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1. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt hónapban
1.1. Kinevezések a megyei igazgatóságon
Hárman
vették
át
vezetői
kinevezésüket február 1-én a megyei
igazgatóságon.
Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, a
Vas
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója február 1-én
három vezetői kinevezést adott át a
tiszti állomány jelenlétében.
Az igazgató megyei iparbiztonsági
főfelügyelőnek nevezte ki Farkas
János tűzoltó alezredest, és az
iparbiztonsági
ellenőrzések
jelentőségére hívta fel a figyelmét.
A megyei katasztrófavédelmi hatósági osztály élére Lakatár Gábor tűzoltó századost
állította, akitől a hatósági munka erősítését, egységes, erős hatósági szervezet kialakítását
várja el.
A hivatal vezetésével bízta meg Dr. Magyar Csaba tűzoltó alezredest, akit az igazgatóság
jogi tevékenységének jelenlegi színvonalának megtartására, a nemzetközi kapcsolatok jogi
hátterének biztosítására, és az ezzel összefüggő feladatok koordinálására szólított fel.

1.2. Igazgatói értekezlet
Február 4-én tartotta havi igazgatói értekezletét a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetői állománya.
Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, megyei igazgató megnyitotta az értekezletet, majd
ismertette a következő időszak legfontosabb feladatait. Fő célként határozta meg elsőként az
Írottkő, a Borostyánkő, valamint a Hármashatár Mentőcsoport, majd ezt követően a
Kemenesalja, a Rába és a Hegyhát Mentőcsoport megalakítási tervének elkészítését és
rendszerbeállító gyakorlatának megszervezését. A közeljövőben végrehajtandó feladatként
emelte ki továbbá az általános és középiskolákban a riadótervek ellenőrzését, és - igazodva a
3x3-as akciótervhez - az óvodákban a tűzvédelmi oktatás megkezdését.
A feladatszabásokat követően Kovács Levente tűzoltó alezredes, a Sárvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője tartott beszámolót a kirendeltség 2012. évi
tevékenységéről. Kitért a 2012-ben bekövetkezett szervezeti változásokra, a kirendeltség
személyi állományának összetételére, képzettségi adataira, a túlmunka és eszközállomány
helyzetére, majd külön elemezte a szakterületek tavalyi évben elvégzett feladatait.
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Dr. Unger István tűzoltó ezredes, gazdasági igazgatóhelyettes a megyei igazgatóság 2012.
évi gazdálkodásáról tájékoztatta az állományt. Hangsúlyozta, hogy a gazdálkodás fő
célkitűzései teljesültek, hatékonyan és eredményesen biztosították a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatainak végrehajtását. A gépjármű- és ingatlanfenntartási tevékenységet, a gépjárművek aktuális helyzetét, állapotát, a tavalyi évben
elvégzett felújítási munkálatokat Horváth Zoltán tűzoltó alezredes, műszaki osztályvezető
ismertette.
A tavaszi ár- és belvíz elleni védekezésre történő felkészülésről számolt be a vezetői
állománynak Poór Balázs tűzoltó alezredes, polgári védelmi főfelügyelő. Kiemelte, hogy a
megfelelő felkészülés azért is fontos, mert a Rábán, illetve a magyarországi vízgyűjtőjéhez
tartozó vízfolyásokon csak nagyon nehezen lehet előre jelezni az ár közeledtét.

Pajor László tűzoltó alezredes, tűzoltósági főfelügyelő a tavalyi év során tűzoltói
beavatkozást igénylő események statisztikai mutatóit, a tűzesetek, műszaki mentések,
tűzvizsgálatok számadatait ismertette, majd kitért a végrehajtott gyakorlatok tapasztalataira is.
Következő napirendként Farkas János tűzoltó alezredes, iparbiztonsági főfelügyelő a
veszélyes áru szállítás 2012. évi ellenőrzésének tapasztalatairól számolt be a résztvevő
állománynak. Hangsúlyozta, hogy az idei évben a közúti szállítás mellett különös hangsúlyt
fektetnek a veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzésére is.
Lakatár Gábor tűzoltó százados, hatósági osztályvezető ismertette a katasztrófavédelmi
integrált hatósági tevékenységet, különös tekintettel a tűzvédelmi hatósági eljárásokra,
tűzvizsgálati eljárásokra, valamint a veszélyesáru-szállításból adódó hatósági feladatokra.
Utolsó napirendi pontként a vezetői állomány elemezte és értékelte a januári hóhelyzet
kezelését.
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1.3. Rendkívüli ülést tartott a Vas Megyei Védelmi Bizottság
A felkészülés és a várható feladatok összehangolása érdekében a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának kezdeményezésére összeült a megyei
védelmi bizottság és a helyi védelmi bizottságok.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat február 13-ra hófúvás és havazás miatt piros
figyelmeztető előrejelzést adott ki Vas megyére, ezért a felkészülés érdekében rendkívüli ülést
tartott a megyei védelmi bizottság.
Harangozó Bertalan, kormánymegbízott
távollétében az ülést Dr. Takács Árpád
tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi
igazgató vezette. Az értekezleten hangsúlyozta,
hogy a katasztrófavédelem előkészíti és
szakmailag koordinálja a polgári védelmi
szervezetek készenlétbe helyezését, valamint
felkészültek az Őrség Mentőcsoport esetleges
alkalmazására is. Kiemelte, hogy a holnapi
napon megerősített szolgálatot lát el a megyei
főügyeleti
osztály
és
a
megyei
műveletirányítási ügyelet. Elrendelte továbbá a
hivatásos és önkormányzati tűzoltóságoknak, hogy készüljenek fel az esetleg megnövekedő
műszaki mentések végrehajtására, és szükség esetén az önkéntes tűzoltó egyesületeket is
vonják be a beavatkozásokba, illetve felhívták az veszélyesáru-szállítók figyelmét a fuvarozás
lehetőség szerinti korlátozására is.
Horváth László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság igazgatója
elmondta, hogy felkészültek a rendkívüli helyzetre, gépeik műszaki állapotát felülvizsgálták,
saját és bérelt gépek segítségével folyamatosan végzik az utak letakarítását. Amennyiben a hó
vastagsága vagy az erős szél szükségessé teszi, az ország más területéről átcsoportosítással
további gépjárműveket tudnak munkába állítani. Külön hangsúlyt fektetnek továbbá a
folyamatos működtetés személyi feltételeinek biztosítására, valamint hogy pontos
információkkal rendelkezzenek az útkorlátozásokról, lezárásokról, elzárt településekről.
Dedics Zoltán rendőr ezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója
beszámolt a közúti forgalmat befolyásoló tényezőkről, mely során kiemelte, hogy 13:45-kor
megnyitották a szlovén határt, és a kényszervárakoztatott tehergépjárművek szakaszosan
hagyják el az országot.
Az értekezleten a mentőszolgálat, a népegészségügy, a vöröskereszt, valamint a vízügy
szakemberei tájékoztattak a már elvégzett feladataikról, illetve arról, hogy a várhatóan
kialakuló hóhelyzetben milyen további intézkedéseket hajtanak végre.
A Vas Megyei Védelmi Bizottság rendkívüli ülésén a tagok határozatot fogadtak el, amely
tartalmazza a helyzet kezelése érdekében végrehajtandó feladataikat. A bizottság döntése
értelmében holnap reggel 7:00-kor az együttműködő szervek bevonásával feláll a Vas
Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzse, és koordinálja a hóhelyzettel kapcsolatosan
végrehajtandó intézkedéseket.
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1.4. Ismét hóhelyzet Vas megyében
Az Országos Meteorológiai Szolgálat február
13-ra hófúvás és havazás miatt piros
figyelmeztető előrejelzést adott ki Vas megyére,
ezért a felkészülés érdekében február 12-én,
kedden rendkívüli ülést tartott a megyei
védelmi bizottság. A Vas Megyei Védelmi
Bizottság rendkívüli ülésén a tagok határozatot
fogadtak el, amely tartalmazza a helyzet
kezelése érdekében végrehajtandó feladataikat.
Szerda reggelre az Országos Meteorológiai
Szolgálat módosította az előrejelzést, és
másodfokú riasztást adott ki Vas megye területére.
Már kora reggel folyamatosan dolgoztak a
közútkezelő szakemberei.
7:00-kor az együttműködő szervek bevonásával
megkezdte működését a Vas Megyei Védelmi
Bizottság Operatív Törzse, és koordinálta a
hóhelyzettel
kapcsolatosan
végrehajtandó
intézkedéseket.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának döntése alapján megerősített
szolgálatot láttak el a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, megyei főügyelet, valamint a
megyei műveletirányítási ügyelet.
A mentőszolgálat is felkészült, készenlétbe helyezték tartalék járműveiket. A dialízises
betegek kezelésre történő szállítása akadálymentesen lezajlott, a berendelt közel 100 beteg
kezelésében az útviszonyok miatt nem volt fennakadás.
A rendőrség folyamatosan ellenőrizte a forgalmat és az utak minőségét. 17:00-tól
visszavonásig teljes útzárat rendeltek el a 86-os főút Hegyfalu és Csorna közötti szakaszán.
Rédicsnél és Tornyiszentmiklósnál lezárták a határátkelő állomásokat a 7,5 t-nál nagyobb
össztömegű tehergépjárművek elől.
Szombathelyen, a Zanati úti körforgalomtól a táplánszentkereszti körforgalomig 100,
Körmenden, a Szarvas-csárdánál 20, valamint Rábafüzesen további 15 tehergépjárművet
kényszervárakoztattak.
A közútkezelő a megyében 28 saját és 75 bérelt gépjárművel folyamatosan végezte a közutak
tisztítását, továbbá a szomszédos megyékből 4 hóeke és 2 hómaró érkezett Vas megye
közútjainak hómentesítése érdekében. Ám az 50-60 km/h-s szél a folyamatos takarítás
ellenére hóátfúvásokat okozott, amelyek miatt bárhol lehetett számítani forgalmi akadályokra.
A hóhelyzet első napján 18 lezárt útszakasz volt Vas megye területén.
A megye hivatásos és önkormányzati tűzoltó egységei 23 esetben mentettek elakadt személyés tehergépjárműveket. A beavatkozásokban részt vett a megye 5 önkéntes tűzoltó egyesülete
is: a Peresznyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Vépi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a

6

Gencsapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Nemescsói Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a
Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A második napon, csütörtökön további gyors intézkedésekre volt szükség. Az operatív törzs
megszervezte és biztosította Nemescsó, Pusztacsó, és Kőszegpaty kenyérellátását, valamint a
Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület további 5 településre juttatta el az élelmiszert, így az ellátás
minden településen biztosított volt.
Az operatív törzs biztosította továbbá 60 egység vérszállítmány eljuttatását Szombathelyről
Győrbe.
A kori reggeli órákban Szombathely-Gencsapáti vasúti átjárónál a hó fogságában elakadt egy
szülő nőt szállító mentőautó. Az operatív törzs intézkedett, hogy a közútkezelő járművének
kíséretében a mentőautó biztonságosan beérkezzen a Szombathelyi Markusovszky kórházba.
A 87-es főúton, Kőszeg és Szombathely között, a vasúti átjárónál több jármű, köztük
menetrend szerinti autóbuszok is elakadtak. Az operatív törzs irányításával a GYSEV Zrt.
érintett szakaszon közlekedő vonatjáratai biztosították az autóbuszok utasainak
továbbszállítását.
A Katasztrófavédelmi Mobil Labor veszélyesáru-szállító tehergépjármű ellenőrzését hajtotta
végre, mely során hiányosság nem került feltárásra. Közülük egy jármű oxigént szállított a
sárvári, egy pedig a szombathelyi kórházba, ezek zavartalan haladását az egység biztosította.
A rendőrség Vas megye területén korlátozta a tehergépjárművek forgalmát. Körmenden,
Szombathelyen, Hegyfalu-Tompaládony-Zsédeny térségében, illetve Sárvár körzetében
összesen 375 tehergépjármű várakozott. Csütörtökön délután 14:00 után a 8-as és a 84-es
főúton, illetve a 86-os főúton a Vas megyéből kifelé közlekedő tehergépjárművek részére
szakaszosan, rendőri felvezetéssel megindították a forgalmat, feloldásra kerültek a különböző
típusú rendőrségi útlezárások, így a kényszervárakoztatott kamionok elhagyták a megye
területét.
A vöröskereszt és a polgárőrség a Szombathelyen kényszervárakoztatott tehergépjárművek
vezetői részére meleg takarókat, teát, és élelmiszert biztosított.
A mentőszolgálat folyamatosan szervezte a dialízises betegek kezelésre történő beszállítását,
amely akadálymentesen folyt. A dialízises betegek kezelésre történő szállítása
akadálymentesen lezajlott. Három nap alatt összesen 276 vesebeteg kapta meg zavartalanul a
szükséges kezelést.
A délelőtti órákban 23 lezárt útszakasz volt Vas megye területén. A közútkezelő 22 saját és 65
bérelt gépjárművel folyamatosan végezte a közutak tisztítását, melynek eredményeképp a
lezárt szakaszok száma fokozatosan csökkent, és elzárt települések nem alakultak ki. Az
ellátás minden településen biztosított volt.
Csütörtök délutántól a szél fokozatos mérséklődésével egyre több helyen megszűnt a hófúvás,
péntektől pedig a havazás is.
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1.5. Járási védelmi bizottsági ülések az ár- és belvízi felkészülés jegyében
Február 20-án elsőként Sárváron tartottak járási védelmi bizottsági ülést az ár- és
belvízi felkészülés jegyében.
A következő napokban mind a hét járásban védelmi bizottsági ülések kerülnek megtartásra,
melyek fő témája az ár- és belvízi védekezésre történő felkészülés lesz.
A sort február 20-án a Sárvári Járási Védelmi Bizottság ülése kezdte, melyet a járási hivatal
vezetője, a helyi védelmi bizottság elnöke, Dr. Galántai György vezetett.
Az értekezleten Dr. Baán Mihály alezredes, a megyei védelmi bizottság titkára tájékoztatott
a védelmi igazgatás rendszeréről.
Ezt követően Kovács Levente tűzoltó alezredes, a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője, a helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese az ár- és belvíz elleni
felkészülés feladatait ismertette a résztvevőkkel. Mint mondta, a hóhelyzet után fel kell
készülnünk arra is, hogy a tavaszi időszakban az olvadás, vagy esőzés következtében árvizek
alakulhatnak ki. Röviden tájékoztatott Magyarország és Vas megye árvízi
veszélyeztetettségéről, majd részletesen ismertette a sárvári járásra jellemző sajátosságokat.
Általánosságban elmondható, hogy a tavaszi és őszi csapadékos időszakban a Rába és a
Répce vízszintemelkedése miatt van szükség árvízvédelmi készültség elrendelésére a járás
területén. Külön kitért az árvízvédelmi feladatokra, és hangsúlyozta, hogy mind a felkészülés
mind a védekezés időszakában fontos a társadalmi összefogás, és kiemelt szerephez jutnak a
járási védelmi bizottságok, a polgármesterek és a közbiztonsági referensek is.
Az ülés másik fő napirendi pontjaként elfogadásra került a bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzata is.

1.6. Az operatív törzs is felkészült az árvizek kezelésére
A Vas Megyei Védelmi Bizottság múlt heti ülésén értékelte az ár- és belvízi helyzetet, és
elrendelte az operatív törzs felkészítését, amely február 21-én került megtartásra.
A Vas Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzsének ár- és belvízvédelmi felkészítését
Harangozó Bertalan kormánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke nyitotta meg,
és köszönetet mondott a rendkívüli hóhelyzet kezelésében résztvevőknek. Felhívta a
figyelmet, hogy hasonló módon fel kell készülni az esetlegesen kialakuló árvízhelyzetekre is.
Elsőként Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, a megyei védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese tájékoztatta a
jelenlevőket a felkészülés keretében eddig végrehajtott feladatokról. Elmondta, hogy
megtörtént a helyi védelmi bizottságok, a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek,
katasztrófavédelmi megbízottak, illetve a tűzoltóparancsnokok árvízvédelmi felkészítése,
valamint a már elkészített mintaterv alapján, korszerű számítógépes háttértámogatás mellett
folyamatban van a kitelepítési és befogadási tervek készítése. Felmérték a rendelkezésre álló
erő- és eszközállományt, több 10.000 homokzsákkal, sátrakkal, fáklyákkal, szivattyúkkal
rendelkeznek, amelyek árvízhelyzetben igénybe vehetők, mindezen túlmenően a győri
regionális bázisról szükség esetén további ellátás biztosítható. Tájékoztatott, hogy a
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következő napokban vízügyi szakemberek vezetésével a helyi védelmi bizottságok elnökei, a
katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, katasztrófavédelmi megbízottak minden járásban
helyszíni bejárást tartanak, mely során megismerik az illetékességi területükhöz tartozó
védtöltéseket, kritikus szakaszokat. Hangsúlyozta, hogy polgári védelmi szervezetek, az
Őrség Mentőcsoport is bevethetőek, illetve a jövőben megalakuló járási mentőcsoportoknak is
kiemelt szerepük lesz az árvízhelyzetek kezelése során. Kiemelte továbbá, hogy a jövő hét
folyamán a járási védelmi bizottságok részére törzsvezetési gyakorlat lefolytatására is sor
kerül.

Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója kiemelte, hogy minden
helyi védelmi bizottságba olyan árvízvédelmi szakembert delegáltak, aki ismeri a helyi
sajátosságokat, és szaktudása révén nagy segítséget nyújthat egy esetleges árvízi védekezés
során. Biztosítani tudják az árvízi irányítás műszaki részét, az anyagellátás megfelelő, és a
tavaly novemberi árvíz során elhasznált készlet visszapótlása is megtörtént – tette hozzá.
Február végéig elkészülnek a védekezési erőforrási tervek a külső védvonalakra. Összegezve
elmondható, hogy felkészültek az árvízi védekezésre.
Felkészült a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság is – tájékoztatott Dedics Zoltán rendőr
ezredes, rendészeti igazgató. Főbb feladatuk árvízhelyzetben a terület biztosítása, illetve
abban az esetben, ha kitelepítésre is sor kerül, a közbiztonság fenntartása, az elhagyott
lakóházak biztonságának garantálása.
Horváth László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóságának igazgatója
elmondta, legfontosabb teendőjük az árvízi védekezéssel összefüggésben – amennyiben
szükséges – az utak lezárása. Vannak olyan mellékutak, útszakaszok, amelyek ártérben
találhatók, és ezek árvíz idején mindig víz alá kerülnek. Természetesen előfordulhat az is,
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hogy indokolttá válik az úttest átvágása, ez is a feladataik közé tartozik. Kiemelte, hogy
rendelkeznek a szükséges erő-és eszközállománnyal egy esetleges árvízhelyzet kezelésére.
Átmeneti befogadóhelyek előkészítése, szükséges oltások biztosítása, kutak fertőtlenítése –
sorolta a feladatokat Dr. Stánicz Éva, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervének megyei tiszti főorvosa, majd kiemelte, hogy úgy, mint a hóhelyzet
kapcsán, külön hangsúlyt fektetnek a dialízises betegek kezelésre történő eljuttatására is.
Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes és Dr. Baán Mihály alezredes, a megyei védelmi
bizottság titkára összegezte az elhangzottakat, melynek alapján elmondható, hogy a Vas
Megyei Védelmi Bizottság és a Katasztrófavédelmi Operatív Törzs felkészült egy
esetlegesen kialakuló árvízhelyzet kezelésére.

1.7. Bemutatót tartott a HUNOR Mentőszervezet
A BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság toborzó akciót indított
a
HUNOR
Mentőszervezetbe,
melynek keretében február 22-én
mentési bemutatót tekinthettek meg
az érdeklődő hivatásos tűzoltók.
Vas megyében a toborzást látványos
programok kísérték, előadásokkal és
romok alóli mentési bemutatóval várták
a mentőszervezet munkája iránt
érdeklődő hivatásos tűzoltókat.
A rendezvényt Krizmanics Ferenc tűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóhelyettese nyitotta meg, köszöntötte az állományt és bemutatta a
HUNOR Mentőszervezetet.
Jantner Attila tűzoltó százados, a HUNOR Mentőszervezet szakaszparancsnoka a szervezet
tevékenységét ismertette a résztvevőkkel, és a felvételi eljárásról, a jelentkezőkkel szemben
támasztott fizikai, pszichikai, egészségügyi és szakmai követelményekről, az alkalmassági
vizsgálatok rendszeréről nyújtott tájékoztatást.
Ezt követően Veiczer Krisztián tűzoltó főtörzsőrmester, a HUNOR Mentőszervezet Vas
megyei tagja tartott előadást, melyben szólt a szervezet felépítéséről, rendeltetéséről, a
riasztás és mozgósítás folyamatáról. Részletesen ismertette a komponenseket, azok feladatait,
szakfeladatait.
Az előadásokat egy toborzó kisfilm vetítése követte, amely nagy sikert aratott a résztvevő
hivatásos tűzoltó állomány körében.
A programsorozat látványos mentési bemutatatóval zárult. A HUNOR hivatásos nehéz kutatómentő Mentőszervezet tagjai egy elképzelt kutatási és mentési szituáció alapján mutatták be a
városi kutatás-mentés során használt speciális eszközök gyakorlati alkalmazását. Feladatuk
egy földrengés utáni terület felderítése és egy sérült romok alóli kimentése volt.
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Mint az a toborzón is többször elhangzott, azoknak a hivatásos tűzoltóknak a
jelentkezését várják a mentőszervezetbe, akik megfelelő műszaki mentési tapasztalattal,
speciális szakképzettséggel rendelkeznek, teljesítik a külön felvételi eljárás
követelményeit, valamint vállalják a további kiképzéseken való részvételt.

1.8. Mint az őrült, ki letépte láncát… - Háromnapos védekezés Vas megyében
Február
26-án,
kedden
a
hóolvadás és a lehulló csapadék
miatt árvízhelyzet alakult ki Vas
megyében.
A Rába folyó vízgyűjtő területén
található
kisebb
vízfolyások
nehezen
tudták
elvezetni
a
keletkezett
vízmennyiséget,
megáradtak és kiléptek medrükből
a patakok, és az olvadó hólé miatt
pincéket öntött el a víz. A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság
kedden
estére
III.
fokú
árvízvédelmi készültséget rendelt el
a Rába szentgotthárdi szakaszán, a körmendi szakaszon pedig II. fokú készültséget.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója hivatásos állományú tiszteket
vezényelt összekötőnek azokra a településekre, ahol védekezésre volt szükség, akik
koordinálták a védekezési munkálatokat, valamint szivattyúkat és homokzsákokat biztosított
az önkormányzatok számára.
A védekezés első napján 16 településen folytattak árvízi védekezést, 16 alsóbbrendű utat
kellett vízátfolyások miatt teljesen vagy részlegesen lezárni, köztük a pinkamindszenti
határátkelőt. A katasztrófavédelem összesen 14 településre telepített nagyteljesítményű
szivattyúkat, és 20000 homokzsák felhasználásával végeztek védekezési munkát a tűzoltók.
Aznap déltől a Veszélyhelyzeti Központ is megkezdte működését, és folyamatosan
koordinálta a védekezési munkálatokat.
Őriszentpéteren a Mentőállomás védelme érdekében folytak a zsákolási munkálatok, továbbá
Ostffyasszonyfán is zsákolással akadályozták meg, hogy a Cser-patak a falu mélyebben fekvő
területeit elöntse. Szakonyfaluban két családi házat veszélyeztetett az árvíz. A lakók elhagyták
a veszélyeztetett épületeket, és ideiglenesen rokonoknál szálltak meg.
Szentgotthárdon összeült a Helyi Védelmi Bizottság. Az ülésen egyeztették a települések erőeszközkészletét, a végrehajtandó feladatokat, felkészültek Csákánydoroszlón, a Dózsa-liget
esetleges kiürítésére, előkészítették a befogadóhelyeket.
Az Őrség Mentőcsoport, mint területi polgári védelmi szervezet is védekezési feladatokat
hajtott végre. Magyarlakon, Szakonyfaluban lakóházat védtek meg a víztől, Szentgotthárdon
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megerősítették az önkormányzati védműveket, Kondorfán egy átereszt megbontását és
helyreállítását hajtották végre, valamint Csörötneken és a 86-os főút mellett, Körmendnél
homokzsákolási és szivattyúzási feladatokat láttak el.
Szerda reggelre tetőzött a
Rába Szentgotthárdnál és
Csörötneknél, harmadfokú
árvízvédelmi készültséget
rendeltek el a folyó
körmendi szakaszán. A
védekezés második napján
Vas megye területén 15
településen folytattak árvízi
védekezést.
Délre
Csákánydoroszlón
mind a 16 veszélyeztetett
lakóház
bevédése
megtörtént, majd az Őrség
Mentőcsoport megerősített
létszámmal, összesen 30
fővel és 10 technikai eszközzel Körmendre, a 86-os főút védelmét látta el, valamint a régi
Rába-híd súlyozásában vett részt. Körmenden védekeztek továbbá a katasztrófavédelem
hivatásos tisztjei, köztük a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állománya, a vízügyi
igazgatóság szakemberei, a városgondnokság dolgozói, és a körmendi közbiztonsági referens.
Körmend mélyen fekvő részén, a Rába folyótól délre eső ártéren három lakóházat öntött el a
víz, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egységei összesen három felnőtt és négy
gyermek kimenekítését hajtották végre.
Délelőtt rendkívüli ülést tartott a Körmendi Helyi Védelmi Bizottság, ahol többek között arról
is határoztak, hogy Magyarszecsőd és Molnaszecsőd polgármesterei készüljenek fel a
védekezésre.
A védekezés harmadik napján 9 településen volt szükség helyi vízkár miatti belvízi
védekezésre, és egyre csökkent a lezárt utak száma is. Csütörtökön a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság a Rába sárvári szakaszán II. fokú árvízvédelmi készültséget rendelt el.
A katasztrófavédelem és a vízügyi igazgatóság szakemberei átcsoportosították az erő- és
eszközállományt Sárvár térségébe, ahol folyamatos figyelőszolgálatot láttak el.
A délelőtt folyamán rendkívüli ülést tartott a Sárvári Helyi Védelmi Bizottság. A bizottság
döntése értelmében a polgármesterek értesítették az árterületen tartózkodókat az árhullám
érkezéséről, illetve felszólították az erdészetet, hogy ne végezzenek munkát az ártérben.
Ikerváron egy magasan fekvő lakóházhoz vezető utat elzárt a víz, a házban lakó 1 felnőtt és 4
gyerek ideiglenes elhelyezését az önkormányzat biztosította.
A három nap alatt a katasztrófavédelem részéről mindösszesen 30 településen került sor
védekezésre. Vízszivattyúzási, áteresz-tisztítási és homokzsákolási feladatokat láttak el a
tűzoltók. A védekezési munkákban összesen 18 önkéntes tűzoltó egyesület vett részt 148
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fővel, három önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 27 fővel, valamint a három
katasztrófavédelmi kirendeltség és a megyei igazgatóság 55 fővel. Alkalmazásra került
továbbá az Őrség Mentőcsoport 30 fővel és 10 technikai eszközzel. A védőművek
kiépítéséhez összesen 29.500 homokzsákra volt szükség.
Az árvíz miatt két családnak kellett ideiglenesen elhagyni otthonát Szakonyfaluban, egy
családnak (1 felnőtt, 4 gyermek) Körmenden, valamint további egy családnak (1 felnőtt, 4
gyermek) Ikerváron. A családok az ár levonulásáig rokonoknál szálltak meg.
Pénteken megkezdődött a lassú apadás a Rába teljes felső szakaszán. Délben elsőfokúra
mérsékelték az árvízvédelmi készültséget a Rába szentgotthárdi, körmendi és sárvári
szakaszán.

2. Az iparbiztonsági szakterület legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
2.1. Katasztrófavédelmi Mobil Labor állományának veszélyhelyzeti felderítő felkészítése
Február 12-én megkezdődött a Katasztrófavédelmi Mobil Labor állományának
háromhetes felkészítése.
A felkészítés elméleti és
gyakorlati képzésből áll. Az
elméleti oktatás keretében az
állomány
elsajátítja
a
Katasztrófavédelmi
Mobil
Labor (KML) működési rendjét,
a beavatkozás menetét, a feladat
végrehajtáshoz nélkülözhetetlen
vegyivédelmi, radiológiai és
biológiai alapfogalmakat, majd
az
elmélet
gyakorlati
bemutatására és alkalmazására
is sor kerül.

A felkészítés célja, hogy az állomány megismerje, és a gyakorlatban is alkalmazni tudja a
KML műszaki technikai eszközeit, a rendszeresített mérőműszereket, felderítő eszközöket,
illetve a lehetséges védekezési eljárásokat a veszélyhelyzetek felszámolása során.
A háromhetes képzésen a mentor részletesen ismerteti a résztvevőkkel a KML működési
rendjét, okmányrendszerét, a veszélyesáru-szállítás általános és különös szabályait, valamint a
veszélyes anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, toxikológiai jellemzőit. Az oktatás során
külön hangsúlyt fektetnek az általános egészségügyi ismeretekre, melyek megszerzésével az
állomány szakszerű elsősegélyt nyújthat, és megtanulja, hogy mi a teendő mérgezés esetén.
Mindezen túl a felkészítés kiemelten fontos részét képezi a légző-felszerelés használatának,
illetve az egyéni védelem lehetőségeinek bemutatása, valamint a radioaktivitás kimutatási
lehetőségeinek, a sugárzásmérő műszerek használatának ismertetése.
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A megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretekről a résztvevők a Katasztrófavédelmi Oktatási
Központban adnak számot.

2.2. A veszélyesáru-szállítással foglalkozó vállalkozások figyelmébe!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban intenzív
havazás várható, ezért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a
veszélyesáru-szállítással foglalkozó vállalkozások figyelmét a veszélyes áruk
szállításának korlátozására.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése
szerint a Nyugat-Dunántúlon szerda éjfélig nagy
mennyiségű hó várható. A nagyobb mennyiségű hó kedd hajnaltól szerda éjfélig összegezve - főként Vas
megyére jellemzően kb. 25-50 cm között valószínű. Az
éjszakai óráktól a megerősödő, helyenként viharos
lökésekkel kísért északira forduló szél a Dunántúl
nyugati részén hófúvást okozhat. Erős hófúvás is
lehetséges magas hótorlaszokkal. A lehulló hó és a
szélerősség függvényében szerdán a piros fokozatú
hófúvás riasztás is érvénybe léphet a Nyugat-Dunántúl
egy részén.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a veszélyesáru-szállítással és
veszélyes anyag felhasználásával foglalkozó vállalkozások figyelmét, hogy az extrém
időjárási körülmények megszűnéséig terjedő időszakban a veszélyes áruk szállítását
lehetőség szerint korlátozni, illetve átütemezni szíveskedjen annak érdekében, hogy nagy
biztonsággal elkerülhetőek legyenek a veszélyes áru szállítás kapcsán bekövetkező
esetleges balesetek!
•

•

•

•
•
•

Amennyiben a szállítások felfüggesztésére ezen időszak alatt nincs mód, fordítsanak
fokozott figyelmet az alacsony hőmérsékletre érzékeny veszélyes áruk kezelésére (pl.
folyadékok, hőmérsékletszabályozással szállított anyagok, stb.), a veszélyes árut
szállító járművek biztonságos, üzembiztos üzemeltetésére, valamint a közlekedési
előírások fokozott betartására!
Tegyenek intézkedéseket a járművek téli felszerelésének felülvizsgálatára, járművön
történő elhelyezésére! Különösen javasolt téli gumi, hólánc használata, lapát,
vontatórúd, valamint az elfagyott alkatrészek melegítésére alkalmas – nem nyílt
lánggal működő – eszköz járművön történő elhelyezése, tartalék üzemanyag
beszerzése!
Lehetőség szerint készüljenek fel az esetleges műszaki meghibásodások elhárítására
Javasolt például tartalék alkatrészek beszerzése, mentesítő- vagy szervízjármű
lebiztosítása, valamint a járműszemélyzet ellátásának biztosítása!
Intézkedjenek a szabadban tárolt anyagok védelméről, hó, fagyhatás, hóolvadás
követően bekövetkezhető másodlagos károk megelőzéséről!
Gondoskodjanak a technológiához szükséges nyersanyag utánpótlásról!
Készüljenek fel az esetlegesen bekövetkező energiaellátás zavarára, infrastruktúrák
védelmére!
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•
•

A veszélyesáru-szállítások megkezdése előtt tájékozódjanak és vegyék figyelembe az
időjárás előrejelzéseket!
Szükség esetén készüljenek fel a szállítások átütemezésére, esetleges korlátozására!

2.3. A veszélyes áruk közúti és vasúti szállítását ellenőrizték
A veszélyes áruk közúti és vasúti szállítására vonatkozó szabályok betartását ellenőrizte
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság február 19-én.
A szombathelyi teherpályaudvaron
a veszélyes áruk vasúti szállítását
ellenőrizte
a
Szombathelyi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és
a Katasztrófavédelmi Mobil Labor.
A mai napon összesen 3 db vasúti
kocsi ellenőrzésére került sor, de
közülük egy sem volt szabálytalan,
így helyszíni hatósági intézkedésre,
hatósági eljárás megindítására nem
került sor.
Ezt követően a közúti szállításra
vonatkozó szabályok betartását is
ellenőrzés
alá
vonták.
Szombathelyen, a Söptei úton 11 db gépjárművet ellenőriztek, melyek közül 10 db nem
tartozott ADR hatálya alá. Az 1 db ADR-es gépjármű az előírásoknak megfelelően szállított,
ezért hatósági intézkedésre itt sem került sor.

3. A hatósági osztály legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
3.1. Kéményseprő-ipari közszolgáltatókat ellenőriztek
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Osztálya
felügyeleti
jogkörének keretében tűzvédelmi
hatósági ellenőrzést tartott a Vas
Megyei
Kéményseprő
és
Tüzeléstechnikai Kft-nél, majd a
Vasi Füstfaragók Kft-nél.
A helyszíni ellenőrzésen vizsgálták a
közszolgáltatás végzésére feljogosító
rendelkezések
betartását,
a
közszolgáltatás szakmai feltételeit,
úgy mint a szükséges szakmai
végzettségek meglétét, az előírt
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képzéseken való részvételt bizonyító okmányokat. Ezen túlmenően ellenőrizték a
munkavállalókra előírt minimális létszámot, mint a szolgáltatás-nyújtás személyi feltételét.
Külön hangsúlyt fektettek a 63/2012. BM rendeletben előírt tárgyi feltételek vizsgálatára. A
rendelet alapján ellenőrizték, hogy a szolgáltató rendelkezik-e például az égéstermékvisszaáramlását érzékelő, illetve szivárgási-értéket mérő műszerrel, megfelelő
munkaruházattal, védőfelszerelésekkel, a munkavégzéshez szükséges nyomtatványokkal,
kéménykulccsal.
Az ellenőrzések során mindent rendben találtak, hatósági intézkedésre nem került sor.

3.2. Amit a tűzcsapok karbantartásáról tudni kell…
A tűzesetek felszámolása során nem csak a tűzoltókra és
felszerelésükre van szükség, hanem az alapvető oltóanyagra is,
amely az esetek nagy többségében a víz.
A szükséges oltóvíz mennyiséget, a tűzcsapok- és vízszerzési
helyek kialakítását minden településen biztosítani kell. A
településeken az oltóvíz biztosítása a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény előírása alapján az önkormányzat feladata. Az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet előírja, hogy a
települések oltóvíz hálózatainak karbantartását az üzemben
tartásért felelős szervezet gondoskodik.

A jogszabály értelmében Vas megye területén összesen hat vízmű látja el az oltóvíz
hálózatok karbantartását, valamint azok felülvizsgálatát. Az ellenőrzések, karbantartások
során vizsgálják a föld alatti, valamint a föld feletti tűzcsapok megfelelősségét az alábbiak
szerint:
• a jelzőtáblák meglétét, azon feltüntetett adatok helyességét és épségét
• a feliratok meglétét és olvashatóságát
• a vízforrások megközelíthetőségét
• a korrózió elleni védelem épségét
Az ellenőrzések, karbantartások során amennyiben tűzvédelmi szabálytalanság kerül
megállapításra, úgy azt a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére jelezni
kell. Ilyen esetben a vonatkozó rendelet értelmében az oltóvíz kivételének és felhasználásának
akadályozásáért a kirendeltség tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Jogszabálysértő cselekmény
esetén a felelősség hatósági eljárás keretében kerül vizsgálatra. A vízkivétel akadályoztatása
történhet például elföldeléssel, parkolók kialakításával.
Tűzoltási felvonulási területen, illetve vízszerzési helyeken gépjármű parkolót tilos
kialakítani. Tűzoltói beavatkozás alkalmával a tilalom ellenére parkoló gépjárművekben
okozott károkért a katasztrófavédelem nem tartozik kártérítési felelősséggel.
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4. A tűzoltósági szakterület legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
4.1. Jégről és vízből mentési szituációs gyakorlat a lukácsházi víztározónál
Február 2-án szituációs gyakorlatot hajtott végre a Lukácsházi víztározó Abért-tónál a
Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség.

A Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság közös foglalkozásának célja a jégről és a vízből történő mentés mozzanatainak
begyakorlása, valamint a rendelkezésre álló technikai eszközök gyakorlati alkalmazása volt.
Az eseményen részt vettek a Savaria Dive Búvárklub, az Országos Mentőszolgálat, valamint
az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek (Vép-Bozzai,
Felsőcsatár, Vaskeresztes, Velem, Nemescsó, Kőszegdoroszló, Kőszegfalva, valamint
Répcevis Önkéntes Tűzoltó Egyesületek) és a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat. A
gyakorlaton összesen 77 fő vett részt.
A végrehajtást a témakörhöz kapcsolódó elméleti, illetve munkavédelmi oktatás előzte meg,
melyet a Szombathely Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka tartott. Az elméleti
oktatás részét képezte a mentőszolgálat részéről történő hipotermiás betegek ellátásának
lehetőségeiről szóló ismertetés, és a mentőgépjármű felszereléseinek bemutatása.
Az átadott ismereteket a megvalósítás követte, melynek során a tűzoltóságok és az önkéntes
tűzoltó egyesületek tagjai gyakorolhatták a pneumatikus mentőstéggel, a négy részes
dugólétrával, valamint a pneumatikusan feltöltött tűzoltó nyomótömlővel történő vízből és
jégről való mentést.
A kétórás szituációs gyakorlat végén Seper András tű. alezredes, a Szombathelyi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, és Göncz Szabolcs tű. őrnagy, a Szombathelyi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka értékelt. Az értékelés során kiemelték, hogy a
hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek közös
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együttműködése példaértékű. Elkötelezetten, és segítő szándéktól vezérelve hajtották végre a
gyakorlatot.

4.2. Komplex megyei szituációs gyakorlat Sárváron
Február
20-án
egy
sárvári
szállodában tartott megyei szituációs
gyakorlatot
a
Vas
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A
gyakorlaton
részt
vett
a
Szombathelyi, Sárvári és Körmendi
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
készenléti állománya, a Sárvári
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
polgári védelmi és iparbiztonsági
felügyelője, hatósági osztálya, valamint
a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat és a Katasztrófavédelmi Mobil Labor.
A gyakorlat célja, hogy az állomány begyakorolja a hotelekben keletkezett tüzek oltásának
sajátosságait, a tűzjelzés vételének szakszerű kezelését, a kárhely-kommunikációt, tűzoltás
vezetését, beosztások szervezését.
A gyakorlat helyismereti foglalkozással kezdődött, mely során a gyakorlatvezető és a
létesítmény megbízottja felhívta az állomány figyelmét a helyi előírásokra. Ezt követően a
gyakorlatvezető ismertette az elképzelt szituációt.
A feltevések szerint a sárvári hotel
ötödik emeletén található kazán –
technológiai meghibásodás miatt –
felrobbant. Tűz ütött ki a helyiségben,
amely átterjedt a mellette lévő
raktárhelyiségre is. A biztonsági
szolgálat megkezdte a vendégek
kimenekítését,
és
az
épület
áramtalanítását,
melynek
következtében a hotel déli szárnyában
a liftgépház áram nélkül maradt, és
többen a liftben rekedtek.
A beavatkozó egységek feladata – III. kiemelt riasztási fokozatnak megfelelő erőkkel – a
tűzoltás és műszaki mentés végrehajtása volt, miközben a polgári védelmi felügyelő a hotel
vezetésével együttműködve koordinálta a szállóvendégek elhelyezését, az iparbiztonsági
felügyelő pedig a robbanás miatt felszabadult veszélyes anyagok műszeres ellenőrzését
végezte el. A gyakorlat során a katasztrófavédelmi hatósági osztály a szünetmentes
tápegységek, valamint a fali tűzcsapok ellenőrzését hajtotta végre.
A gyakorlat végrehajtását a gyakorlatvezető és az ellenőrző elöljáró „MEGFELELT”-re
értékelték.
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5. A polgári védelmi szakterület legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
5.1. Hat héten keresztül zajlik a felkészítés
Február 7-én kezdetét vette a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, katasztrófavédelmi
megbízottak, és a tűzoltóparancsnokok védelmi igazgatási felkészítése.
A hathetes védelmi igazgatási felkészítés célja, hogy a helyi védelmi bizottságok
katasztrófavédelmi elnökhelyettesei, az ő szakmai munkájukat támogató hivatásos
tűzoltóparancsnokok, valamint a katasztrófavédelmi megbízottak elsajátítsák a helyi védelmi
bizottságok működésének katasztrófaveszély és különleges jogrend kihirdetésének időszakára
vonatkozó szabályait.
A mai napon tartották az első felkészítést, melyen Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes,
megyei katasztrófavédelmi igazgató a rendkívüli jogrendről, az országvédelem elemeiről és a
honvédelmi kötelezettségek rendszeréről tartott előadást. Dr. Magyar Csaba tűzoltó
alezredes a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályait ismertette. Poór
Balázs tűzoltó alezredes a Magyar Honvédségről, a különleges jogrendben bevezetendő
intézkedésekről, a katasztrófavédelmi törvényről, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek védelmi igazgatási tevékenységének rendjéről tájékoztatta a jelenlevőket.
A következő hetekben a résztvevők elsajátíthatják a munkavégzésükhöz szükséges
jogszabályi és védelmi igazgatási ismereteket, betekintést kapnak polgári védelmi
szervezetekkel, tűzvédelmi igazgatással, iparbiztonsággal kapcsolatos feladatokba. A
felkészítés fontos anyagát képezi a katasztrófavédelmi osztályba sorolás, a veszélyhelyzeti
tervezés, lakosságvédelem, valamint önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetekkel
kapcsolatos feladatok.
A felkészítés során az állomány hétről hétre számot ad az elsajátított elméleti
ismeretekről, végül a képzés törzsvezetési gyakorlattal zárul, ahol a gyakorlatban is
bizonyíthatják a résztvevők, hogy felkészültek az önálló feladatellátásra.

5.2. Védelmi igazgatási felkészítés – Középpontban az ár- és belvízi védekezés
Február 21-én a hathetes védelmi igazgatási felkészítés keretében sor került a
katasztrófavédelmi elnökhelyettesek ár- és belvízvédelmi felkészítésére is.
Az ár- és belvízi védekezésről Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
tartott
előadást
a
katasztrófavédelmi
elnökhelyetteseknek,
a
tűzoltóparancsnokoknak és a katasztrófavédelmi megbízottaknak.
Az előadás első részében az igazgató általánosságban tájékoztatott Vas megye vízgyűjtőiről,
folyóiról, a fő vízfolyásokról, amelyek mentén jellemzően vízkárok fordulhatnak elő.
Kiemelte, hogy Vas megyére nem jellemző a belvizek kialakulása, vízkárokkal főként
árvíz esetén kell számolni. Elmondta, hogy az igazgatóságnak Ausztriával és Szlovéniával
határvízi kapcsolata van, ahonnan folyamatosan érkeznek a hidrológiai adatok, amelyek
nagyban elősegítik a tervezési munkát.
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Bemutatta a szervezet alapvető felépítését, és szemléltette a védelmi szervezeti felépítést is,
amely árvízveszély esetén jellemzi az igazgatóságot. Ismertette a vízügyi őr feladatait, melyek
kiemelt jelentőséggel bírnak, és elmondta, hogy a védekezési feladatokat elsősorban a három
árvízvédelmi szakaszon, Sárváron, Körmenden és Szentgotthárdon látják el.

Ezt követően részletesen ismertette az árvízvédelmi feladatokat, mind a felkészülés, mind
a védekezés időszakára vonatkozóan. Felkészülés időszakában – mint mondta – a
fejlesztésekre, a vízmércék, előrejelzések figyelemmel kísérésére, valamint a védművek
karbantartására kell helyezni a hangsúlyt úgy az igazgatóságnak, mint az önkormányzati
védtöltések tekintetében az önkormányzatoknak.
Az előadás második felében részletesen tájékoztatott a megye védvonalainak, árvízvédelmi
szakaszainak és a vízfolyásainak jellemzőiről. Felhívta a figyelmet az árvízvédelmi
szempontból leginkább veszélyeztetett településekre, illetve az ártérbe eső, és árvíz
esetén víz alá kerülő mellékutakra is. A helyi vízkárok csökkentése érdekében külön
hangsúlyozta a települések teendőit, a helyi vízkár-elhárítási feladatokat, és a vízelvezető
árkok karbantartását.

6. A következő hónap főbb eseményei
6.1. Iparbiztonsági szakterületen
Az iparbiztonsági szakterület márciusban több alkalommal hajt végre veszélyes áruszállításra
vonatkozó (ADR, RID) ellenőrzéseket. Ezen túlmenően a SKET elbírálások is a hónap fő
feladatai közé tartoznak.
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6.2. Hatósági területen
2013 márciusában a hatósági terület fő feladata az általános és középiskolák tűzriadóterveinek ellenőrzése.
6.3. Tűzoltósági szakterületen
A tűzoltósági szakterület március hónapban kétnapos tűzvizsgálói továbbképzést tart,
valamint a tűzoltás-vezetői tanfolyam is lebonyolításra kerül.
6.4. Polgári védelmi szakterületen
2013 márciusában a polgári védelmi szakterület fő feladata a Hegyalja és a Borostyánkő
Mentőcsoport megalakítása és rendszerbeállító gyakorlatának lebonyolítása, valamint a
kitelepítési és befogadási tervek elkészítése.
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