűzvizsgálat közül 10 esetben ismeretlen a tűz keletkezési oka. 11 esetben nyílt láng, 1 

esetben robbanás, 1-1 alkalommal hőtermelő berendezés, vagy villámcsapás, 1 esetben technológiai 

hiba és 2 esetben dohányzás okozott tüzet. 

A megindított tűzvizsgálatok alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. 

3. Önkéntes tűzoltó egyesületek 
2017-ben a megyében 63 önkéntes tűzoltó egyesületnek volt együttműködési megállapodása hivatásos 

tűzoltósággal. Ebből 26 egyesülettel az I., 22 egyesülettel a II., 10 egyesülettel a III. és 5 egyesülettel a 

IV. kategóriás együttműködési megállapodást tudtuk megkötni, mely szerint megfelelnek a 3/2013. BM 

OKF utasítás előírásainak. 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). 



 

 

3  

A tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet folytató egyesületek 2017-ben a KAP-online kimutatása 

szerint 1168 alkalommal vonultak, avatkoztak be, hozzájárulva a tűzoltóságok hatékonyabb 

munkavégzéséhez. Az elmúlt években ennél jóval alacsonyabb esetszámnál avatkoztak be, 2016-ban 

például 402 alkalommal. Ez az esetszám jelentős növekedést mutat, hiszen - évente növekvő arányban - 

2017-ben már a káresetek kb. 20 %-ának felszámolásában közreműködtek az egyesületek. Az önállóan 

beavatkozó tűzoltó egyesületek 2017-ben 117 alkalommal avatkoztak be egyedül (Győrszemere 49, Tét 

18, Fertőszentmiklós 15, Nagycenk 35 alkalommal). 

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, 2017. évben 6 helyszínen, 

összesen 99 fő tett sikeres vizsgát. Évenként vizsgálva a képzéseken résztvevők száma folyamatosan 

növekszik. Az elmúlt évben 62 fő részére ifjúsági tűzoltó tanfolyamot is tartottunk. 

A tűzoltó egyesületek és létesítményi tűzoltóságok megfelelő létszámának és képzettségének 

biztosítására az igazgatóság tűzoltásvezetői II. tanfolyamot szervezett 2 helyszínen, ahol összesen 42 fő 

képzése zajlik jelenleg is.  

Az egyesületek részére a magasabb kategória eléréséhez kisgépkezelői tanfolyamokat tartottunk, a 

pályázaton nyert 79-en felül további 20, így összesen 99 vizsgaegységre történő felkészítést hajtottunk 

végre. 

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

megrendeztük a körzeti hagyományőrző tűzoltó versenyeket, ahol 79 egyesület 207 tűzoltó raja vett 

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

tűzoltók részére, 2017. szeptember 09-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 decemberben éves továbbképzést szerveztünk, 

ennek keretében ismertettük a jogszabályi változásokat, egyeztettük a következő 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.  

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

Az idei évben megyénkből 60 tűzoltó egyesület pályázott, több mint 42 millió forint értékben kaptak 

támogatást. Az idei évtől megyénkben már négy önállóan beavatkozó egyesület működik, ezzel 

jelentősen javítva a térség lakóinak biztonságát. Az önállóan beavatkozó egyesületek az idén a 

pályázaton túl további 6.280.000 forintot kaptak működésük finanszírozására. (Győrszemere és Tét 

ÖTE 12 hónapra havi 170.000 forintot, míg Fertőszentmiklós ÖTE 12 hónapra havi 100.000 forintot 

kapott és Nagycenk ÖTE 10 hónapra havi 100.000 forintot kapott) 

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

Sopron Megyei Tűzmegelőzési Bizottság. A bizottság 2017. 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 kapcsolatban, 

valamint a jégen tartózkodás veszélyeiről. 

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 szórólapokat és 

spotfilmeket terjesztette, népszerűsítette. 2017-ben 24 nagyobb rendezvényen képviselte valamely tag a 

bizottságot, összesen 71 munkaóra ráfordítással segítve a bizottság céljainak elérését.  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 2017. szeptember 20-án tartotta éves rendes 

gyűlését. A meghirdetett alkotói pályázatra közel kétszáz szabadkézi rajz, négy egyéb kézműves alkotás, 

két vers és egy mese érkezett a gyerekektől. Megyénkben a legtöbb pályamunkát a Győri Mónus Illés 
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Úti Óvoda, az iskolák közül a legtöbbet a Kisfaludy Károly Általános Iskola Rábacsécsényi Tagiskolája 

küldte. Ők lettek a legkreatívabb óvoda és iskola 2017. évben.  

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

Front Kft.) főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság. A létesítményi tűzoltóságok a KAP adatszolgáltató 

program alapján 16 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. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 

rendszeresen ellenőrzi a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok működését. 

6. Gyakorlatok, továbbképzések 
Igazgatóságunk minden évben meghatároz egy súlyponti témát, amelynek keretében az igazgatóság, a 

katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok gyakorlatot szerveztek, 

tűzvédelmi ellenőrzéseket hajtottak végre.  
2017-ben a cselekvőképességükben és mozgásukban korlátozott személyek elhelyezésére, 

foglalkoztatására szolgáló, Győr-Moson-Sopron megyében található 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. 

2017. évben több mint 430 gyakorlaton vettek részt a hivatásos tűzoltó egységeink (345 helyismereti-, 

58 szituációs begyakorló-, 24 ellenőrző gyakorlat). 

A súlyponti témának megfelelően februárban egy vezetési törzsgyakorlatot tartottunk a kirendeltségek 

és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok vezetői állományának tudásszintjének felmérése és fejlesztése 

érdekében.  

Igazgatóságunk 3 esetben (2017.04.24., 2017.06.09., 2017.09.27.) tartott megyei ellenőrző gyakorlatot, 

amelyek közül mind megfelelt értékelést kapott. 

Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel jelenleg megyénkben 185 létesítmény rendelkezik, amelyek 

felülvizsgálatát, naprakészen tartását terv szerint folyamatosan végeztük. 

 A hatékony beavatkozás elengedhetetlen feltétele a megfelelő mennyiségű és műszaki állapotú 

gépjármű és technikai eszközpark. 2017. évben megyénkbe két darab új R 16-os, magyar 

gépjárműfecskendő érkezett, melyre az állomány kiképzése is megtörtént. 

7. Egyéb 
A nyári iskolai szünetet követő két hétben Győr-Sáráspusztán szerveztük meg a XXX.–XXXI. gyermek 

tűzoltó táborokat összesen 106 fő részvételével. A táborban az országos tűzmegelőzési bizottság 

füstsátrát is felállítottuk. 

Győr-Moson-Sopron megyében minden páratlan évben megrendezzük a hivatásos tűzoltók szakmai 

versenyét. 2017. április 12-én Győrben a legeredményesebb csapatnak a Mosonmagyaróvári Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság csapata bizonyult, amely az országos szakmai versenyen a harmadik helyezést 

érte el, valamint az irányító kategóriában vezetőjük az első helyezést. 

2017. június 06-án Sopronban rendeztük meg a hivatásos tűzoltók VIII. Dr. Prohászka Imre 

Tűzoltósport Emlékversenyét, melyen a legeredményesebb csapatnak a Mosonmagyaróvári Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság csapata bizonyult. 
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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 operatív munkaszervezetek 

működéséhez a kommunikációs és informatikai háttér biztosított. Az ülésekre az aktuális felkészülési 

feladatokkal kapcsolatos előterjesztéseket beterjesztettük. 2017. évben az árvízzel, valamint a téli 

védekezéssel kapcsolatos feladatok gyakorlására törzsvezetési gyakorlatot tartottunk a HVB-k 

bevonásával. Ezen túlmenően 2017.06.21-22. között ConvEx-3-2017 nemzetközi nukleárisbaleset-

elhárítási gyakorlat került levezetésre. A 36 órás valós meteorológiai adatokkal dolgozó gyakorlat során 

az operatív törzsek megyei és helyi szinten is mindkét váltása gyakorolt. A végrehajtás során megyénket 

a radioaktív anyag kibocsátás nem érintette, Madocsa és Bölcske befogadása került előkészítésre. 

A védelmi bizottság elnökei (MVB és HVB-k) és a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek 

kapcsolattartása folyamatos. 

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. 2017. évben 

23 település tekintetében tettünk javaslatot a részbesorolásokban történő változtatásra, amelyet az MVB 

elfogadott. A részbesorolás változások a települések BM rendelettel kihirdetett sorolását nem 

módosította. (3/a. számú melléklet). 

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 

rendőrség és a közút által javasolt módosításokat a tervbe bedolgoztuk. 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, a 

ConvEx-3-2017 nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat során, alkalmazhatóságát gyakoroltuk.  

A lakosság riasztása és tájékoztatása 349 db, egyedi vezérléssel ellátott motoros szirénával biztosított. A 

riasztó eszközök közül 259 darabot hangos próbával leellenőriztük. A folyamatos ellenőrzések hatására 

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

folyamatosan növekszik, várhatóan 5 éven belül az összes eszköz működőképes lesz. Az igazgatóság 

minden segítséget megad a rossz szirénák javításának elvégzéséhez. Jelenleg 245 db riasztóeszköz 

működő képes. Azokon a településeken, ahol az egyéni vezérlésű lakossági riasztó eszköz nem 

működik, ott a lakosság riasztása a helyben szokásos módon (személyes kiértesítés, falutévé, 

hangosbemondó, stb.) kerül végrehajtásra.  
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3. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 
A megye lakosságának védelmét köteles polgári védelmi szervezet 6568 fővel biztosítja. A 

szervezetekbe beosztottak kijelölése beosztó határozattal megtörtént, elméleti és gyakorlati 

felkészítésüket folyamatosan végezzük, a felkészítéssel kapcsolatos adatokat a 3/b. számú melléklet 

tartalmazza. 

2017 október 6-7. között 36 órás minősítő gyakorlat keretén belül a területi rendeltetésű Moson 

mentőcsapat - árvízi, vízimentési, valamint mentőbúvár - újraminősítése megvalósult. 

Tovább folytattuk a települési mentőszervezetek megalakítását és minősítését. Jelenleg 47 települési 

mentőszervezet került megalakításra 383 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 2017. évben is az igazgatóságunkon töltötték, ahol 

elméleti és gyakorlati felkészítést kaptak alapvető vízkár-elhárítási feladatokból. A felkészítés 

zárásaként minősítő gyakorlaton önkéntes települési ifjúsági mentőszervezetként - 60 fővel - a 

minősítésük megvalósult (3/c. számú melléklet). 

Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységük támogatására 3.719.930 forintot nyertek a BM OKF által 

kiírt pályázatokon. A mentőszervezetek a pályázott eszközöket megvásárolták, a pályázati pénzekkel 

elszámoltak. 

2017. évben köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazására nem került sor. Önkéntes 

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

került sor, összesen 12 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 decemberben a 

Megyei Államigazgatási Kollégium ülésén hajtottuk végre. 

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

árvízvédelmi, a téli, valamint a nukleáris baleset-elhárítási gyakorlat során elmélyítettük. A megye 

területén a jogszabály szerint 58 közbiztonsági referens kijelölése és alkalmazása szükséges, jelenleg 80 

közbiztonsági referenst és 17 helyettest tartunk nyilván. Szakirányításuk szervezett, megfelelő, éves 

továbbképzésüket november hónapban elvégeztük. Kidolgoztuk a közbiztonsági referensek 

értékelésének egységes szempontrendszerét, mely alapján 2017-ben 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 látogatók létszáma. 

Az igazgatóság a közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatait folyamatosan végzi. Az igazgatóság 9 

fogadó intézményben fogadja a diákokat. A közösségi szolgálatra 61 együttműködési megállapodást 

kötöttünk a középfokú intézményekkel. A gyakorlatok közül kiemelkedő volt a mosonmagyaróvári UFM 

Arénában tartott kiürítési gyakorlat, amely közel 1000 fő diák és pedagógus részvételével került 

megrendezésre.  

Közel 800 fő közösségi szolgálatos diák bevonásával március 3-án baleseti szimulációs gyakorlatot 

tartottunk a győr-sáráspusztai kiképző bázison. A gyakorlat célja a diákok felkészítése volt a baleseti 

szituációkban történő viselkedési formákra. 

A VII. Rendőr- és Tűzoltónap keretében megrendezett  felmenő rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi 

verseny országos döntőjében az ásványrárói Somogyi József Általános Iskola I. helyezést ért el. 
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Ezen túlmenően a pedagógusok és a diákok megfelelő katasztrófavédelmi felkészítése érdekében a 

Megyei Oktatási Hivatallal közösen Győrben és Kapuváron egy-egy kreditpontos pedagógus felkészítést 

szerveztünk. A felkészítés során az általános iskolai és középfokú oktatási intézményben tanító 

pedagógusok (27+13 fő) elméleti és gyakorlati oktatást követően egyéni felkészülés keretén belül egy 

óravázlatot készítenek, amelyet szakmai lektorálást követően egy tetszőleges osztályban oktatnak, így 

juttatva el a katasztrófavédelem témakörében a hasznos információkat a tanulókhoz (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. 2017. évben 

összesen 1224 ellenőrzést végzett a szakterület. Az ellenőrzések tervezésénél fokozott figyelmet 

fordítunk a prevenció érvényesítésére, a bekövetkezett káresemények, illetve a kockázati helyszínek 

kiemelt ellenőrzéseire (3/f. számú melléklet). 

 

II/3. MEGYEI FŐFELÜGYELŐSÉG – IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET 

1. Veszélyes üzemek 

Az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek száma 5, a súlyos káresemény elhárítási 

terv alapján működő küszöbérték alatti üzemek száma 17, míg a súlyos káresemény elhárítási tervvel 

nem rendelkező küszöbérték alatti üzemek száma 2. Összesen a 2017. évben tehát 24 darab 

katasztrófavédelmi engedéllyel működő üzem tevékenységét felügyeltük. Az üzemek a biztonsági 

dokumentációk és a katasztrófavédelmi engedélyek felülvizsgálata miatt összesen 15 hatósági eljárást 

kezdeményeztek. Az eljárások során minden esetben helyszíni szemlét tartottunk, a benyújtott 

dokumentumok valóságtartalmának vizsgálata érdekében. A szemlék és az üzemeltetők dokumentumai 

alapján a felülvizsgált és módosított dokumentációkat elfogadtuk, a katasztrófavédelmi engedélyeket 

kiadtuk. 

Az esetlegesen katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett tevékenységek felderítése érdekében 

összesen 35 vállalkozásnál hajtottunk végre helyszíni szemlét üzemazonosítás céljából. A 

dokumentációk vizsgálata során 33 esetben megállapítottuk, hogy az üzemeltető nem tartozik a 

katasztrófavédelmi törvény hatálya alá. 2 esetben indítottunk eljárást engedély nélküli tevékenység 

folytatása miatt. 

Az ellenőrzési tervnek megfelelően az üzemek hatósági ellenőrzését általában az üzemeltető éves 

gyakorlatát követően hajtottuk végre. A 2017. évben összesen 24 hatósági ellenőrzést végeztünk el. Az 

ellenőrzéseket az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknél, ellenőrző vizsgálati 

program alapján végeztük. Az éves hatósági ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk. Az 

üzemeltetők a veszélyes anyagokkal kapcsolatos, jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek 

maradéktalanul eleget tettek. 

A kötelezett üzemeltetők a belső védelmi terv és a súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatokat 

végrehajtották. 2017. évben összesen 22 gyakorlaton vettünk részt. A gyakorlatokat minden esetben 

ellenőriztük és azokat megfelelőre értékeltük, gyakorlat megismétlése miatt kötelezés kiadására nem 

volt szükség. 

A veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek tevékenységéről és jogszabályi 

kötelezettségeiről az előző évek gyakorlatának megfelelően a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária 

Járműmérnöki Kar, Környezetmérnök szakos hallgatóinak két alkalommal előadást tartottunk. Az első 

előadáson a témakör elméleti hátterét és hatósági eljárásait, a második alkalommal ezek gyakorlati 

szabályait mutattuk be a tanulóknak. 

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

közúti és a vasúti forgalom. Közúti veszélyes áru szállítás tekintetében történt változás, hogy a 

főutakról, a Csornát elkerülő, illetve a Győrt Szombathellyel összekötő gyorsforgalmi M85-ös, M86-os 

utakra tevődött át a kelet-nyugat, illetve az észak-déli szállítás nagy része. Ellenőrzési szempontból 

problémaként merül fel, hogy az új utakon még nem épült meg olyan parkoló és útszakasz, ahol 

ellenőrzést lehetne végezni, valamint még nincs olyan helyszín, ahol akár egy kitereléses ellenőrzés 

biztonságosan végrehajtható lenne. A közúti szállítás tekintetében összesen 301 alkalommal hajtottunk 

végre hatósági ellenőrzést, ezek közül 243 közúti ellenőrzés, 58 pedig telephelyi ellenőrzés volt.  

Vasúti veszélyes áru szállítás tekintetében kiemelkedik a győri-, a soproni- és a hegyeshalmi rendező 

pályaudvar, ahol a vasúti forgalom jelentős. Megyénkre vasúton a tranzitforgalom jellemző, az áruk ki- 

és berakodása ritka. A vasúti szállításokról szóló bejelentés naponta átlagosan 18 db érkezik, ez éves 

szinten, több mint 6500 db. Ezek kezelése, rögzítése és nyilvántartása jelentős feladat. A vasúti szállítás 

tekintetében összesen 116 alkalommal hajtottunk végre hatósági ellenőrzést ezek közül 72 forgalomban 

lévő szerelvény ellenőrzése, 44 pedig telephelyi ellenőrzés volt.  

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

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

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 4 alkalommal, míg más megyei igazgatóság szervezésében összesen 

6 alkalommal vettek részt. 

Az ellenőri állomány létszámát a lehetőségekhez képest igyekszünk egyenletesen elosztani a 

kirendeltségek között. A VÁSZ ellenőrzésekhez a KML gépjárművet és a KSE gépjárművet 

rendszeresen igénybe vesszük. A járművekkel az ellenőrzések komfortosan, kulturált keretek között 

végrehajthatóak. 

Az ellenőrzések statisztikai adatai a 4. számú mellékletben találhatóak. 

3. Létfontosságú rendszerek védelme 

Létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési hatósági eljárást a 2017. évben 1 alkalommal 

folytattunk le, a víz ágazat, szennyvíztisztítás alágazatában. Szakhatósági eljárást a 2017. évben a 

katasztrófavédelmi kirendeltségek nem folytattak le, azonban egészségügyi ágazatban egy rendszerelem 

kijelölésre került. Összességében megyénkben a közbiztonság-védelem ágazatban 2, a víz ágazatban 2, 

az agrárágazatban 2, egészségügyi ágazatban 3 kijelölt létfontosságú rendszerelem található. A hatósági 

és szakhatósági eljárásokban minden esetben megkerestük a véleményadó társszerveket. A kijelölt 

rendszerelemek Üzemeltetői Biztonsági Tervvel és biztonsági összekötő személlyel rendelkeznek. 

Az alapvető villamos energiafogyasztók kijelölési eljárására vonatkozó jogszabály megváltozása miatt, 

az idei évtől a kijelölő hatósági feladatokat a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal látja 

el. A megváltozott jogszabálynak megfelelően Székesfehérváron több megyét érintő megbeszélés 

keretében, egyeztettünk az E.On Zrt. képviselőivel az alapvető fogyasztók besorolási eljárásával 

kapcsolatban. A regionális megbeszélést követően, a szempontrendszernek megfelelő szolgáltatókkal és 

a kormányhivatallal megyei egyeztetést tartottunk. Az egyeztetéseket követően, a szempontrendszer 

alapján – az E.On Zrt. szakmai érveinek figyelembe vételével – javaslatot tettünk 47 alapvető fogyasztó 

kijelölésére.  

A nem rendszeres hulladékszállítási feladatok ellátásával kapcsolatban, kijelölési eljárás lefolytatására 

nem volt szükség. 

Kritikus Infrastruktúra védelmi gyakorlatot igazgatóságunk 2017. évben 6 alkalommal tartott. A 

gyakorlatokban az érintett kirendeltség és HTP minden alkalommal részt vett, az illetékes 

közműszolgáltatókat a gyakorlatok végrehajtásába bevontuk. A gördülékenyebb együttműködés, a 
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gyorsabb információáramlás, valamint a közös beavatkozások eredményesebbé tétele érdekében a 

kritikus infrastruktúra üzemeltetőkkel 10 alkalommal egyeztettünk. 

4. Katasztrófavédelmi Mobil Labor és a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (a 

továbbiakban: KML, KSE) helyzete, tevékenysége 

A KML rendszeresen végez hatósági ellenőrzéseket és szemléket elsősorban iparbiztonsági területen, de 

részt vett panaszügyek kivizsgálásában és vízügyi szemléken is. Részt veszünk a helyi, területi és 

regionálisan szervezett veszélyes áru szállítás ellenőrzésében mind közúton, mind a vasúton. Közös 

ellenőrzéseket szervezünk és hajtunk végre a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, valamint a NAV Győr-

Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőr Igazgatóságának szakembereivel.  

2017 őszén vízanalitikai eszközökkel bővült a KML felszereltsége, melynek képzésén 6 fő vett részt. Az 

elmúlt évben tovább folytatódott a szolgálatot ellátók képzése, ennek keretében a legtöbben 

ADR/RID/ADN végzettséggel rendelkeznek, de több kollegánknak van alapfokú, vagy bővített 

sugárvédelmi képesítése is.  

A káreseti tevékenység az előző évek átlagát tükrözi. Összesen 9 alkalommal került riasztásra az egység.  

2017 októberében második alkalommal került megrendezésre az országos KML vetélkedő, ahol elméleti 

ismeretek mellett komplex felderítési feladat végrehajtására, ADR ellenőrzésre, Sugárzó anyag 

megkeresése mellet az újonnan kapott vízanalitikai eszközök használatáról is számot kellett adni a 

csapatoknak. A megyei KML csapat jó eredménnyel vett részt a versenyen. Szoros eredményen 2 

ponttal lemaradva a dobogóról a 4. helyezést szereztük meg. 

A 2017-es év kiemelkedő eseménye volt a Győrben megrendezésre került Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál. A fesztivál biztosításában részt vett a megyei KML és KSE állománya. A fesztivál előtt 

rendkívüli, egyhetes ismeret felújító képzést hajtottunk végre. A fesztivál ideje alatt mind a KML-nél, 

mind a KSE-nél két csapat napi váltással hajtotta végre a biztosítási feladatokat. 

A KML gépjármű mellett a 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 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 KSE járművet az adományozó Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának 

delegáltjai feladatellátás közben tekintették meg. A látogatásról a delegáltak nagy megelégedéssel 

távoztak, látva az eszközt kiválóan ismerő és használó állományt. 

A KML és a KSE tevékenységét az 5. számú melléklet táblázatai foglalják össze. 

 

II/4. INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEK 

 

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 
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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 igazgatóságon a szakterületi 

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

tűzoltóparancsnokok, a tűzoltóparancsnok-helyettesek, valamint a katasztrófavédelmi őrsparancsnokok 

is részt vesznek. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó eljárások 
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 esetében legtöbb 

esetben már nemcsak vízügyi és vízvédelmi, hanem tűzvédelmi ügyekben is az igazgatóság jár el 

hatóságként, illetve szakhatóságként.  

Ezen kiemelt jelentőségű ügyek közé tartozik az Audi Hungaria Zrt. győri telephelyének bővítése, a 

Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I (kutatás-fejlesztés-innováció) beruházások, a XIV. 

Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztések (új 

egyetemi kollégium, sportcentrum, stb..), a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes 

turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházások (Győr, Sopron, Fertő tó), a jánossomorjai 

építőanyag-gyártó üzem kialakítása, az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciója, a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program megvalósítása, illetve az M85-ös és M86-os gyorsforgalmi út, 

valamint a 813. számú főút közlekedésfejlesztésével kapcsolatos beruházás is. 

Az igazgatóság a 2017. évben 225 nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyben járt el - közigazgatási 

hatósági ügyben 81 alkalommal, szakhatóságként pedig 144 alkalommal. 

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 és a szakhatóságokkal. Szükség 

esetén egyeztető tárgyalásokat kezdeményeztünk a hatékony, gyors és eredményes ügyintézés 

érdekében. Hatóságunk a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos ügyeket soron kívül, azonnal intézi. 

Hatósági ellenőrzések 

Az igazgatóság és a négy kirendeltsége 2017. évben összesen 4459 hatósági ellenőrzést hajtott végre. 

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 242 esetben kellett közigazgatási bírságot kiszabni - 16.237.403 Ft értékben 

– jogszabálysértőkkel szemben, a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében.  

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 3210 db hatósági eljárást 

folytattak le 2017. évben, amelyből 1947 db (61 %) a tűzvédelmi szakterület, 1091 db (34 %) a vízügyi 

és vízvédelmi szakterület, míg 34 db (1, %) az iparbiztonsági szakterület hatáskörébe tartozott, továbbá 

137 db (4 %) településrendezési eljárásban működött közre az igazgatóság. 

Az igazgatóság a 2017. évben összesen 2047 esetben működött közre szakhatóságként a különböző 

hatóságok által lefolytatott eljárásokban. A statisztikai adatok vizsgálata során szembetűnő az MKI 

vízügyi hatóságának kiemelkedően magas (1000 db) szakhatósági eljárás száma, amely egymaga 

megközelíti a 4 kirendeltség szakhatósági közreműködéseinek számát (1047 db). Ez a magas ügyszám 

kifejezetten a térség ipari és egyéb beruházásaival magyarázható és hozható összefüggésbe. 
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A megyei hatósági és szakhatósági eljárások szervezeti egységenkénti megoszlását a 6. számú melléklet 

mutatja. 

Másodfokú hatósági és szakhatósági eljárások 
2017. évben az igazgatóság részéről 3 db másodfokú tűzvédelmi hatósági döntés került kiadásra. 

Megfigyelhető az a tendencia, hogy a jelentős mennyiségű hatósági és szakhatósági ügyek ellenére sem 

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

megalapozott és hiteles döntéseivel hozható szoros összefüggésbe. 

Kéménysepréssel összefüggő hatósági eljárások 
Az Igazgatóság illetékességi területén a kéményseprő-ipari tevékenység ellátását a megye 183 

településéből 182 településen a BM OKF GEK Kéményseprő-ipari szerv Győr-Moson-Sopron Megyei 

Ellátási Csoport végzi a lakossági szektorban.  

1 közszolgáltató (Kétüsz Sopron Kft.) végzi tevékenységét a régi szerződés alapján, kizárólag Sopron 

Megyei Jogú Város közigazgatási területén 2018. december 31-ig, a lakossági és a közületi szektorban 

egyaránt.  

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

nyilvántartásba az igazgatóság (Kétüsz Győr Kft., Kétüsz Kapuvár Kft., Nekuti Zoltán egyéni 

vállalkozó), melyből 2 szolgáltatónak (Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft és Magyar 

Kéményseprő Kft.) a székhelye nem Győr-Moson-Sopron megyében van. 

A kéményseprőipari tevékenységet végzők felett gyakorolt hatósági jogkörében a 2017. évben 10 

alkalommal ellenőrizte az igazgatóság a kéményseprőipari feladatokat ellátó szervezetek tevékenységét. 

Az ellenőrzések során nem került megállapításra olyan hiányosság, amely veszélyeztetné megyénk 

tűzbiztonságát. 

Településeket érintő rendezései tervekkel kapcsolatos eljárások 
Településrendezési-, integrált településfejlesztési stratégia, valamint településfejlesztési koncepció 

véleményezésére irányuló eljárásokban 2017. évben összesen 137 alkalommal vettünk részt. 

Véleményünk kialakításánál minden alkalommal - a lakosság biztonságának érdekében - figyelembe 

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

Hatósági eljárásokkal összefüggő szolgáltatási és egyéb díjak 

A 2017. évben katasztrófavédelmi hatóságunk részére (tűzvédelem és iparbiztonság) 2.759.000 forint, 

vízügyi hatóságunk részére pedig 96.973.518 forint igazgatási szolgáltatási díj került befizetésre. 

Igazgatóságunk részéről a 2017. évben összesen 883.869.593 forint folyt be a vízkészlet járulék (VKJ) 

díjakból a központi költségvetésbe. 

Közérdekű- és panasz bejelentések 

A 2017. évben összesen 131 db hatósági kérdést érintő közérdekű bejelentést és panaszt kezelt 

Igazgatóságunk hivatala. A bejelentések és panaszok szakterületenkénti megoszlása alapján a 

tűzvédelmi szakterületet összesen 63 db ügy, a vízügyi, vízvédelmi szakterületet pedig összesen 68 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. 

Egyéb 

Az igazgatóság részéről minden évben meghatározásra kerül egy „súlyponti téma”, amely 2017. évben a 

fogyatékkal élők, valamint a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozottak elhelyezésére 

szolgáló létesítmények tűzvédelmi helyzetének vizsgálata volt.  

A 2017. évben a súlyponti téma keretében a fogyatékkal élők, valamint a mozgásukban vagy 

cselekvőképességükben korlátozottak elhelyezésére szolgáló létesítmények területén 99 ellenőrzést 

hajtottak végre a kirendeltségek, összesen 187 hiányosságot tártak fel. Ezek megszüntetésére 41 

alkalommal történt intézkedés hatósági felhívás keretében és 4 tűzvédelmi bírság is kiszabásra került. 
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A téma zárásaként minden esetben szimpóziumot tart az igazgatóság, melyre az érintett vállalkozások, 

szolgáltatók meghívásra kerülnek, és az ellenőrzések, illetve gyakorlatok tapasztalatairól kapnak 

tájékoztatást. Ez 2017. december 8-án, jelentős médiaérdeklődéssel zajlott le. 

 

II/5. MEGYEI FŐÜGYELETI OSZTÁLY 

(Főügyelet, Műveletirányítási ügyelet, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat) 

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 ügyeleten 12/24 – 12/48 órás munkarendben történik a 

szolgálatellátás, a napi szolgálati létszám 4 fő.  

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.  

Az együttműködés a két szervezet ügyeletesei között az első naptól kezdve kiváló. A két ügyelet közös 

légtérben történő szolgálatellátásával a közös munkavégzés a korábbinál is gördülékenyebbé vált, hiszen 

a kollégák hallják egymás forgalmazását, élőszóban tudnak információt cserélni, így a közös beavatkozást 

igénylő eseményeknél (elsősorban kitelepítéssel járó tűzesetek, műszaki mentések rendőrségi biztosítása, 

közlekedési balesetek, életmentés, eltűnt személy keresése) az ügyeletek együttes reagálási ideje már 

rövidtávon javult. 

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 műveletirányítás kialakítása a mindennapi tűzoltói műveleti tevékenységet érintette leginkább, az 

átállás a megyei rendszer napi korrekciójával, de összességében zökkenőmentesen végbement. 

Megyénkben a HTP-ken lévő ügyeleteket a számukra előírt technikai és informatikai eszközökkel 

elláttuk. A riasztási rendszer használatához szükséges számítógépek, nyomtatók megfelelően biztosítják a 

zavartalan működést. 

A hívásirányító központok (HIK) alapvető feladata a bejelentések szűrése, azoknak a megfelelő 

szervezethez történő irányítása lett. A katasztrófavédelem, tűzoltóság hatáskörébe tartozó esetekről a HIK 

adatlapot küld, vagy sürgős esetben (pl. életveszély) hívásátkapcsolással adja tovább a jelzést a 

műveletirányító ügyeletre.  

 

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 2017. éves tűz- és 

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

 

III. HIVATALI TEVÉKENYSÉG 
2017. évben összesen 147 darab közérdekű bejelentés és panasz érkezett be igazgatóságunkra, közülük. 

101 db minősült közérdekű bejelentésnek, 46 db pedig panasznak. 

A saját hatáskörben vizsgált ügyek közül 25 db megalapozottnak, 10 db részben megalapozottnak, 67 db 

megalapozatlannak bizonyult. A más szerv (jellemzően helyi önkormányzati hivatalok) 

közreműködésével vizsgált ügyek közül 11 db megalapozott, 7 db részben megalapozott, 7 db pedig 

megalapozatlan volt. 
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15 db ügy hatáskör hiányában áttételre került. Az áttételekre jellemzően önkormányzatok, illetve a 

kormányhivatal (járási hivatalok) irányába került sor. 4 db ügy kivizsgálása 2018. évre húzódott át. 

2017. évben főigazgatói engedéllyel összesen 12 nemzetközi kiutazást és 6 nemzetközi fogadást 

valósított meg igazgatóságunk a szlovák és osztrák partnerszervezetekkel, a jó szakmai kapcsolat 

fenntartása érdekében, valamint az igazgató részt vett a Magyar-Szlovák Katasztrófavédelmi Vegyes 

Bizottság 2017. áprilisi ülésén. 

A Burgenlandi Tartományi Tűzoltószövetséggel közös „Kétnyelvű tűzoltó kiképzőközpont létrehozása a 

határon átnyúló tűzoltókiképzésért” című projekt eredményeként 2017. évben 7 alkalommal, összesen 

105 fő (közülük 45 fő hivatásos tűzoltó) gyakorlatozott az Eisenstadtban kialakított, 

kiképzőcentrumként működő tűzszimulációs házban. 

A Safety Tour Biztonsági Olimpián 2017. évben a győri Kovács Margit Általános Iskola, Művelődési 

Központ, Kézműves Szakközépiskola csapata első helyezést ért el a klingenbachi elődöntőn, a 

mattersburgi tartományi döntőn és a bécsújhelyi országos döntőn egyaránt. 

Május 11-én a Nagyszombati Kerületi Tűzoltó és Műszaki Mentő Szolgálat fennállásának 15. 

évfordulója és Tűzoltó Nap alkalmából tartott megemlékezésen a határmenti együttműködés 

megvalósítása és elmélyítése érdekében tett kimagasló tevékenysége elismeréseképp a Nagyszombati 

Kerületi Tűzoltó és Műszaki Mentő Szolgálat igazgatója gravírozott üveg dísztárgyat adományozott a 

Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgató részére. 

2017. 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 

negyedik önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesülete útbaindító ünnepségére februárban került sor 

Nagycenken. 

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

tevékenységéről, rendezvényeiről, jelentősebb eredményeiről, fontosabb céljai megvalósulásáról. 2017. 

évben nagy sajtóérdeklődésre számot tartó rendezvény volt a nagycenki önállóan beavatkozó tűzoltó 

egyesület útbaindító ünnepsége és a kiürítési gyakorlat. 

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. 

 

IV. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 
A szolgálat az ellenőrzési tevékenységét az éves belső ellenőrzési terv, valamint a féléves ellenőrzési 

tervek alapján végzi. A revizori ellenőrzések az igazgatóság gazdasági tevékenységeinek gazdaságos, 

szabályszerű és eredményes működését vizsgálják, segítik. Kiemelt figyelem irányul a belső 

kontrollrendszer működtetésének ellenőrzése mellett a meghatározó gazdasági tevékenységek, 

nyilvántartások ellenőrzésére.  

A szakmai belső ellenőr terven felüli ellenőrzésként tűzvédelmi helyszíni szemle ellenőrzését, és 

tűzvédelmi átfogó hatósági ellenőrzés felülellenőrzését végezte. Tervezett ellenőrzésként témavizsgálat 

keretében vizsgálta a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok készenléti gépjárművei málházási rendjét, a 

tűzoltóságokon lévő gépjárművekbe telepített számítógépek működését, a rendszeres tűzvédelmi 

ellenőrzés alá vont gazdálkodó egységekről készített létesítményi kimutatások meglétét, illetve az abban 

tervezett ellenőrzések végrehajtását, a szakfelszerelések és az egyénileg kiadott védőeszközök meglétét, a 

vezetői fórumrendszer működtetését, a hivatásos tűzoltó-parancsnokságoknál elvégzett felülvizsgálatok 

megvalósulását, dokumentálását, és nyilvántartását, valamint a továbbképzések és gyakorlatok tartását és 

azok ellenőrzésének végrehajtását. Célellenőrzésként hajtotta végre a tűzvédelmi szakvizsgákkal 
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kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtásának vizsgálatát, a vizek kártétele elleni felkészülési feladatok 

végrehajtásának ellenőrzését, a Katasztrófavédelmi Mobil Labor káreseti tevékenysége 

megvalósulásának, technikai eszközeinek és hatósági tevékenységének vizsgálatát, a főügyeleti 

osztályvezető irányítási, vezetési tevékenységének ellenőrzését, a szóvivői helyettesítés rendje 

szabályozottságának, és a helyettesítés végrehajtásának vizsgálatát, a katasztrófavédelmi szervek által 

ellátott kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtásának és felügyeletének ellenőrzését, a védelmi 

bizottsági tevékenységgel összefüggő katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának vizsgálatát, valamint 

a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység alkalmazási területei, káreseti, ellenőrzési tevékenységének 

megvalósulása, technikai eszközei, szakfelszerelései meglétének vizsgálatát. 

A szakmai ellenőr koordinálja a Katasztrófavédelmi Műveletei Szolgálat ellenőrzési tevékenységét. 

A szolgálat koordinálja az igazgatóság által végzett átfogó ellenőrzéseket, valamint az igazgatói 

beszámoltatásokat és szemléket. Az igazgatóhelyettesi szervezetek által végrehajtott irányítószervi 

(szakterületi) ellenőrzések tekintetében tanácsadási tevékenységet folytat a szolgálat.  

 

V. 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. 

2017. 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.  

2017. évben az igazgatóság gazdálkodási tevékenysége szabályos, szabályozott, gazdaságos, hatékony 

és eredményes volt, mely biztosította az alapfeladatok ellátását. 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 biztosítása. 
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