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1. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt hónapban
1.1. A katasztrófavédelem is részt vesz a Savaria Karnevál biztosításában
Idén
immár
tizennegyedik
alkalommal rendezik meg a Savaria
Történelmi
Karnevált,
KözépEurópa
legnagyobb
jelmezeshistorikus fesztiválját Szombathely
utcáin, melynek biztosítására a
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság is kiemelt figyelmet
fordít.

Augusztus 22-én indul négynapos programsorozat a megyeszékhelyen, húsz helyszínen, több
száz program várja majd a karneválozókat. Bár az eddig előrejelzések szerint nem kell
rendkívüli időjárási eseményekkel számolni, de a szórakoztatás idején is elsődleges cél a
résztvevők és látogatók védelme, melynek érdekében a nagyszabású rendezvényen kiemelt
figyelmet kell fordítani a biztonságra.
Ennek érdekében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a karnevál
lebonyolításában résztvevő szervezőkkel, társszervekkel közös, előzetes egyeztetésre került
sor augusztus 16-án. Szommer Ildikó, karneváligazgató ismertette a rendezvény programját,
helyszíneit, a biztosítási pontokat, kijelölt menekülési útvonalakat és irányítási pontot. Az
értekezlet célja a hatékony együttműködés megteremtése, illetve egy esetlegesen bekövetkező
váratlan eseményre való felkészülés volt.
A karnevál ideje alatt a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szombathelyi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség állománya huszonnégy órás szolgálatot lát el az irányítás
ponton, hogy abban az esetben, ha a rendezvény megtartásához szükséges biztonsági
feltételek már nem állnak fenn, azonnal intézkedjenek.
Tegnap délután a katasztrófavédelmi feladatok legszakszerűbb ellátása érdekében Seper
András tűzoltó alezredes, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője utolsó
adategyeztetésre, illetve a végrehajtandó feladatok pontosítására hívta össze az irányítási
pontra beosztott állományt, és mától a katasztrófavédelem biztosítása mellett megkezdődött a
Savaria Karnevál.
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1.2. A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a Savaria Karneválon
A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság is képviseltette magát a Savaria Karneválon, a
szabadtéri tüzek megelőzésére hívta fel a karneválozó gyermekek és felnőttek figyelmét.
A bizottság megalakításának egyik fő célja, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásának
megelőzésére hívja fel a lakosság figyelmét. A prevenció jelentőségének hangsúlyozására
kiváló alkalmat adott a Savaria Történelmi Karnevál.
A karneválozók tájékoztatót kaptak a bizottság munkájáról, a szabadtéri tüzek előző évi,
valamint idei alakulásáról, azok káros hatásairól, a tüzek megelőzésének lehetőségeiről, az
országos tűzgyújtási tilalom előírásairól. A felnőtt érdeklődők mellett természetesen a
szülőkkel érkező gyermekekre is gondoltak, akik játékos feladatokon keresztül
ismerkedhettek meg a tűzmegelőzés kiemelt szerepével.
A bizottság az óvódások és kisiskolások számára egy tűzvédelmi ismeretekkel kapcsolatos
tesztet állított össze, melynek eredményes kitöltése után a gyerekek az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság által rendelkezésre bocsátott – emblémával ellátott –
ajándéktárgyakat kaptak.
A propaganda tevékenységet mind a felnőttek, mind a gyerekek körében nagy érdeklődés
kísérte.

1.3. Jön a szüreti időszak – Tartsuk szem előtt a mustgáz veszélyeit!
Az ősz a szüretek és a borkészítés időszaka. Minden évben találkozhatunk mustgáz
okozta mérgezésekkel, pedig a tragédiák megfelelő körültekintéssel és
elővigyázatossággal megelőzhetők.
A szüret után nagyon óvatosnak kell lennünk a borospincékben! Ha forr a must, az erjedés
közben – már viszonylag csekély erjedő anyagból is igen nagy mennyiségű - szén-dioxid gáz
szabadul fel, amit a köznyelv csak mustgázként emleget.
A
szén-dioxid
színtelen,
szagtalan, nehezebb a levegőnél,
így alulról fölfelé, a padozattól
kiindulva tölti ki a teret, a pincét,
a járatokat.
A pincében képződő gáz széndioxid tartalma elérheti, vagy
meghaladja a 10 térfogat %-ot,
akkor azt belélegezve a rosszullét
és az eszméletvesztés nagyon
gyorsan, szinte észrevétlenül
következik be, így a pincében
lévő személyben nem tudatosul,
hogy nincs elég oxigén a
levegőben.
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Már 100 liter 18 fokos mustból is kilenc kiló mustgáz képződik. Azonban a szén-dioxidnak
nem az az egyetlen hatása, hogy kiszorítja az oxigént a zárt helyiségből, és az oxigénhiány
miatt áll be a halál, hanem bizonyos koncentrációban fontos életfolyamatokat is befolyásol.
Hat a központi idegrendszerre, aminek jelei a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar.
Vagyis hiába tudna az ember fizikailag menekülni, a szellemi funkciók zavara miatt nem lesz
képes elhagyni a pincét, mert nem érzékeli, hogy mi történik vele. Ezért tapasztalható, hogy
az újbor forrásának időszakában gyakran lesznek rosszul emberek a pincékben. A CO2 gáz
élettani hatása alapján mérgező az emberi szervezetre, ezért annak rövid idejű belélegzése
elegendő, hogy fulladás, dezorientáció, eszméletvesztés és végül halál legyen a
következmény.
Megelőzés
A legveszélyesebb időszakban odafigyeléssel, elővigyázatossággal kell a borospincében
dolgozni.
A legegyszerűbb megelőzési lehetőség a gyertyapróba: a mustot tartalmazó pincét,
térdmagasságban elöl tartott égő gyertyával érdemes megközelíteni, ha az elalszik, akkor ott
feltehetően nagy koncentrációban mustgáz van jelen. A szakemberek azonban úgy vélik, hogy
e megbízhatónak vélt módszerrel sem árt vigyázni. Ugyanis ha a gyertya elalszik, akkor már
többnyire az illető belélegzett annyi szén-dioxidot, amitől elveszítheti az eszméletét. Elég
egyetlen mély szippantás, ami megüli a tüdőt. Tehát óvatosan kell tartózkodni a pincében a
gyertyával is!
A legjobb védekezés a járatok alapos kiszellőztetése, ventillátor alkalmazása, illetőleg
gázérzékelő felszerelése, mely nem igényel nagy ráfordítást.

A segítők is bajba kerülhetnek: tehát senki ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére
sietni, mert nagyon könnyen ő is mozgásképtelenné válhat, ha nincs rajta sűrített levegős
légzőkészülék! Ilyen esetben a tűzoltók tudnak segítséget nyújtani, akik megfelelő
légzőkészülék segítségével, biztonsággal tudják kimenteni a mérgezést szenvedett
embereket.
A mustgáz-mérgezés lehetősége miatt nem árt még néhány óvintézkedést tenni: ha lehetséges,
ebben az időszakban egyedül ne menjenek a pincébe, várják ki azt a néhány hetet, amikor ismételve a szellőztetés fontosságát - már lényegesen csökken a halálos mérgezés veszélye.
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Mi a teendő, ha már megtörtént a baj?
Gyakori probléma, hogy sokan megfelelő védelem nélkül próbálnak az összeesett, ájult
emberek segítségére sietni, és segítségnyújtás közben maguk is belélegzik a veszélyes gázt.
Így a segítők is könnyen bajba kerülhetnek, ezért senki ne próbáljon egyedül ájult ember
segítségére sietni!
Amennyiben ilyen esetet észlel, hívja a 105-ös segélyhívó számot, mivel a mustgázmérgezést szenvedő embereket csak a tűzoltók tudják biztonsággal kimenteni a
pincékből!

1.4. Visszavonták az országos tűzgyújtási tilalmat
A vidékfejlesztési miniszter azonnali hatállyal
feloldja az erdőkre és fásításokra, valamint az
erdők és fásítások melletti területekre a 2013.
július 22-étől elrendelt általános tűzgyújtási
tilalmat.
A
megyei
kormányhivatalok
erdészeti
igazgatóságai által elrendelt és jelenleg
hatályban lévő tűzgyújtási tilalmak hatályát a
feloldás nem érinti, azok továbbra is érvényesek.
Vas megyében jelenleg nincs érvényben tűzgyújtási tilalom, azonban a minisztérium arra
is felhívta a lakosság és a kirándulók figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalommal nem érintett
erdőkben tüzet gyújtani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad.
A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig minden esetben gondoskodni
kell eloltásáról. Az erdőn kívüli területeken történő avar, gyom illetve növényi hulladék
égetésénél is minden esetben fokozott figyelemmel kell eljárni, mert a tűz felügyelet nélkül
könnyen továbbterjedhet és súlyos károkkal járó közvetlen tűzeset forrása lehet.

2. Az iparbiztonsági szakterület legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
2.1. Szabálytalanul szállított a kamion
A veszélyes árut szabálytalanul szállító tehergépjárművet tartott vissza a Sárvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség csütörtökön, Sárvár belterületén.
A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség a veszélyes áru közúti szállítására vonatkozó
szabályok betartását ellenőrizte múlt csütörtökön délután, melynek keretében egy Sárvár
belterületén szabálytalanul várakozó veszélyes árut szállító külföldi kamiont is ellenőrzés alá
vontak.
Az ellenőrzés során megállapították, hogy a tehergépjármű nem volt ellátva az előírásoknak
megfelelő, szükséges jelölésekkel, szabálytalan volt a raktérben szállított áru rögzítése,
valamint a fuvarlevél kitöltésében is hiányosságot tapasztaltak. A Vas Megyei
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Katasztrófavédelmi Igazgatóság bírságot szabott ki a külföldi fuvarozó vállalkozásra, a
gépjárművet biztonságos parkolóba kísérte, illetve a bírság kifizetéséig a visszatartás
eszközével élt.
Ugyanezen a napon a Szombathely Katasztrófavédelmi Kirendeltség is ellenőrzést hajtott
végre, összesen tizenkét tehergépjárművet vizsgáltak, de közülük egy sem tartozott az ADR
hatálya alá.

2.2. Szabálytalan rögzítés miatt kapott bírságot a kamion
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a 86-os főúton ellenőrizte a veszélyes áru
szállítására vonatkozó szabályok betartását.
Ma délután a 86-os számú főúton tartott ADR
ellenőrzést a Szombathelyi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség. Az ellenőrzés során egy veszélyes
árut szállító szlovák tehergépjárművet is vizsgálat
alá vontak. A járművön rakomány rögzítése nem
felelt meg az előírásoknak, ezáltal a
küldeménydarabok is megsérültek. Az eset
kapcsán ADR közigazgatási helyszíni bírság kiszabására került sor. A külföldi
tehergépjárművel szemben a bírság megfizetéséig a visszatartás intézményét foganatosítják.

2.3. Folyamatos ellenőrzés, hatékony hibafeltárás – Az iparbiztonsági szakterület első
féléves tevékenysége
Januárban megalakult az iparbiztonsági munkacsoport. Egyik fő feladata elgondolások
kidolgozása volt az üzemek biztonságának növelése érdekében, továbbá másik kiemelt
feladatként jelentkezett a veszélyesáru-szállítással kapcsolatosan kockázatelemzési
módszerek kidolgozása.
Jelenleg egy felső, egy alsó küszöbértékű veszélyes üzem, és 18 küszöbérték alatti üzem
tartozik a megyei igazgatóság felügyelete alá. A félév során a Súlyos Káresemény Elhárítási
Terv készítésére kötelezett küszöbérték alatti üzemek hatósági eljárásait helyezték előtérbe, az
érintett üzemekben a tervek valóságtartalmának vizsgálata érdekében helyszíni szemléket
folytattak le. Ez idáig két SKET gyakorlatot hajtottak végre, a jogszabályoknak megfelelően
az idei év végéig minden küszöbérték alatti üzemben végrehajtásra kerülnek a gyakorlatok.
A tavaszi mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatban ellenőrizték a növény-védőszereket
forgalmazó vállalkozások, nagykereskedések telephelyeit, júniusban pedig a közfürdőknél (49
db) a veszélyes anyag tárolását, szállítását.
Két supervisori ellenőrzést tartottak, melyek során több tűzvédelmi, környezetvédelmi,
engedélyezési szabálytalanságot tártak fel, valamint továbbiakat terveznek.
Kritikus infrastruktúra tekintetében fő feladatnak tekintik a rotációs kikapcsolási renddel
érintett felhasználók folyamatos felügyelet alatt tartását.
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Veszélyesáru-szállítás vonatkozásában megsokszorozódott az ellenőrzések, főként a vasúton
történő ellenőrzések száma, valamint a folyamatos képzéseknek köszönhetően az
ellenőrzésben résztvevők hibafeltáró
képessége
is
növekedett.
Az
ellenőrzések megszervezése során az
előírt mennyiségi mutatók szem előtt
tartása mellett a minőség került
előtérbe.
Az
ellenőrzéseket
a
katasztrófavédelmi kirendeltségek a
Katasztrófavédelmi Mobil Laborral
közösen hajtják végre, több esetben a
társhatóságok közreműködésével. A
veszélyes áru közúti szállításával
kapcsolatban
31
esetben
indult
szabálytalan
szállítás
miatt
közigazgatási hatósági eljárás, amely 26
esetben bírság kiszabásával zárult, a
vasúti szállítás tekintetében pedig 6 esetben indult közigazgatási hatósági eljárás, melyből 2
esetben került sor bírság kiszabására.
A második félévben is folytatódnak az ellenőrzések, a prevenció jegyében a
katasztrófavédelmi kirendeltségek heti rendszerességgel tartanak ellenőrzéseket a
közúton, valamint az év végéig minden küszöbérték alatti üzemben gyakorlatot
hajtanak végre.

3. A hatósági osztály legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
3.1. Folyamatos ellenőrzés alatt a zenés-táncos rendezvények
A nyári, vakációs időszak a zenés-táncos rendezvények
időszaka. Akár szabadtéri, akár beltéri rendezvényről
legyen szó, vannak olyan jogszabályi előírások, amelyek
betartása a biztonságos szórakozás érdekében különösen
fontos. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
folyamatosan ellenőrzi a jogszabályok és a tűzvédelmi
előírások betartását.
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet
alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az
engedélyt a település jegyzője adja ki, azonban annak kiadásához bizonyos tűzvédelmi
szabályok betartása is szükséges. Az engedélyezési eljárásban a katasztrófavédelem mint
tűzvédelmi hatóság, szakhatóságként jár el.
Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell egyebek mellett a biztonsági tervet, amely
tartalmazza a helyszín pontos alaprajzát, befogadóképességét, belépés és távozás rendjét,
kiürítési és kimenekítési tervet, a biztonsági személyzet létszámát, szabadtéri rendezvény
esetén pedig a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet is.
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A katasztrófavédelem az ellenőrzések során vizsgálja az alapvető tűzvédelmi szabályok
betartását, a biztonsági terv meglétét, illetve az abban foglaltak tartalmát, a menekülési
útvonalak, lehetőségek kijelölését, illetve az előírásoknak megfelelő jelölését (biztonsági jelek
alkalmazása). Szabadtéri rendezvényeknél különös figyelmet fordítanak az energiaellátás
biztosítására, a fesztivál környezetében található, és esetlegesen veszélyt jelentő
létesítményekre, a tűzoltójárművek közlekedési útvonalainak biztosítására, valamint a
hangosításra, hogy szükség esetén a veszélyre történő figyelmezetés a terület minden pontján
hallható és jól érthető legyen.
2013-ban ez idáig 21 esetben érkezett megkeresés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz, hogy zenés-táncos rendezvény engedélyezéséhez vizsgálják meg a
vonatkozó tűzvédelmi és biztonsági szabályok betartását. Ebből 19 esetben hozzájárult a
rendezvény megtartásához, két esetben viszont megszüntették az eljárást.
Az idei évben kilenc alkalommal ellenőrizték hatósági eljárás keretében az előírások,
jogszabályok betartását, közülük két esetben tűzoltókészülékek, illetve azok
felülvizsgálatnak hiánya miatt tűzvédelmi bírság kiszabására került sor, egy alkalommal
pedig, mivel a helyszín tűzvédelmi szempontból nem volt alkalmas rendezvény tartására,
megtiltották a fesztivál megtartását.

3.2. Veszélyes üzemek hatósági felügyelete Vas megyében
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén a tárolt, illetve
felhasznált veszélyes anyagok mennyisége alapján történt besorolás szerint egy felső és
egy alsó küszöbértékű, valamint 18 küszöbérték alatti üzem működik.
A felső küszöbértékű veszélyes üzem Vas megyében az OPAL Tartálypark Zrt.
kemenesmihályfai telepe, az alsó küszöbértékű veszélyes üzem a LINDE GÁZ Magyarország
Zrt. répcelaki üzeme. A katasztrófavédelmi törvény IV. fejezete a veszélyes üzemek
tekintetében új elemként nevesíti a „küszöbérték alatti üzemeket”, illetve a „kiemelten
kezelendő létesítményeket”.
A törvény értelmében küszöbérték alatti üzemnek minősül az egy adott üzemeltető irányítása
alatt álló azon terület, ahol e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti alsó
küszöbérték negyedét meghaladó, de az
alsó küszöbértéket el nem érő
mennyiségben veszélyes anyag van
jelen, valamint a külön jogszabályban
meghatározott, kiemelten kezelendő
létesítmények.
Egy 2012. január 1-jén hatályba lépett
kormányrendelet értelmében a már
működő
veszélyes
anyagokkal
foglalkozó üzemeknek tavaly március
31-ig úgynevezett üzemazonosítást,
adatszolgáltatást kellett benyújtani a Vas
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területileg illetékes hatósághoz. A
benyújtott adatlapok alapján Vas megyében 34 üzemazonosítási eljárást hajtott végre a
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katasztrófavédelem, melynek eredményeként 25 üzemet azonosítottak be kiemelten kezelendő
vagy küszöbérték alatti létesítményként.
Az üzemeltetők a biztonsági követelmények tükrében a technológiai rendszereiket, illetve a
tárolt veszélyes anyagok mennyiségét felülvizsgálták, és olyan módosításokat hajtottak végre
– úgy mint a tárolt veszélyes anyag mennyiségének lecsökkentése, töltéskorlátozó beépítése,
tartály felszámolása –, aminek következtében hét üzem mentesült a törvény alól. A
végrehajtott módosításokat az üzemeltetők bejelentették a hatóságnak, majd a
katasztrófavédelem minden esetben helyszíni szemlével ellenőrizte a módosítások tényleges
megtörténtét. Így jelenleg 18 küszöbérték alatti üzem, illetve kiemelten kezelendő
létesítmény kötelezett a működéséhez katasztrófavédelmi engedélyre, melyből 15 üzem
már megkapta az engedélyét.
Az üzemazonosításokat és a katasztrófavédelmi engedélyben foglaltak betartását a
hatóság folyamatosan ellenőrzi, emellett a veszélyes üzemek működésének biztonsága
érdekében az üzemeltetőkkel is állandó kapcsolatot tart.

4. A tűzoltósági szakterület legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
4.1. Sikeresen pályáztak az önkéntes tűzoltó egyesületek
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és
a Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatot írt ki az
önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására. Az
önkéntes tűzoltó egyesületektől összesen 369 pályázat
érkezett a katasztrófavédelemhez.
A beérkezett pályázatokat – melyek közül két igényt a
Bíráló Bizottság elutasított – a bizottság a felállított és
elfogadott prioritások, illetve szempontrendszerek figyelembevételével bírálta el, majd Dr.
Bakondi György tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató hagyta jóvá.
Országosan összesen 367 egyesület nyert támogatást valamilyen formában a rendelkezésre
álló 120 millió forintos keretösszegből.
A pályázat keretében az üzemanyagköltséggel, a tűzoltógépjármű és a tűzoltótechnika
javításával, a felújítással és a felülvizsgálattal, a felújított légzőkészülékek és tűzoltótechnikai
védőeszközök átadásával, valamint az oktatással, a vizsgáztatással és a pályaalkalmassági
vizsgálatokkal kapcsolatosan kaphattak támogatást az egyesületek.
Vas megyéből összesen 53 önkéntes tűzoltó egyesület nyújtott be pályázatot, és valamennyi
részesült támogatásban.
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4.2. A reagálóképesség növelése a cél – A tűzoltósági szakterület első féléves tevékenysége
Tűzoltósági munkacsoport alakult januárban, melynek fő feladata a tűzoltósági
szakterület kiemelt feladatainak előkészítése, megszervezése, majd a végrehajtásban
való közreműködés. Az első félévben végrehajtott feladatok lehetővé tették a reakcióidő
és a felkészültség növelését.
Az idei első félév legfőbb célja a megye reagálóképességének növelése, a felkészültség
növelés érdekében pedig komplex gyakorlatok és tűzvizsgálói továbbképzés lefolytatása volt.
Kiemelt feladatként jelentkezett tehát a komplex parancsnoki és a megyei ellenőrző
gyakorlatok szervezése. Ezek során a tűzoltási, műszaki mentési feladatok mellett polgári
védelmi és iparbiztonsági feladatokat dolgozott ki, illetve hajtott végre a gyakorlaton
résztvevő állomány.
Tavasszal kétnapos, a rendőrség bűnügyi helyszínelőivel közös tűzvizsgálói felkészítést és
gyakorlatot tartottak, amely során a helyszínelők és a tűzvizsgálati eljárás lefolytatására
jogosult tűzoltó tisztek begyakorolták a közös helyszíni szemle lefolytatásának szabályait,
megismerték a másik szakterület szakmai fogásait, így biztosítva a jövőbeli hatékony
együttműködést.
Az első félévben kiemelt tűzoltói feladatot jelentett a hóhelyzetekkel (január 17-19., február
13-14. és március 14-15.) és az árvízhelyzetekkel (február 26. – március 1., március 31. –
április 4.) kapcsolatosan jelentkező káresetek felszámolása, valamint Bobán és Pecölben az
ötös kiemelt tűzeseteknél a lángok megfékezése.

Idén június 30-áig 128 esetben vonultak tűzoltáshoz a katasztrófavédelem tűzoltó egységei. A
csapadékos időjárás akadályozta a szabadtéri tüzek kialakulását, így a tűzesetek száma
lényegesen alacsonyabb volt az idei első félévben, mint az előző év hasonló időszakában. A
téli rendkívüli időjárás, majd az árvízi védekezés feladatai azonban jelentősen növelték a
műszaki mentések számát, az első félévben 956 alkalommal hajtottak végre műszaki mentést
a tűzoltó egységek. 121 esetben érkezett téves jelzés a katasztrófavédelem megyei
műveletirányítási központjába, valamint további 5 esetben riasztották szándékosan
megtévesztő jelleggel a tűzoltókat.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek katasztrófavédelmi rendszert alkotó tényezők, – mint az a
tavaszi rendkívüli időjárási helyzetekben és a kiemelt tűzesetek felszámolásában is
megmutatkozott – kiemelt szerepük van a megye mentő-tűzvédelmében, így a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság is kiemelt jelentőséget tulajdonít felkészültségüknek. Éppen
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ezért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóparancsnoki képzést és minősítő
gyakorlatot szervezett számukra. Az első félév során hat önkéntes tűzoltó egyesület
minősítésére került sor.
Az ősz folyamán tovább folytatódik a komplex gyakorlatok szervezése, a tűzoltó
állomány szakmai ismereteinek gyakorlatokon keresztül történő megszilárdítása,
valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek minősítése. Még az idei évben további tíz
egyesület bizonyíthatja az önálló feladatellátáshoz szükséges szakmai és technikai
felkészültségét.

4.3. Hivatásos tűzoltókat toboroz a HUNOR Mentőszervezet
A HUNOR mentőszervezet kutató, műszaki mentő, beavatkozási szakterületére keres
hivatásos tűzoltókat, akik önkéntesen vállalják a szolgálatot a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megalakított mentőszervezetben, és kihívásnak
tekintik azt a lehetőséget, hogy az emberek életének védelme érdekében hazai és a
nemzetközi küldetésekben vegyenek részt.
Magyarországon a HUNOR Mentőszervezet a
hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi,
külföldön
pedig
Magyarország
hivatalos
végzi
katasztrófavédelmi
mentőcsapataként
tevékenységét. Működését Budapesten három órán
belül, vidéken 8 órán belül, külföldön pedig 48 órán
belül
képes
megkezdeni.
A
HUNOR
mentőszervezet feladata, hogy gyorsreagálású
erőként hazai és nemzetközi katasztrófák esetén,
elsősorban földrengés sújtotta területen műszaki
mentési, kutatási feladatokat hajtson végre. Szakfeladata a romok alatt rekedt áldozatok
keresése, mentése, szükség szerint elsősegélynyújtás.
A szervezethez olyan hivatásos katasztrófavédelmi szakemberek - elsősorban vonulós
tűzoltók - csatlakozását várják, akik megfelelnek a szigorú szakmai és egészségügyi
követelményeknek, magas szintű műszaki mentési tapasztalattal rendelkeznek, speciális
szakképzettségük pedig alkalmassá teszi őket arra, hogy megfeleljenek egy nemzetközi
beavatkozás összetett kihívásainak, valamint vállalják az előírt elméleti és gyakorlati
kiképzéseken való részvételt.
Jelentkezés:
• a saját tűzoltóparancsok útján,
• a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója útján,
• közvetlen e-mailben: arpad.okros@katved.gov.hu címen
Jelentkezés módja:
Részletes szakmai önéletrajz és adatlap kitöltésével, a mellékelt minta alapján.
Jelentkezés határideje:
2013. szeptember 30.
További információk:
Ökrös Árpád tű. őrnagy, telefon: BM 20-312, 1 469-4125, 30/4557-717
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5. A polgári védelmi szakterület legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
5.1. Látható polgári védelem – A polgári védelmi szakterület első féléves tevékenysége
A polgári védelmi szakterület az idei év első félévében rendkívül szerteágazó, a
mindennapi élethez igazodó feladatokat látott el, melynek célja egy „látható”, dinamikus
polgári védelmi rendszer kialakítása Vas megyében.
A korábbi polgári védelmi szervezeti struktúra és reagálóképesség már nem felelt meg a XXI.
század polgári védelmet érintő kihívásainak, Vas megye aprófalvas településszerkezetéből
adódó kockázatok csökkentésének, ezért struktúraváltásra volt szükség. Ennek érdekében a
megyében működő nagyszámú önkéntes szervezetek katasztrófavédelmi rendszerbe történő
bevonásával járási mentőcsoportokat hoztak, illetve hoznak létre. Összlétszámuk több mint
háromszáz fő lesz, szemben az eddigi 186 taggal, ami jelentősen növeli a megye
beavatkozóképességét. Jelenleg a tavaly Körmenden megalakult Őrség Mentőcsoport mellett
három járási mentőcsoport szolgálja a lakosság védelmét a kőszegi, szombathelyi és
szentgotthárdi járásban.
Tervezési feladatokkal kapcsolatban
kidolgozták az árvíz és helyi vízkár által
veszélyeztetett 58 település kitelepítésibefogadási terveit, valamint az erőforrásátcsoportosítási tervet, amely a kialakított
15
körzetbe
beosztott
hivatásos
katasztrófavédelmi tisztek irányításával,
a logisztikai
biztosítással
és
a
beavatkozásba
bevonható
erők
lépcsőzetes felépítésével dinamikussá
teszi az eddig statikus rendszert.
Fő feladat volt a veszély-elhárítási
tervezés. A megye mind a 216 településén elkészült a települési veszély-elhárítási terv, a
kirendeltségek szintén elkészítették összesített terveiket, szeptember elejétől pedig a területi
veszély-elhárítási terv is rendelkezésre áll majd szükség esetén. Emellett folyamatos a hozzá
kapcsolódó adattárak feltöltése, amely a térinformatikai rendszeren keresztül döntéstámogató
rendszerként is alkalmazható.
Elemezték továbbá a megye szociális intézményeiben bekövetkezett káreseményeket.
Kivédésükre és a megfelelő felkészülés érdekében kimenekítési és elhelyezési mintatervet
készítettek. A mintaterv alapján a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek
szeptember 30-áig elkészítik a megye húsz kiemelt jelentőséggel bíró szociális intézményére a
terveket, melyek célja, hogy veszély esetén szervezetten és folyamatosan történjen a mentés.
A védelmi igazgatás rendszere is átalakult januárban, járások és járási védelmi bizottságok
jöttek létre. Ezzel összefüggésben a helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi
elnökhelyettesei, a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokai és a katasztrófavédelmi
megbízottak hathetes védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi felkészítésen vettek részt,
mely során alapvető katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági, védelmi igazgatási
ismereteket szereztek. A járási védelmi bizottságok a hó- és árvízhelyzetekben – megalakuló
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ülésük előtt – többször is üléseztek, intézkedéseket tettek, határozatokat hoztak. A rendszer
bizonyította létjogosultságát, a bizottságok intézkedéseikkel hozzájárultak nagyobb káresetek
elkerüléséhez.
A munka a következő félévben is folytatódik. Kiemelt feladatként jelentkezik a
hátralevő három járási mentőcsoport megalakítása, az árvízi kitelepítési-befogadási
tervek gyakoroltatása, valamint az árvíz által veszélyeztetett településeken a települési
civil szervezetek felkészítése.

6. A következő hónap főbb eseményei
6.1. Iparbiztonsági szakterületen
Az iparbiztonsági szakterület szeptemberben több alkalommal ellenőrzéseket hajt végre a
veszélyes áru szállítására vonatkozóan (ADR, RID), valamint kidolgozza a küszöbérték alatti
üzemekben végrehajtandó gyakorlatok ütemtervét.

6.2. Hatósági területen
2013 szeptemberében a hatósági terület visszaellenőrzi az általános és középiskolákban a
tűzriadóterveket, valamint megkezdi a kollégiumok tűzriadóterveinek ellenőrzését.

6.3. Tűzoltósági szakterületen
A tűzoltósági szakterület szeptember hónapban az önkéntes tűzoltó egyesületek által
benyújtott pályázatokkal összefüggő feladatokat hajtja végre, valamint kidolgozza az
önkéntes tűzoltó egyesületek számára az ősz folyamán végrehajtandó minősítő gyakorlat
ütemtervét, és megkezdi a szükséges előkészületeket.

6.4. Polgári védelmi szakterületen
2013 szeptemberében a polgári védelmi szakterület fő feladata a hátralevő három járási
mentőcsoport megalakításának előkészítése, a Rába Mentőcsoport rendszerbeállító
gyakorlatának végrehajtása és a járási mentőcsoportok riasztási gyakorlatának megszervezése.

