BEVEZETÉS
A katasztrófavédelem fő feladata: a katasztrófák megelőzése, a katasztrófákra történő
felkészülés; polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése
és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.
A katasztrófavédelem széleskörű iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági
hatásköröket gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz.
Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja.
A katasztrófavédelem alapfeladata a lakosságvédelem, az élet- és a létfenntartáshoz szükséges
anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges szervezési és
felkészítő munka, valamint a mindezt megalapozó tervezés. Ahhoz, hogy a katasztrófák
várható hatásaira felkészülhessünk, ellenük hatékonyan védekezhessünk, fenyegetésük
idejének és helyszínének minél pontosabb feltérképezésére és - lehetőség szerint előrejelzésére van szükség. Az előrejelzés lehet a települések vonatkozásában lefolytatott
kockázatbecslési eljárás eredményeként a katasztrófavédelmi osztályba sorolás.
Az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: kirendeltség) a
polgármesterekkel közösen katasztrófavédelmi osztályba sorolta az illetékességéhez tartozó
településeket. A besorolást a települést érintő valamennyi veszélyeztető hatás komplex
elemzése alapján, kockázatazonosítási, kockázatbecslési eljárás útján állapítottuk meg. A
kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel,
valamennyi ismert veszélyeztető hatást figyelembe vettünk.
Az esztergomi járást leginkább veszélyeztető tényezők az árvíz, a partfalmozgások, a
rendkívüli időjárás során kialakult helyzetek, a veszélyes üzemek, valamint a veszélyes áruk
közúti, vasúti és vízi szállítása. A kockázatértékelés végrehajtását követően a járásban a 24
településből 3 a kiemelten veszélyes I. katasztrófavédelmi osztályba; 13 a közepesen
veszélyes II. katasztrófavédelmi osztályba; 8 a kevésbé veszélyes III. katasztrófavédelmi
osztályba került besorolásra (1. számú melléklet). Az eltelt időszak óta az önkormányzatok
nem kezdeményezték a katasztrófavédelmi osztályba sorolás módosítását, megváltoztatását.
A kirendeltség 2013. évi feladatai, eredményei
A kirendeltség helyi hatáskörű rendvédelmi szervként hatékony, költségtakarékos és
egységes, a közbiztonságot szolgáló szervezet működtetését tűzte ki célul. Szervezeti
felépítését, feladatrendszerét és gazdálkodását, a működés feltételeit, a vezetés
folyamatosságát a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a
továbbiakban: igazgatóság) biztosította, így a 2013. évi feladatokat eredményesen
végrehajtotta.
A kirendeltség együttműködése az igazgatósággal, mint irányító szervvel, a szomszédos
kirendeltséggel, a társ rendvédelmi szervekkel, társhatóságokkal, valamint az illetékességi
területen lévő önkormányzatok vezetőivel hagyományosan jó színvonalú, amit igyekeztünk
tovább erősíteni a közösen szervezett külsővédelmi terv-, és katasztrófavédelmi
gyakorlatokkal, valamint egyéb rendezvényekkel.
A közbiztonság javítása érdekében a társszervekkel közös ellenőrzéseket terveztünk és
hajtottunk végre, valamint a kárhelyszíneken történő együttműködés hatékonyságának
növelése érdekében elemző, értékelő és feladatszabó közös vezetői értekezleteket,
megbeszéléseket tartottunk.
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Komárom-Esztergom Megyében a katasztrófavédelmi feladatokat a megyei szerv
irányításával két katasztrófavédelmi kirendeltség, a mentő-tűzvédelmi feladatokat három
tűzoltó-parancsnokság, három katasztrófavédelmi őrs és három önkormányzati tűzoltóparancsnokság látja el (2. számú melléklet).
Az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányítása alatt az Esztergomi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság végzi a mentő tűzvédelmi, valamint az integrált hatósági feladatokat. A
hivatásos tűzoltóparancsnokság az alárendeltségébe tartozó két katasztrófavédelmi őrs
(Nyergesújfalu és Bajna) feladat-végrehajtását irányítja.
Az igazgatóság irányításával a kirendeltség a kommunikáció terén 2013-ban a prevencióra
helyezte a hangsúlyt. A szezonális veszélyeket az igazgatóság mind a honlapján, mind a
megyei médiában közzétette, valamint a kirendeltség az illetékességi területén lévő
önkormányzatokat és a helyi médiát megkeresve tájékoztatókban hívta fel a figyelmet a
veszélyekre. A közvélemény gyors és hiteles tájékoztatása érdekében jó kapcsolatot ápolunk a
helyi média képviselőivel, munkatársaival.
Az Esztergomi Járásban 2013-ban két kiemelkedő esemény történt. Március 14-17. között a
rendkívüli hóhelyzet, majd júniusban az árvízi veszélyhelyzet.
A 3 napos hóhelyzet próbára tette a polgári védelmi-, az iparbiztonsági- és a tűzoltósági
szakterületet, azaz az integrált katasztrófavédelmi rendszer teljes vertikumát. A 100-120
km/h-t meghaladó széllökések, valamint a hóátfúvások 1-től 5 méterig terjedő nagyságú és
akár 30 méter hosszúságú hófalakat hordtak össze, melyek nehezítették a beavatkozó erők
kiérkezését és munkáját. Több településen, és környező utakon bekövetkezett eseményeket is
kezelni kellett. A helyzet enyhítésére melegedő helyeket nyitottunk meg, meleg tea és
ételosztás történt. Az eset után a tapasztalatokat figyelembe véve beazonosítottuk a terelésre
szóba jöhető útvonalakat, valamint a kockázati helyszíneket. Közös tervet készítettünk a
rendőrség, a közútkezelő, a karitatív szervezetek bevonásával a hasonló események
megelőzése, mielőbbi felszámolása érdekében.
A Duna nyugat-európai vízgyűjtő területein több napig tartó nagymennyiségű csapadék
lezúdulása miatt 2013 májusában árhullám indult el a folyón. A kialakult helyzet és annak
kezelése szükségessé tette a védekezési művelet magasabb, megyei, majd országos szintű
irányítását.
A levonuló árhullám meghaladta az eddig mért legnagyobb vízállást Esztergomnál (június 9.
06:00 óra 813 cm). Az esemény kezelése során a kirendeltség illetékességi területén 7
településen vált szükségessé önkormányzati és állami védmű megerősítése, építése a lakosság
élet és anyagi biztonságának fokozása érdekében. A védekezési munkában a megye területén
(június 04. – június 10.) 13.707 fő és 1.255 technikai eszköz vett részt. A védművek építése és
megerősítése során összesen 2 011 520 db homokzsákot és 22 288 m3 homokot használtunk
fel. A védekezésbe bevonható önkéntesek száma kiemelkedően magas volt, a civil társadalom
hozzáállása és magatartása a védekezés sikerességét nagymértékben segítette. A
veszélyeztetett települések (Komárom, Dunaalmás, Neszmély, Süttő, Lábatlan,
Nyergesújfalu, Tát, Esztergom, Pilismarót, Dömös) védekezésében részt vettek a települési
polgári védelmi szervezetek.
Három esetben - Esztergomban 45 fő, Pilismaróton 67 fő, Nyergesújfalun 34 fő - kellett a
lakosság kitelepítését végrehajtani. A kitelepítések során az önkormányzatok a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek irányításával kialakítottak és működtettek befogadó helyeket. A
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kitelepített állampolgárok a befogadó helyeken történő elhelyezést nem vették igénybe,
elhelyezésüket önállóan (családtagoknál, rokonoknál) megoldották.
A védekezés idején kiemelt figyelmet fordítottunk a lakosság megfelelő, tényszerű
tájékoztatására.
AZ EGYES SZAKTERÜLETEK CÉLKITŰZÉSEI, ELVÉGZETT FELADATAI
Polgári védelmi szakterület
Az igazgatóság irányította a védelmi igazgatás változásából adódó feladatokra történő
felkészülést a járási alapokon létrejövő Helyi Védelmi Bizottságok (a továbbiakban: HVB)
megalakításában. A HVB-k megalakulását követően felkészítették az elnököket,
katasztrófavédelmi elnökhelyetteseket és a járási katasztrófavédelmi megbízottakat. A
települések jegyzőinek felkészítésére két alkalommal került sor államigazgatási kollégiumi
ülés keretében. Az igazgatóság és kirendeltségek részt vettek a védelmi bizottságok
Szervezeti és Működési Rendjeinek, valamint Éves Munkaterveinek az elkészítésében,
biztosítva ezzel a katasztrófavédelmi feladatok érvényre juttatását.
A megyei igazgató ellátta a Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVB)
elnökhelyettesi feladatait, irányította a titkár és a titkárhelyettes munkáját. A
katasztrófavédelem állományából vezényelt titkárhelyettes szakmai támogatása folyamatos, a
feladata végrehajtásához szükséges információk a rendelkezésére állnak.
Az MVB Megyei Veszélyhelyzet-kezelési Központ (a továbbiakban: MVK), valamint a
HVB-k operatív munkaszervei alkalmazására öt alkalommal (2 éles alkalmazás, 3 gyakorlat)
került sor.
Az árvízi védekezési feladatokra való felkészülés során 2013. február 28-án országos
törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra.
Az MVK a rendkívüli téli időjárás során 2013. március 14-én 16.00 órától 2013. március 16án 22.00 óráig működött. Az árvízi veszélyhelyzet során 2013. június 3-án 16.00 órától
részlegesen, június 4-én 12.00 órától teljes állománnyal működött az MVK. A kirendeltséggel
közösen tervezte és szervezte a megye árvízi védekezését és a veszélyeztetett lakosság
kitelepítését, kimenekítését. A rendkívüli időjárási helyzetek következményeit kezelő
országos katasztrófavédelmi gyakorlatra 2013. november 28-29-én került sor.
Az ONER-3-2013 Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat keretében 2013. október 7-8án a munkacsoportok 18 órás törzsvezetési gyakorlaton vettek részt.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet alapján a polgármesterek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével
– a kirendeltséggel – közösen 2013. június 30-ig elkészítették a települési veszélyelhárítási
terveiket. A települési veszélyelhárítási tervek alapján a katasztrófavédelmi kirendeltség
összesített veszélyelhárítási terveket készített.
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A települések árvízi veszélyeztetettségét figyelembe véve az igazgatóság kidolgozta a
megyében az árvízi felelősségi körzeteket. Kijelölésre és felkészítésre kerültek a
veszélyhelyzetben a polgármesterektől a védekezés irányítását átvevő hivatásos
katasztrófavédelmi tisztek, főtisztek. A felkészítés mellett a helyismerettel rendelkező
felelősségi körzetbe kijelölt személyek megfelelő garanciát biztosítanak a településeken folyó
védekezési munkák szakszerű irányítására, az állampolgárok életének, egészségének, anyagi
értékeinek, a védelmére, a lakosság alapvető ellátásának a biztosítására.
A veszélyeztető hatások felmérése, valamint a balesetek és katasztrófák megelőzése
érdekében a kockázati helyszínek társhatóságokkal közös (supervisori) ellenőrzését
elvégeztük (a részletes adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza). Visszatérően ellenőriztük a
belterületi vízelvezető rendszereket, a közút menti fákat és fasorokat.
A kirendeltség illetékességi területén 2013-ban az önkormányzatok az Ebr-42 rendszeren 20
vis maior pályázatot nyújtottak be, 9 esetben védekezésre. A benyújtott pályázatokból az
önkormányzatok 5 esetben kértek előleget. A kirendeltség a vis maior pályázatokkal
kapcsolatos szakmai ellenőrzései az előírt határidők betartásával, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal és az esetenként bevont társszervek közreműködésével kerültek
végrehajtásra.
A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján az önkormányzatokkal közösen
átszerveztük a polgári védelmi szervezeteket. Elkészültek a települési polgári védelmi
szervezetek megalakítási-, valamint mozgósítási tervei. A kirendeltség az éves felkészítési
terv szerint végrehajtotta a települési polgári védelmi szervezetek felkészítését, riasztási és
mozgósítási gyakorlatait. 2013-ban 1.400 főt készítettünk fel.
Az igazgatóság megszervezte és végrehajtotta a Turul megyei Mentőcsoport rendszerbeállító,
majd nemzeti minősítő gyakorlatát árvízi védekezés szakterületre. A járás területén
bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák, valamint katasztrófaveszély, továbbá a
különleges jogrend veszélyhelyzeten kívüli időszakában jelentkező mentő feladatok
végrehajtásában való közreműködésre a járási mentőcsoport is megalakult 30 fővel. A
nemzeti minősítő gyakorlat 2014. szeptember 12-13-án kerül végrehajtásra alapvető vízkárelhárítási tevékenység szakterületre.
Az esztergomi járásban 16 közbiztonsági referens és 5 közbiztonsági referens helyettes van
kijelölve. Megyei szintű felkészítésükre két alkalommal került sor, melyen az igazgatóság
mellett az MVB titkársága és a Megyei Rendőr-főkapitányság védelmi igazgatási, honvédelmi
és rendőrségi témában tartottak előadásokat.
Az esztergomi járás lakosságát az aktív és a passzív lakosságtájékoztatások megfelelő
összehangolásával felkészítettük. A kirendeltség a lakosság felkészítését a megyei igazgató
által jóváhagyott éves felkészítési tervek alapján hajtotta végre. Az igazgatóság 2013-ban a
pályázati felhívások, illetve toborzási tevékenység kapcsán több, a megyében található
középiskolát felkeresve pályaválasztást segítő előadásokat tartott a hivatásos
katasztrófavédelmi pálya népszerűsítése érdekében.
Annak érdekében, hogy a fiatalok minél jobban megismerjék lakóhelyük veszélyeit és a
veszélyhelyzetek során tanúsítandó magatartásformákat, az igazgatóság rendszeresen részt
vesz a „Nyitott kapuk” programsorozatban. Az esztergomi járás területén az Esztergomi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot, valamint a Nyergesújfalui és a Bajnai Katasztrófavédelmi
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Őrsöt látogathatták meg az érdeklődők. A rendezvény betekintést enged a járás területén élő
gyerekeknek a közintézmények, közszolgáltatók mindennapi életébe.
Az igazgatóság és a kirendeltség kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi
felkészítése, melynek keretében lehetőség nyílt a középiskolás diákok számára, hogy
közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél teljesítsék. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerületeivel és a középfokú intézmények
vezetőivel együttműködési megállapodásokat kötöttünk, annak érdekében, hogy minél többen
nálunk teljesítsék az előírt 50 órát. 2013-ban összesen 188 diák vett részt közösségi
szolgálatban a katasztrófavédelemnél Komárom-Esztergom Megyében.
Iparbiztonsági szakterület
Az értékelt időszakban az iparbiztonsági szakterületen kiemelt feladatként jelentkezett a
veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása, a társszervekkel közösen végrehajtandó
supervisori ellenőrzések megszervezése, a veszélyes áruk közúti, vasúti és vízi szállítás
hatósági
kontrolljának
erősítése,
valamint
a hulladékszállítással kapcsolatos
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása.
A kirendeltség a veszélyes üzemek vonatkozásában az igazgatóság szakmai irányítása mellett
kiemelt feladatként kezeli a még be nem azonosított veszélyes üzemek felderítését, valamint a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.
20.) Korm. rendelet szerinti beazonosítását és küszöbérték szerinti besorolását.
A fentiek eredményeként a járás területén 2013. év végén 1 felső- és 3 alsó küszöbértékű
üzemet soroltunk be. A már korábban besorolt üzem esetében előfordulhat, hogy a
technológiai fejlesztések, a termelési kapacitásban bekövetkező növekedés, az üzem területén
jelenlévő veszélyes anyagok mennyiségében történt változás eredményeként magasabb
besorolási kategóriába kell léptetni az adott üzemet.
A társszervekkel közösen végrehajtott iparbiztonsági ellenőrzések és a veszélyes üzemek
azonosításán, valamint a besorolásán túl kiemelt feladat a már meglévő üzemek hatósági
felügyelete. Ennek érdekében az igazgatóság 2013-ban négy felső küszöbértékű veszélyes
üzemben szervezett az iparbiztonsági szakterület supervisori ellenőrzést, melyen a
kirendeltség iparbiztonsági felügyelője is részvett. Az ellenőrzéseken a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Munkavédelmi
Felügyelőség,
az
Észak-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság és a Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága vett részt.
A tavalyi év során kiemelt feladatot jelentett a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan újonnan
megkapott hatósági jogkör. A hulladékszállítás aktuális helyzetének felmérésére 2013
augusztusában az igazgatóság felvette a kapcsolatot a települések vezetőivel, a megyében
közszolgáltatást végző szolgáltatókkal, valamint a tárgyi feladatban eljáró illetékes
hatóságokkal. Szeptemberben egyeztető megbeszélésen, novemberben jegyzői értekezleten
tájékoztatást adott a települések vezetői, valamint a megyében közszolgáltatást végző
szolgáltatók részére a közszolgáltatás zavartalan ellátásának biztosítsa érdekében. Ezeken a
fórumokon a megjelentek számára bemutattuk az ideiglenes- és a szükség ellátás
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megszervezésének folyamatát, továbbá felhívtuk a megjelentek figyelmét a jogszabályban
rögzített feladatokra.
A szükségellátási terveket a kirendeltség mind a 24 településre elkészítette.
2013. november hónapban 15 település (Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl,
Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny)
polgármestere jelezte, hogy 2013. december 1-től nem megoldott a településeken keletkezett
hulladék szállítása. Az előzőekben felsorolt településeken ideiglenes szolgáltatóként jelölte ki
az igazgatóság a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: Zrt.). A kijelölés
után a kirendeltség folyamatosan ellenőrizte hulladékszállítás folyamatosságát.
2014. január elsejei hatállyal aláírásra került a Zrt. és a Dorogi Kistérségi Társulás között a
közszolgáltatási szerződés.
A felsorolt településeken túlmenően Pilismarót polgármestere 2013. december 13-án
bejelentette, hogy 2014. január 1-től településén sem megoldott a keletkező hulladék
elszállítása. Ideiglenes szolgáltatóként a Saubermacher Bicske Kft.-t lett kijelölve. 2014.
július 1-től a Saubermacher Bicske Kft. jogutódja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. látja el
Pilismarót településen a hulladékszállítási tevékenységet, mint a kiírt közbeszerzési eljárás
nyertese. A kirendeltség Pilismarót esetében is ellenőrzéseket hajtott végre, hogy a
hulladékszállítás a településen is folyamatos.
2014. július 1-től az esztergomi járás mind a 24 települése rendelkezik a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény alapján megkötött érvényes közszolgáltatási szerződéssel. A
jelenleg szolgáltatást végző cégek nonprofit gazdasági társaságok, rendelkeznek
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség által kiállított minősítő okirattal.
2013. június 1-től a RID és az ADN veszélyes áruszállítás első fokú hatósági jogkör a helyi
szerv részére telepítette a jogalkotó. Az ADR veszélyes áruszállítás és ADR telephely
ellenőrzés vonalán, csak az ellenőrzést hajtja végre a kirendeltség, az első fokú hatósági
eljárás lefolytatása továbbra is az igazgatóság jogosult.
A veszélyes szállítmányok hatékony ellenőrzése érdekében az igazgatóság rendszeresen
kapcsolatot tart a társszervekkel, szervezetekkel (Rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség). A veszélyes áruk vízi szállításának ellenőrzését a
Duna Komárom-Esztergom megyei szakaszán a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai
Vízirendészeti Rendőrkapitányság (a továbbiakban: DVRK) komáromi rendőrőrssel közösen,
vagy önállóan hajtottuk végre. Ezen túlmenően minden esetben részt veszünk a DVRK által
szervezett Aquapol akcióban.
Az igazgatóság több megyére kiterjedő, regionális ellenőrzéseket is szervezett, melyen a
kirendeltség munkatársa is több alkalommal részt vett. Ezen ellenőrzéseken az illegális
nemzetközi és belföldi veszélyes szállítmányok felderítése, a rejtett vagy szabálytalan
veszélyes áru szállítás feltárása, különös tekintettel a Magyarország területére belépő
szállítmányok ellenőrzése érdekében, bevonva a Győr-Moson-Sopron-, Veszprém- és Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságokat is. Ezen túlmenően a BM OKF részéről elrendelt
DISASTER akciókban, több esetben műveleti megyeként vett részt az igazgatóság. 2013-ban
közúti ellenőrzés során összesen 991 db gépjármű került átvizsgálásra, ezek közül 167
tartozott az ADR hatálya alá. Szabálytalanságot 11 alkalommal tártak fel az ellenőrök. Vasúti
ellenőrzés során összesen 773 db kocsit vizsgáltunk át, ezek közül 295 tartozott a RID hatálya
alá. Szabálytalanságot 4 alkalommal tártak fel az ellenőrzést végzők. Vízi ellenőrzés során 16
db hajót vizsgáltunk át, mindegyik az ADN hatálya alá tartozott. Szabálytalanságot egyetlen
esetben sem tártak fel az ellenőrök.
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Az iparbiztonsági szakterület működésében, feladatainak szakszerű végrehajtásában kiemelt
szerepet kapott a katasztrófavédelmi mobil labor (a továbbiakban: KML), vonulásainak száma
– készenléti szolgálat elrendelése miatt - az elmúlt 3 évhez képest ugrásszerűen növekedett. A
KML több veszélyes áruszállítás ellenőrzésen, veszélyes üzem azonosításon, belső- és külső
védelmi terv gyakorlaton, valamint súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlaton vett részt.
Tűzoltósági szakterület
A 2013-as év egyik fő célkitűzése volt a hivatásos tűzoltóságok szakmai irányítói és
felügyeleti tevékenységének fejlesztése az önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok és a
létesítményi tűzoltóságok felett, azért, hogy a közbiztonság megteremtésében a nem hivatásos
tűzoltó egységek is minél nagyobb arányban tudjanak részt venni. Ennek érdekében a
tűzoltósági szakterület folyamatosan felügyelte az önkéntes- és létesítményi tűzoltóságokat,
rendszeresen gyakorlat- és szolgálatellátás ellenőrzést végzett náluk.
A hivatásos tűzoltóságok által szervezett gyakorlatok tervezése és végrehajtása során kiemelt
figyelmet fordítottunk az önkéntes tűzoltó egyesületekre (a továbbiakban: ÖTE) és
létesítményi tűzoltóságokra (a továbbiakban: LT), akik gyakrabban bevonásra kerültek a
területükön tartott gyakorlatokba. Az LT-k esetében szakmai tevékenységük ellenőrzése és
segítése többszintű, mind helyi, mind megyei szinten jónak mondható a munkakapcsolat.
Országos jelentőségű feladat volt a 2013-as évre a tűzmegelőzés magyarországi rendszerének
újjászervezése, fejlesztése, melynek keretében az igazgatóság megalakította a Megyei
Tűzmegelőzési Bizottságot (a továbbiakban: bizottság). A bizottság megalakulását követően a
közbiztonság növelése érdekében az országos kampányokhoz csatlakozva és a média
felhasználásával igyekeztünk az állampolgárok figyelmét felhívni az aktuális, szezonális
veszélyekre. A figyelemfelhívás mellett tanácsokat, információt is szolgáltattunk a
veszélyhelyzetek leküzdéséhez, hatósági ügyintézéshez. Ezen túlmenően a bizottság az
ifjúságnevelésre is kiemelt figyelmet fordít.
A közbiztonság növelését a hatékony beavatkozások is elősegítik. Ennek érdekében a
kirendeltség is felmérte a kockázati helyszíneket. A helyszíneken jelentkező problémák
felszámolására helyi szinten is többoldalú egyeztetéseket kezdeményeztünk az érintett
társszervekkel (rendőrség, mentőszolgálat), hatóságokkal, közműszolgáltatókkal és a karitatív
szervezetekkel. Ennek köszönhetően a helyszíneken már nem fordultak elő hosszan elhúzódó,
az állampolgároknak kellemetlenséget okozó kárfelszámolások.
A közbiztonság megteremtése elengedhetetlen az önkéntes szervezetekben szerepet vállaló
állampolgárok áldozatos munkája nélkül. Ezen áldozatvállalás elismeréseképpen, az önkéntes
tűzoltó egyesületek fejlesztését kiemelten támogatjuk. A megyében pályázni szándékozó
egyesületeket tájékoztattuk és tájékoztatjuk, valamint segítséget nyújtottunk és nyújtunk nekik
a sikeres pályázatok benyújtásához. Az elnyert pályázatoknak köszönhetően az önkéntes
tűzoltó egyesületek jelentős technikai fejlesztéseket tudtak végrehajtani.
Integrált hatósági tevékenység
A 2013. évi célkitűzések között a fő irány a hatósági tényfeltáró jelleg megerősítése volt, a
társhatóságokkal való szorosabb együttműködésre, az integrált szemléletre és a célirányos,
tervszerű ellenőrzésekre alapozva. E tevékenység az ún. „supervisori” ellenőrzések során
teljesedett ki, ahol egy-egy ellenőrzésbe több társhatóság került bevonásra.
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A supervisori ellenőrzések eredményessége az egyidejűségből fakadó gyors
információáramlás hatékonyságától függ. A célkitűzések között a hatósági felügyeleti
tevékenységben történő előrelépés került meghatározásra a tűzmegelőzési feladatok, a vizek
kártételének csökkentésével kapcsolatos feladatok és a potenciális veszélyt jelentő veszélyes
áru szállítások vonatkozásában. A célkitűzés és az integrált hatósági munka fejlesztése
jelentős szemléletváltást igényelt.
A tavalyi évben az új hatáskörök között megjelent a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
hatósági felügyeleti jogkör. A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő
valamennyi tevékenység hatósági felügyeleti ellenőrzés tárgyát képezte. Az igazgatóság által
végrehajtott ellenőrzések során a közszolgáltatási szerződések, a kéményseprő-ipari technikai
eszközök, a minimális szakképzett kéményseprő létszám, a sormunka ütemterv, a
közszolgáltató formanyomtatványai és az értesítési gyakorlat képezték a vizsgálat tárgyát a
tevékenységükkel összefüggő nyilvántartás ellenőrzése mellett. A közszolgáltatóra irányuló
panaszbejelentések kivizsgálására minden esetben az igazgatóság, a szolgáltatók által
elvégzett tevékenység által feltárt hiányosságokra a kirendeltség intézkedett. A kéményseprőipari közszolgáltatási tevékenység helyszíni ellenőrzésére is sor került, ahol a sormunka
tevékenységet vizsgáltuk. A vizsgálatok eredményei alapján a közszolgáltató minden
szükséges intézkedést megtett a jogszerű feladatellátás érdekében.
A piacfelügyeleti ellenőrzések több kereskedőt, forgalmazót érintettek, ahol elsősorban az
egyes építési termékek tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratok kerültek vizsgálat alá. A
piacfelügyeleti ellenőrzések másik fő iránya a tűzvédelmi célú berendezések tűzvédelmi
megfelelőségét igazoló iratok vizsgálata volt. Ezen ellenőrzéseket nagyobb volumenben a
kirendeltségek hatósági feladatokat folytató munkatársai végezték.
A piacfelügyeleti hatósági ellenőrzési szerepkörben is megjelentünk az építésfelügyeleti
hatósági ellenőrzéseken. Az építésfelügyeleti eljárásokban való részvétel lehetőséget teremtett
a kivitelezési munka, tűzvédelmi szakhatósági szerepkörben elbírált tervekkel való összhang
vizsgálatára. A használatba vételi engedélyezési eljárásban való közreműködést megkönnyítik
az építésfelügyeleti ellenőrzéseken tett intézkedések.
Az egyes rendezvények, zenés táncos szórakozóhelyek biztonságosabbá tételében való
szerepünk, közreműködésünk sikerének kulcsa a vonatkozó kormányrendelet megjelenése
előtti következetes ellenőrzési tevékenységünknek volt köszönhető. A szórakozóhelyek
többsége partnerként működött együtt a katasztrófavédelemmel. Az ellenőrzések
módszerében a korábbi évek tapasztalatai segítették a hatósági ellenőrző tevékenységet, így
például a szórakozóhely létszámellenőrzésével összefüggő kiürítésének módszere is jelentős
fejlődésen esett át.
A kirendeltség illetékességi területén nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházás nem volt.
A településrendezési eljárásokban való közreműködésre irányuló megkeresések a 2012-es
jogszabályváltozások miatt a megszokottnál nagyobb számban érkeztek. A településrendezési
tervek kapcsán tűzvédelmi és polgári védelmi szempontokat rendel a vonatkozó jogszabály az
igazgatóság jogkörébe, azonban az iparbiztonsági szakterülettel is fordulnak elő kapcsolódási
pontok az egyes veszélyes ipari üzemek jelenlétéből adódóan. Az integrált szemlélet a
vélemények kialakítása során, valamennyi szakterület vonatkozásában elengedhetetlen az
állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága érdekében.
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2014. ÉV FELADATAI, CÉLKITŰZÉSEI
A közbiztonság növelése érdekében folytattuk az önkéntesek önszerveződésének támogatását,
a lakosság önvédelmi készségeinek fejlesztését az önkormányzatok, gazdasági társaságok,
társadalmi és karitatív szervezetek, valamint a fiatalok tömeges bevonásával.
Az idei év feladata, hogy a járási mentőcsoportok a Nemzeti Minősítő Gyakorlatok
végrehajtásával képesek legyenek eredményesen részt venni a katasztrófák hatékony
kezelésében, valamint a veszélyhelyzeti szintet el nem érő feladatokban is.
A tűzoltósági szakterületen idén is kiemelt szerepet kapnak az önkéntesség támogatása. A
2014-es pályázatok sikeres lebonyolítása előre vetíti, hogy egy önkéntes tűzoltó egyesület
(Zsámbék ÖTE) kategóriát tud majd lépni és így önálló beavatkozásra lesz alkalmasak. Ez azt
jelenti, hogy már nem minden esetben lesz szükséges egy hivatásos egységet is vonultatni,
bizonyos eseteket (ilyenek az emberi életet nem veszélyeztető, kis létszámmal felszámolható
esetek) önállóan kezelhetnek.
Az iparbiztonsági szakterület kiemelt feladatai közé tartozik a veszélyes üzem iparbiztonsági
hatósági felügyelet alatt tartásának fokozása, a társszervekkel közösen végrehajtandó
supervisori ellenőrzések számának növelése, a veszélyes áruk közúti, vasúti és vízi szállítás
hatósági kontrolljának és hatékonyságának növelése, erősítése. Kiemelt állami feladat a
hulladékszállítással kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása
A kritikus infrastruktúra védelemmel, illetve a létfontosságú rendszerelemek kijelölésével
kapcsolatos eljárások során olyan új szerepkör jelenik meg, amely messzemenőkig eltér a
hagyományos hatósági, szakhatósági szerepkörtől. A létfontosságú rendszerelemek kijelölése,
európai uniós kötelezettségből fakadó mivolta, illetve az ágazatokon átívelő jellege miatt
jelentős feladat, nagyon komoly jogosítványokkal. E területen a kockázatok újraértékelésére
is bármikor sor kerülhet, hiszen ez nem egy statikus feladat, valamint folyamatos, kitüntetett
figyelmet érdemlő tevékenységgé kell, hogy váljon.
A kirendeltség hatósági osztálya az integrált szemléletet figyelembe véve folytatja le az egyes
hatósági eljárásokat és végzi a tervezett ellenőrzéseket. Az integrált hatósági munka
fejlesztését szem előtt tartva az állomány részére folyamatos képzésekkel kell biztosítani a
magas színvonalú integrált szakmai ismeretek bővítését.
A képzések területén a katasztrófavédelmi megbízottak képzését kell erősíteni gyakorlati
képzésekkel, tréningekkel.
ÖSSZEGZÉS
A kirendeltség teljes személyi állománya azonosult a 2013. évre megfogalmazott
célkitűzésekkel, megfelelő szinten végezte a megnövekedett feladatok és követelmények
szerinti munkáját. A területi államigazgatási szervekkel, önkormányzatokkal, társszervekkel,
szervezetekkel korrekt együttműködés keretében jó kapcsolatot tart fent, amely a
káresemények felszámolásán túl a hatósági munkában, a közös ellenőrzések (supervisori)
végrehajtásában is megmutatkozott.
A rendkívüli helyzetek kezelésén túl, a „békeidőben” is sikeresen együttműködtünk a társ
szervek mellett az önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel. Kapcsolatrendszerünk az
elvégzett feladatokat érintően hatékony és eredményes volt.
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2013. évben a márciusi hóhelyzet, az évszázad árvizének nevezett dunai árvíz, valamint a
vízszennyezések és egyéb kiemelt káresetek rámutattak a katasztrófavédelem integrált
feladatrendszerének működőképességére, hatékonyságára. Az események kezelése során
megmutatkozott a szervezet reagáló képessége, a személyi állomány felkészültsége,
elhivatottsága a lakosság élet és anyagi javainak védelme érdekében.
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A közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve
biztosító infrastruktúrák sérülékenysége

1. számú melléklet a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásáról

I.
II.
III.
II.

I.

II.
II.

III.
III.

III.
II. II.
III.
III.
III.

III.
III.
III. III.
III. III.
III.
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2. számú melléklet - szervezeti felépítés
Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tatabánya KvK

Komárom HTP

Kisbér KŐ

Tatabánya
HTP

Oroszlány
ÖTP

Esztergom KvK

Esztergom HTP

Bajna KŐ

Nyerges KŐ

Nagyigmánd ÖTP
Ács ÖTP
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3. számú melléklet a végrehajtott kockázati helyszínek ellenőrzéseiről

Víztározók

Vízkárelhárítási tervek

Fák, fasorok

Befogadó helyek

Lakossági riasztó eszközök

Életvédelmi létesítmények

Lakossági bejelentések

Egyéb

Összes

Esztergomi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

Védművek

2013. év

Vízelvezetők

Lakosságvédelmi ellenőrzések, visszaellenőrzések

48

2

0

17

24

7

58

0

0

80

287
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4. számú melléklet - vonulási statisztika
1. Tűzoltó események jelleg szerint:
2012.

2013.

2014.
08.31.-ig

Tűzeset

523

237

180

Műszaki mentés

216

270

120

Szándékosan megtévesztő jelzés

5

3

4

Téves jelzés

94

74

42

Utólagos jelzés

14

12

12

Kiérkezés előtt felszámolt

57

57

24

ÖSSZESEN:

909

646

382

Sérült polgár

88

83

55

Elhunyt polgár

10

6

9

2. Megsérült, meghalt személyek:
Tűzeset, műszaki mentés során:
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