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A katasztrófavédelem szervezeti átalakulása
A katasztrófavédelem rendszerében 2012-ben és 2013-ban jelentős változásra került sor. A
járások kialakításáról szóló törvény hatályban lépésével megváltozott a katasztrófavédelmi
kirendeltségek illetékességi területe. A hivatásos tűzoltóságok működési területe is megváltozott, a
betervezett őrs program során felállításra kerültek a katasztrófavédelmi őrsök. Az új
katasztrófavédelmi rendszer hatékonyságának növelése érdekében, az állampolgárok életének és
anyagi javainak védelme érdekében, a veszélyhelyzetek felderítésében és annak megelőzése
érdekében számos plusz feladat jelent meg, ami a feladatok végrehajtásában átcsoportosításokat
jelentett. A három fő szakterület a tűzvédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság mellett egyre
nagyobb szerepet kapott az integrált hatósági munka, mely összefogva a szakágakat a jogi előírások
betartásával és betartatásával növeli a szervezet hatékonyságát.
A katasztrófavédelemnek a természeti katasztrófák és egyéb káresemények következtében
olyan kihívásokkal kell szembenézni, amely nemcsak az elméleti felkészültséget, hanem a
gyakorlati alkalmazhatóságot is jelentős mértékben meghatározza. Az új struktúrában működő
védelmi igazgatási rendszerre és a háromszintű szakmai vezetés-irányításra egyaránt jelentős feladat
hárul.
Vezetés, irányítás
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (TMKI) Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján elkészítettük a kirendeltség ügyrendjét és a munkaköri leírásokat, a változások
során a módosításokat végre hajtottuk. A kirendeltség irányítására, működésére vonatkozó
jogszabályok és belső rendelkezések, szabályzók biztosítottak a vezetők, ügyintézők és a készenléti
állomány részére egyaránt.
A kiadott 1/2012 BM OKF főigazgatói intézkedése meghatározta a vezetői állomány
részére a vezetői fórumrendszert. A vezetői értekezletek havi szinten kerülnek megtartásra, minden
hét hétfőjén napi pontosítást végzünk és hetente egy alkalommal a koordinációt tartunk, valamint
szükség esetén, feladatszabás, eseti jelentés vagy rendkívüli adatszolgáltatás miatt ült össze a
vezetői állomány. Az értekezleteken minden esetben részt vett a tűzoltóparancsnok is. Minden
értekezletről elektronikus feljegyzést készítettünk, a heti és havi értekezletekről pedig írásos
emlékeztető is készült. A havi értekezletekre meghívtuk a települések közbiztonsági referenseit is.
A kirendeltségünk a 2013 és 2014 évet a hatályos szabályozók, elkészített munkatervek és
ellenőrzési tervek és a határidős jelentések alapján végezte. Elkészítettük és felterjesztettük a
Munkaterveket és Ellenőrzési terveket, melyet az Igazgatóság jóváhagyott. Az ebben foglaltakat
igyekszünk maradéktalanul betartani. Az új szabályozások miatt több képzésen is részt vettünk,
mely a napi munkavégzés mellett igen fontosnak tartunk, viszont ezen munkanapokra tervezett
feladatokat besűrítve más munkanapokra kellett áthelyezni.
A fórumrendszerünk kiegészült a rajparancsnoki fórummal és a katasztrófavédelmi
megbízottak havi értekezletével. Ezek működtetése folyamatos viszont nagy- és megfelelő
koordinációt, szervezést igényel a különböző váratlanszerű berendelések és továbbképzések miatt.
A járási hivatalok felállásával a védelmi igazgatás rendszere is átalakult. A
Kirendeltséghez egy járás tartozik és egy védelmi bizottság működik. Ezen védelmi bizottság
megalakult és létrehozta a szükséges szabályozókat, dokumentációkat. A hó helyzet alkalmával igaz
összeülni nem kellett, de a tagjai folyamatos kapcsolatban voltak egymással. Megalakultak az
Szervezeti és Működési Rend alapján a munkacsoportok.
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A megsokasodott jogszabályok és a törvényszerű működéshez elengedhetetlen volt a
törvények, rendeletek, intézkedések, utasítások biztosítása a végrehajtói állomány részére. Ezt a
számítógépes hálózat útján biztosítjuk az állomány részére. A rendszeren keresztül lehetőség nyílik
a jogszabályok megtekintésére és letöltésére. A kirendeltség ügyrendje meghatározza a
kiadmányozás és helyettesítés rendszerét. Így a kirendeltségen a kirendeltség vezetőt a tűzoltósági
felügyelő helyettesíti és gyakorolja a kiadmányozást. A Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
(Paksi HTP) a tűzoltóságra vonatkozóan a tűzoltóparancsnok szintén kiadmányozási jogkörrel
rendelkezik.
A kirendeltségen a TMKI által kiadott nyomtatványokat és nyilvántartásokat alkalmazzuk
a Syrius rendszeren keresztül.
A kirendeltség az illetékességi területén működő valamennyi önkormányzattal jó
kapcsolatot alakított ki, a polgári védelmi szakterület napi kapcsolatban áll az önkormányzatokkal,
valamennyi polgármesternek, jegyzőnek, közbiztonsági referensnek, polgári védelmi ügyintézéssel
megbízott személynek az elérhetőségével rendelkezünk. Polgármesterek, jegyzők, referensek
vonatkozásában nyilvántartjuk a mobiltelefonszámokat is.
A féléves munkatervek, havi naptári és ellenőrzési terveket a mindenkori szabályzásnak
megfelelően készítjük el a kirendeltségen és terjesztjük fel az igazgatóságra.
A szakterületeket érintő beszámolók havi, negyedéves és a féléves rendszerességgel
készülnek a kirendeltségen. Heti rendszerességgel a koordinációkon a szakterületek vezetői szóban
számolnak be.
Tájékoztatás és a lakossággal való kapcsolattartás
Az állomány folyamatosan tájékoztatásra kerül a törvény betartását elősegítő tanácsokkal,
ismeretekkel. A szolgálat parancsnok helyettesek, műszaki megbízottak közül kijelölt 1-1 fő 2
havonta értekezleten vesz részt, amelyet a TMKI Igazgatója tart részükre. Ezeken a fórumokon, ill.
az átadó füzeteken keresztül kerül tájékoztatásra az állomány tagja.
Közérdeklődésre számot tartó eseményekről fényképes tájékoztatók készülnek, melyek a
kirendeltség-vezető jóváhagyása után felterjesztésre kerülnek a megyei sajtó szóvivőnek. Ezek a
tájékoztatók megjelennek a TMKI honlapján, esetenként a Katasztrófavédelem folyóiratban.
A társadalmi kapcsolatok helyzete jónak mondható. Az önkéntes és létesítményi
tűzoltóságok felett felügyeleti jogkört lát el a Paksi HTP, egymás gyakorlatain, felkészítésein
rendszeresen részt vesznek.
A tűzoltóság a működési területén három Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötött
együttműködési megállapodást. A rendőrséggel, a mentőszolgálattal, az elsődleges beavatkozókkal
kapcsolatuk jónak mondható. Az oktatási intézményekkel kapcsolatunk jónak mondható, aktívan
részt vesznek a közösségi szolgálatra jelentkező tanulók foglalkoztatásában.
A kirendeltség illetékességi területén egy helyi védelmi bizottság működik. A munkájukat
a Paksi HTP állományába tartozó Katasztrófavédelmi megbízott segíti. A HVB tagjai
katasztrófavédelmi felkészítésen vettek részt.
2013 áprilisában és 2014 áprilisában is Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt szervezett a
Paksi KVK, amelynek lebonyolításában a HTP aktívan részt vett. Az eseményről külön forgató
könyv illetve jelentés lett felterjesztve a TMKI- ra.
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Integrált hatósági tevékenység
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Hatósági osztály állománytábla szerinti létszáma 2013. január 1-én 3 fő, mely teljes mértékben
betöltésre került, így 2013. évben a hatósági osztály három fővel végezte tevékenységét.
2013. január 1-től 15 település tűzmegelőzési, tűzvédelmi hatósági feladatait látjuk el.
Illetékességi területünkhöz 2013. január 1-től 2 város és 13 község tartozik. Itt található a Paksi
Atomerőmű, és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Kft. Az ott folyó folyamatos
bővítések és rekonstrukciók nagymértékben hozzájárulnak a hatósági és szakhatósági ügyeink
magas számához.
A tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseket az idei évben is a BM OKF által kiadott
feladatszabások figyelembe vételével terveztük meg, az ellenőrzendő létesítmények azok alapján
kerültek kijelölésre. Az ellenőrzések tervezésénél kiemelten kezeltük a középmagas lakóházakat, a
többszintes, több lakásos társasházakat, valamint az alapfokú oktatási intézményeket. Az elkészített
éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint készítettük el a havi ellenőrzési terveket, amelyeket
minden hónapban – az előírásoknak megfelelően - felterjesztettünk a megyei igazgatóságra. Az
ellenőrzések végrehajtását minden hónapban táblázatos formában szöveges kiegészítéssel
jelentettük az Igazgatóság részére.
Az elmúlt évben nagyobb hangsúlyt kapott az integrált hatósági tevékenység, mely a
helyszíni munka ellátása területén kiszélesedett a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok bevonásával.
A hatósági ellenőrzések számának növelése is egyértelműen a jogkövető magatartásra ösztönözte az
intézményeket, gazdálkodó szervezeteket. A szankcionálás eredményességének köszönhetően
átlagosan csökkent a szabálytalanságok, hiányosságok száma. Az új hatáskörökben eljárva nagy
hangsúlyt fektettünk a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos hatósági munkára, valamint a
hulladékszállítási tevékenység ellenőrzésére.
Tengelic település vonatkozásában a Kirendeltség 2013 évben építési engedély,
használatbavétel ügyekben a Polgármesteri Hivatal esetében járt el szakhatóságként. Működési
engedély ügyben 1 esetben történt tájékoztatás a jegyző felé. A Tengelic-Szedres út felújítása,
forgalomba helyezése ügyében szintén szakhatósági állásfoglalást adott ki a Kirendeltség. Egy
esetben éghető folyadékot tároló tartály átalakítás ügyében (Strabag Kft.) adott ki a KVK
szakhatósági állásfoglalást. Hatósági eljárás keretében egy tűzjelző berendezés létesítése és
használatba vétele volt a Polgármesteri Hivatalnál. Tűzvizsgálati eljárásra 1 esetben került sor,
Tengelic külterületen, ahol a fácáncsibe nevelő épület tűzeseténél merült fel gyújtogatás gyanúja.
2014. évben szakhatósági állásfoglalást adott ki a KVK Merkl Krisztina vállalkozó
működési engedély kérelem ügyében (CBA). Szakhatósági ügyként továbbá a Tengelic, Móra
Ferenc utca útépítés szerepelt még 2014-ben. Tűzvizsgálati eljárásra 1 esetben került sor, július
hónapban Tengelic és Júlia-major között keletkezett tűzeset kapcsán, ahol szándékos tűzokozás
gyanúja merült fel.

Képzés és szakmai felügyelet
Kiemelt feladatként kezeltük a személyi állomány képzési rendszerben történő aktív
részvételét. A szakmai munka színvonalának emelése érdekében szinte minden szakterületen történt
továbbképzés, melynek elsődleges célja, hogy az újonnan kinevezettek minél hamarabb tudjanak jó
színvonalú munkát végezni, továbbá a nagyobb tapasztalattal rendelkező kollegák pedig az új
ismeretanyagot sajátítsák el. Jelentősen megváltozott a szakmai felügyelet és irányítás az önkéntes
tűzoltó-egyesületek irányában. Az alaposabban kontrolált tevékenység magasabb szakmai
színvonalat eredményez.
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A 2013. és 2014. évben is elkészítettük a hatályos szabályozók alapján a készenléti
szolgálat éves továbbképzési tervét. Az elméleti és gyakorlati foglakozásokat a
szolgálatparancsnokok és a megbízott rajparancsnokok vezették. A foglakozások végrehajtását az
oktatási naplóban rögzítették. A vezetői, illetve tiszti állomány kreditpontos képzéseken vett részt,
melyekről szóló igazolásokat a személyi anyagba elhelyeztük, nyilvántartásban rögzítettük. Az év
során az új ismeretanyagok elsajátítása érdekében nagy hangsúlyt kaptak a továbbképzések,
amelyeken a kollégáink rendszeren részt vettek.
A felvételi eljárások során a jelentkezők mindegyikénél a hatályos szabályok alapján
elvégeztük a fizikai szintfelméréseket laktanyánk udvarán és a kondicionáló teremben,
dokumentálásuk minden esetben megtörtént.
A hivatali munkarendben dolgozóknak és készenléti szolgálatnak is vannak tervezett
sportfoglalkozásai a megfelelő kondíció megtartása érdekében. A fizikai szintfelméréseket a
hatályos szabályozók alapján minden évben elvégezzük, amelyen mindenki megfelelő eredményt
ért el, és dokumentálásra került.

Munkabiztonság
A tűzoltóság munkavédelmi tevékenysége a szervezeti átalakítás miatt megváltozott. A
munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó szabályozás a műszaki biztonsági tiszt munkaköri
leírásában szerepel. A műszaki biztonsági tiszt felsőfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkezik.
A feladatok meghatározásához folyamatosan figyelemmel kísértük a törvények, rendeletek,
intézkedések, utasítások változásait. A szolgálatparancsnokok és rajparancsnok érvényes
munkavédelmi vizsgával rendelkeznek.
Az újonnan felvételre került dolgozók részére a munkába állást megelőzően az
előírásoknak megfelelően munkavédelmi oktatást tartottunk. Az oktatásokat a munkavédelmi
vizsgával rendelkező személyek tartották, az oktatásról minden esetben jegyzőkönyv készült és azt
az oktatási naplóban rögzítettük. Ismétlődő oktatást a kirendeltségen szolgálatot teljesítők részére
egy alkalommal, a vonulásra kötelezett állomány részére félévente megtartottuk, melyeket szintén
az oktatási naplóba bejegyeztünk.
A biztonságtechnikai felülvizsgálatra kötelezett eszközökről, felszerelésekről
nyilvántartást vezetünk. A felülvizsgálatok a nyilvántartás szerinti ütemezéssel, arra megfelelő
jogosultsággal (OKF engedéllyel) rendelkező szakember, illetve vállalkozás bevonásával
megtörténtek.
Gépjárműfecskendők, különleges szerek, ügyintézői gépjárművek műszaki állapota az
életkorukhoz viszonyítva megfelelő.
Az egyéni védőeszközzel történő ellátás helyzete a kirendeltségen megfelelő színvonalú.
A védőeszközök cseréjét az elhasználódás és az igénybevétel függvényében az anyagi lehetőségek
figyelembevételével zökkenőmentesen hajtottuk végre.
A személyi állomány körében a munkára képes állapotot havi rendszerességgel
ellenőriztük, majd annak megállapításait az ittassági naplóban rögzítettük. Az ellenőrzések során
egy alkalommal pozitív eredményt mutatott a teszt. A szükséges intézkedések megtételre kerültek.
A személyi állomány a továbbképzési ütemtervben foglaltak szerint naponta
sportfoglalkozáson vesz részt. A kirendeltségen az alábbi sportolási lehetőségek vannak: kispályás
labdarúgás, lábtenisz, asztalitenisz, valamint erőnlétfejlesztés. A tűzoltósport versenyszámainak
gyakorlása is biztosított a laktanyán belül. A készenléti állomány a kötelező sportfoglalkozáson
kívül gyakran sportol a szabadidejében is.
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Védelmi igazgatás
Az elmúlt időszakban szélsőséges időjárási viszonyok miatt több alkalommal is olyan
katasztrófaveszély alakult ki térségünkben, amelyek lényegesen nagyobb megterhelést jelentettek az
új védekezési rendszerben résztvevőknek. A rendkívüli események kezelése, valamint védekezési,
kárelhárítási, és a helyreállítási munkálatok során jól vizsgázott az új védelmi igazgatási rendszer.
A helyi szintű védelmi igazgatási feladatokat a kirendeltség a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint végezte. A Helyi Védelmi Bizottságok átszerveződtek a járásokhoz
telepített feladat alapján. A Helyi Védelmi Bizottságok elkészítették a szervezeti és működési
rendjüket, megalakították a katasztrófavédelmi, a vezetést támogató és a honvédelmi
munkacsoportjaikat, meghatározták főbb feladataikat. A paksi járásban a kirendeltség-vezető látja el
a megyei katasztrófavédelmi igazgató megbízása alapján a katasztrófavédelmi elnökhelyettesi
feladatokat.
Az elmúlt évben új elemként jelentkezett az önkéntes járási mentőcsoport megalakulása.
Pakson létrejött a PAX mentőcsoport 26 fő tagsággal. A mentőcsoport tagjai a felkészítést követően
szeptember hónapban minősítő gyakorlaton bizonyíthatják felkészültségüket.
A településeken a kirendeltség polgári védelmi feladatainak ellátásával folyamatosan
történik az életvédelmi építmények, a melegedésre alkalmas befogadó helyek, a rendkívüli téli
időjárási során igénybe vehető gépek és technikai eszközök telephelyen történő szúrópróbaszerű
ellenőrzése, a munkahelyi PV szervezetek, víztározók, a települések földtani veszélyforrásainak,
veszélyelhárítási terveinek, vízelvezetőinek ellenőrzése, a fák, fasorok, víztározók, valamint a
közkutak ellenőrzése is.
Tengelic település vonatkozásában 2013-ban 17 esetben vízelvezető árok ellenőrzés és 1
esetben fák, fasorok ellenőrzése valósult meg. 2014-ben 14 esetben vízelvezető árkok, 2 esetben
melegedésre alkalmas befogadó helyek, 2 esetben víztározók, 1 esetben veszélyelhárítási terv és 1
esetben munkahelyi polgári védelmi szervezet ellenőrzése történt meg.

Katasztrófavédelmi beavatkozást igénylő események
2013. évben a Paksi Hivatásos Tűzoltóság egységei összesen 151 alkalommal lettek riasztva,
ebből 30 esetben más tűzoltóság működési területére kellett vonulni. Az összes eseményszámból 63
esetben tűzesethez, 59 esetben műszaki mentéshez és 29 esetben téves jelzésre kellett vonulni.
2014. év augusztus 31-ig a Paksi Hivatásos Tűzoltóság egységei összesen 105 alkalommal
lettek riasztva. Az összes eseményszámból 34 esetben tűzesethez, 48 esetben műszaki mentéshez és
17 esetben téves jelzésre kellett vonulni, ezen felül 3-3 esetben kiérkezés előtt felszámolt esemény
és utólagos tűzjelzés érkezett.
2014. évben kiemelt fontosságú esemény 1 esetben történt, Pakson a Bocskai utcában, ahol
egy sorház tetőszigetelése és teljes tetőszerkezete égett. A kárhelyen IV/K fokozatnak megfelelő
erők avatkoztak be. A helyszínen 5 db „D” és 2 db „C” vízsugár működött, az oltás csak a tető
megbontásával volt lehetséges. A teljes igénybevétel meghaladta a 6 órát. A károsodott épületbe a
kárérték 100 millió Ft feletti összegre becsülhető. A tűzeseti helyszíni szemlét a KMSZ, illetve az
erre a feladatra kivezényelt további 2 fő végezte el. A kár 14 ingatlant érintett, az ingatlanok lakói
ideiglenesen meg tudták oldani a lakhatásukat hozzátartozóiknál. Az tűzről kirendeltségi jelentés,
illetve eseti műveletelemzés készült.

7.

Összességében kijelenthető, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek jogszabályokban
meghatározott integrált feladatait, a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013 évben, valamint
2014 évben is maradéktalanul végrehajtotta. A kirendeltségen biztosított a katasztrófavédelmi
feladatok végrehajtásához a személyi és műszaki háttér. Az illetékességi területünkön jó kapcsolatot
alakítottunk ki a települések vezetőivel, a közbiztonsági referensekkel, a társszervekkel, a karitatív
szervezetekkel és együttműködőkkel, ami nagyban elősegítette az integrált katasztrófavédelmi
tevékenység operatív megvalósulását, az állampolgárok életének és anyagi javaik védelmét.

Paks, 2014. szeptember 2.

Készítette:

Sarkadi Ferenc tű. alezredes sk.
Kirendeltség-vezető

formázott: Sorkizárt, Sorköz: szimpla, Tabulátorok: 13,02
cm, Középre zárt

