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1. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt hónapban
1.1. Nem kedvezett az időjárás…
Május 31. és június 2. között immár
tizedik alkalommal rendezte meg a
Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság az RSOE - Szent Flórián
emléktúrát.
Nem kedvezett az időjárás a
túrázóknak, hiszen szeles, hűvös, esős
idővel
kellett
megküzdeni
az
emléktúrán résztvevőknek. A nagy
múltú emléktúrán ennek ellenére szép
számmal megjelentek a vállalkozó
kedvűek. Táborhelyet a Berek-sátorozó
hely szolgáltatott számukra.
Esővel indult, és folytatódott a péntek, de az időjárás nem szegte kedvét a túrázóknak. Az idei
évben jubiláló emléktúra evezéssel vette kezdetét a Rába folyó egy izgalmas szakaszán,
csodálatos környezetben. A résztvevők 20 kilométeres távon gyönyörködhettek a tájban, és
bár nagyobb baj nem történt, a borulásokat idén sem úszták meg.
A második napon a gyaloglásé volt a főszerep. Két túraútvonal közül választhattak az
emléktúra résztvevői, a bátrabbak 35 kilométeren keresztül barangolhattak az Őrség vad, még
érintetlen tájain.
Vasárnapra azonban egyre inkább közbeszólt az időjárás, és a szervezők döntése alapján a
harmadik napra tervezett kerékpártúra elmaradt.
A kedvezőtlen időjárás ellenére természetkedvelő túrázóink feltöltődve, élményekkel
gazdagon tértek haza a tűzoltók és más tüzes mesterségek védőszentjének tiszteletére
megrendezett tizedik emléktúráról.
1.2. Kirendeltségvezetői értekezlet
Június 4-én tartotta havi kirendeltségvezetői
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői állománya.

értekezletét

a

Vas

Megyei

Az értekezletet Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, megyei igazgató nyitotta meg, és
vendégelőadóként köszöntötte a Központi Nyomozó Főügyészség képviselőit, akik a
katasztrófavédelmet érintő, 2013. július 1-én hatályba lépő büntetőjogi változásokról tartottak
előadást. Ismertették a katonai bűncselekmények anyagi szabályait, majd a katonai
büntetőeljárásról adtak tájékoztatást az állománynak.
Második vendégelőadóként bemutatkozott a Vasi Diák Közösségi Szolgálat, melynek vezetői
a szolgálat létrejöttének okairól, működéséről, céljairól tartottak tájékoztatót. Hangsúlyozták,
hogy az országban elsőként létrejött szolgálat célja a közösségi szolgálat megszervezése a
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diákok számára, akik hat terület közül – köztük a katasztrófavédelemmel – választhatják ki a
nekik leginkább tetszőt. Segítséget nyújtanak a fogadóintézményekkel való
kapcsolattartásban, és az 50 órás közösségi szolgálat letöltésének megszervezésében.
Harmadik napirendi pontként Krizmanics Ferenc tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes a
második negyedéves komplex veszélyhelyzeti prognózist elemezte, de külön kiemelte, hogy
az időjárás kiszámíthatatlanságából adódóan a prognosztizálástól eltérő eseményekre is fel
kell készülni.

Ezt követően a kritikus infrastruktúravédelem megyei helyzetéről Farkas János tűzoltó
alezredes, megyei iparbiztonsági főfelügyelő, majd az elsőfokú hatósági, szakhatósági
tevékenység időszaki tevékenységéről Weigl Miklós tűzoltó százados tájékoztatta a
jelenlevőket.
A gépjármű és ruházati szemlék végrehajtásának tapasztalatait Horváth Zoltán tűzoltó
alezredes, műszaki osztályvezető ismertette.
Egyebek napirendi pont keretében Göncz Szabolcs tűzoltó őrnagy, a Szombathelyi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka a 2013. januári rendkívüli hóhelyzetről készült
tanulmányt ismertette, majd ennek közös elemzésére került sor. Az eset kapcsán Balogh
Nikoletta tűzoltó zászlós, megyei szóvivő a veszélyhelyzeti kommunikáció tapasztalatairól
tájékoztatta a jelenlevőket.
A következőkben Király Lajos tűzoltó alezredes, a Körmendi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetője szólt a Szentgotthárdi Járási Hármashatár Mentőcsoport június 22-ei
eskütételének és rendszerbeállító gyakorlatának előkészületeiről. Kiemelte a mentőcsoport
megalakulásának jelentőségét, hangsúlyozta továbbá, hogy a nemzeti együttműködés
jegyében szlovén és osztrák mentőcsapatok is részt vesznek a gyakorlaton.

5

Végül az önkéntes tűzoltó egyesületek minősítéséről Pajor László tűzoltó alezredes, megyei
tűzoltósági főfelügyelő beszélt. Elmondta, hogy cél a megye reagálóképességének és
biztonságának növelése, amelyben nagy szerepük van az egyesületeknek. Minősítésük két
szakaszban megy végbe, első körben hat önkéntes tűzoltó egyesület minősítésére kerül sor,
június 8-án, Kondorfán, majd ősszel további egyesületek kaphatják meg a minősítést,
valamint annak megszerzésével az önálló beavatkozás lehetőségét.
1.3. Az árvízi védekezés egy hete – Vas megye is segített
Június 4-én, kedden négy hivatásos katasztrófavédelmi tisztet vezényeltek át Győrbe és
Budapestre, hogy részt vegyenek az árvízi védekezési munkák koordinálásában. Dr. Takács
Árpád tűzoltó ezredes, megyei igazgató és Poór Balázs tűzoltó alezredes, megyei polgári
védelmi főfelügyelő a fővárosban, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Operatív Törzsében vettek részt a védekezési és felkészülési munkálatokat koordinálásában,
további két katasztrófavédelmi tiszt pedig Győrben végezte a beavatkozások szervezését és
irányítását.
Még aznap este mozgósítva
lett az Őrség Mentőcsoport,
és szerdán délután a
30
tagja
mentőcsoport
sietett
a
bajbajutottak
segítségére.
A
katasztrófavédelem és a
szombathelyi önkormányzat
szervezésében 140 önkéntes
segítő indult a gátakra.
Váltásos
munkarendben,
szakadatlanul töltötték a
zsákokat, magasították a
gátakat mindig ott, ahol a
legnagyobb szükség volt
rájuk.
Az Őrség Mentőcsoport Győrújfaluban és Dunaszentpálon segítette az árvízi védekezést.
Csütörtökön útba indítottuk a megyei katasztrófavédelem hivatásos mentőcsoportját is, akik
67 fővel szintén a védekezésben érintett kritikus pontokon, Győrben, Győrújfaluban,
Győrszentivánban, Gönyün, Dunaszentpálon, Koroncón láttak el feladatokat, egy héten át
éjjel és nappal erősítették a gátakat, bordás megtámasztást, buzgárok elleni ellennyomó
medencét építettek, illetve részt vettek a kitelepítésekben is.
Ezen a napon a HUNOR Mentőszervezetet is Győrbe vezényelték. A mentőszervezet
tagjainak sorát a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egyik tűzoltója is erősítette.
Péntek reggeltől további három hivatásos katasztrófavédelmi tiszt teljesített szolgálatot GyőrMoson-Sopron megyében, késő délután pedig újabb hivatásos csapatot indított útnak a Vas
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az állomány 11 tagja még az éjszaka folyamán
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hozzákezdett a feladatok ellátásához. Irányították a védekezést, és segítettek Győrújfalu
kitelepítésében.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről összesen 86 hivatásos tűzoltó, az
Őrség Mentőcsoportból 30 fő dolgozott minden erejét és tudását latba vetve, folyamatosan az
ár megfékezésén, a lakosság, az anyagi javak és főként az emberi élet védelme érdekében.
Június 10-től fokozatosan
megindult a vízszint
apadása a Duna GyőrMoson-Sopron megyei
szakaszán, viszont tovább
áradt a folyó az ország
délebbi területein. Hétfőn
délelőtt
az
Őrség
Mentőcsoport
még
Dunaszentpálon
dolgozott, a védekezés
irányítása a délutáni
órákban
döntött
a
hazavezénylésükről, és az
este
folyamán
hazaérkeztek
családjukhoz.
A megyei katasztrófavédelem hivatásos mentőcsoportját pedig újabb kritikus, az ár által
leginkább veszélyeztetett településre, a Fejér megyei Kisapostagra irányították. Itt egészen
szerda éjszakai hazatérésükig nyúlgátépítésben, töltésmagasításban, a védvonalak
megerősítésében vízszivattyúzási feladatokban vettek részt. Ezalatt a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság állományának Győr megyébe vezényelt tisztjei Győrújfalu
visszatelepítésének koordinálásában nyújtottak segítséget a szomszéd megyének. Ők és a
HUNOR Mentőszervezet sárvári tagja szerda éjjel, illetve csütörtökön térhettek haza.
Csütörtöktől egyre javult a helyzet, az árhullám fokozatosan hagyta el a Duna felső szakaszát.
Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, megyei igazgató és a megyei polgári védelmi
főfelügyelő kezdetben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Operatív Törzsében
a védekezési és felkészülési munkálatokat koordinálásában vettek részt, majd az igazgató Pest
megyében az árvízi védekezés koordinálásában tevékenykedett. Irányította továbbá
Szigetmonostor Horány településrészének kitelepítését, az otthonaikat az árvíz miatt
elhagyni kényszerülő lakók számára ideiglenes befogadóhelyek és ellátás biztosítását,
illetve a családok visszatelepítését. Június 13-tól pedig ismét a fővárosban teljesít
szolgálatot, a helyreállítási operatív törzsben a mentesítés és fertőtlenítés országos
koordinálásában vesz részt.
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1.4. Árvizekre „szakosodott” a harmadik, a Szentgotthárdi Járási Hármashatár
Mentőcsoport
Június 22-én, a Borostyánkő Mentőcsoport után az országban harmadikként alakult
meg és tett esküt a Szentgotthárdi Járási Hármashatár Mentőcsoport.
Míg az Írottkő Mentőcsoport erőssége
a villám árvizek elleni védekezés, a
Borostyánkő Mentőcsoport speciális –
víz alatti kutatás-mentés, magasból és
mélyből mentés alpintechnikával,
online
élőkép
közvetítés
–
képességekkel
rendelkezik,
a
Hármashatár Mentőcsoport az árbelvíz és helyi vízkárok elhárítására,
felszámolására szakosodott önkéntes
szervezetekből szerveződött.
A mentőcsoportot vezetési, kutatásimentési, műszaki kárelhárítási, egészségügyi, és logisztikai egységek alkotják, melyek az
alsószölnöki és szakonyfalui önkéntes tűzoltó egyesületek, a Buldozer 2000 Kft., valamint
Alsószölnök védőnői és falugondnok szolgálatának tagjaiból tevődnek össze, összesen 33
fővel.
Az önkéntes alapon szerveződött mentőcsoport technikai eszközeit tekintve mikrobuszokkal,
csapatszállító gépjárművekkel, lánctalpas dózerekkel, homlokrakodókkal, tehergépkocsikkal,
illetve hidraulikus kotrókkal rendelkezik, amik nagy mértékben hozzájárulnak a hatékony
beavatkozáshoz árvíz, vagy akár hóhelyzet idején. A gépjárműparkot egyéni
védőfelszerelések, munkaeszközök egészítik ki.
A
Szentgotthárdi
Járási
Hármashatár
Mentőcsoport
tagjai
június
22-én
Szentgotthárdon
ünnepélyes
keretek közt tettek esküt. A
rendezvény résztvevőit Huszár
Gábor,
Szentgotthárd
város
polgármestere,
valamint
a
nemzetközi kapcsolatok ápolása
jegyében Dušan Snoj, a Szlovén
Köztársaság
Szentgotthárdi
Főkonzulátus
főkonzulja
köszöntötte,
majd
beszédet
mondott Harangozó Bertalan
kormánymegbízott, a Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke, és Dr. Takács Árpád tűzoltó
ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
Az eskütételt követő rendszerbeállító gyakorlat az előzőekhez hasonlóan látványos
elemekből tevődött össze. Különlegessége volt, hogy a feladatok végrehajtásában a
nemzetközi együttműködés jegyében a mentőcsoport állományán túl részt vettek a szlovéniai
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Grad
és
ausztriai
Wallendorf
önkéntes
tűzoltó erői is. A közös
gyakorlat célja az eddig
kialakult,
szoros
nemzetközi
kapcsolatok
ápolása, tovább erősítése
volt. Mivel a szentgotthárdi
járás a magyar-szlovénosztrák határ találkozásánál
helyezkedik
el,
így
előfordult már, hogy a
beavatkozó
mentőerők
megerősítésére
kijelölt
külföldi erők gyorsabban
kiérkeztek, mint a hazai egységek. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a
katasztrófák nem ismernek határokat. Egy erdőtűz, esetleg hóhelyzet egyszerre jelentkezhet a
határ mindkét oldalán. Ezért is fektettek nagy hangsúlyt a közös gyakorlatra, hiszen így a
mentőcsoport is begyakorolja a külföldi mentőerőkkel való együttműködést.
A Hármashatár Mentőcsoport jövőbeli bevethetősége érdekében a mentőcsoport
állományának, valamint a szomszédos országokból érkezett mentőszervezeteknek erős széllel,
villámlással és nagy csapadékkal kísért vihar okozta károk felszámolásában kellett helytállni.
Az
első
két
feladatot
Szentgotthárdon oldották meg az
önkéntesek. Elsőként a viharos szél
miatt megrongálódott épületrész
ideiglenes
megtámasztását
hajtották végre.
A feltételezett viharban azonban
nemcsak a szél okozott károkat,
hanem a jelentős mennyiségű
csapadék is. A vízelvezető árkok
telítődtek, a csatornákon keresztül
az áradó Rába vize lakóházakat
veszélyeztetett, amiket a feladat
során nyúlgát építésével kellett a mentőcsoportnak bevédeni, valamint begyakorolták a buzgár
ellennyomó medence építését is. A hatékony védekezést, beavatkozást segítette a
mentőcsoport technikai eszközállománya, jelesül buldózerek, homlokrakodók.
A következő gyakorlat helyszínéül Alsószölnök szolgált. Az elképzelt szituáció szerint a
viharos szél és a nagy mennyiségű csapadék hatására egy épület tetőszerkezete
balesetveszélyessé vált, ezért a Szentgotthárdi Járási Védelmi Bizottság határozata értelmében
a mentőcsoportra várt a feladat, hogy a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében a sérült
háztetőt ideiglenesen helyreállítsa.
Villámcsapás következtében kigyulladt a szakonyfalui általános iskola is. Az utolsó,
összetett feladatban ismét a mentőcsoport beavatkozására volt szükség, hogy a tanulókat
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minél előbb kimenekítsék a
füsttel
telítődött
épületből,
biztonságba
helyezzék,
és
egészségügyi
ellátásukat
biztosítsák. Itt is gondokat
okozott az erős, olykor viharos
szél, melynek hatására egy közeli
fa dőlt az iskola mellett parkoló
személygépkocsira.
A
fa
eltávolítását és a tűz eloltását
nehezítette, hogy az iskolában
keletkezett tűz az autóra is
átterjedt.
A gyakorlatot a mentőcsoport sikeresen teljesítette, így az önkéntes alapon szerveződött
Szentgotthárdi Járási Hármashatár Mentőcsoport a jövőben elláthat kimenekítési-kitelepítési,
ár-és belvízi védekezési feladatokat, valamint a téli rendkívüli időjárásból adódó teendőket.
Bevethető továbbá életveszélyessé vált épületek bontása, kidőlt fák eltávolítása esetén, illetve
részt vehet kárterület helyszíni biztosításában, kutató-mentő tevékenységben, lakosságvédelmi
feladatokban, tűzoltásban és műszaki mentésben.
1.5. Ősszel teljes lesz a kör…
Az Írottkő és a Borostyánkő Mentőcsoportot követően 22-én harmadikként alakult meg
a Hármashatár Mentőcsoport, és megkezdtük a hátralevő három járási mentőcsoport
megalakításának előkészületeit.
Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes,
megyei igazgató az idei év egyik fő
feladataként
határozta
meg
tavaly
decemberben, hogy a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság minden
járás területén önkéntes jelentkezésen
alapuló mentőcsoportot hoz létre. A
mentőcsoportok a járás, illetve a megye
biztonsága
érdekében,
a
lakosság
összefogásának
eredményeként,
az
önkormányzatok és a megyei védelmi
bizottság támogatásával jönnek létre.
Már a tavalyi évben megalakult az Őrség Mentőcsoport, amely szükség esetén,
árvízhelyzetben, vagy rendkívüli időjárás esetén képes a körmendi járás védelme érdekében
beavatkozni. Ezt követően tavasszal létrejött a Kőszegi Járási Írottkő, a Szombathelyi Járási
Borostyánkő, végül a Szentgotthárdi Járási Hármashatár Mentőcsoport.
Itt nem állunk meg, az igazgatóság ősszel megalakítja a hátralevő vasvári, sárvári és
celldömölki járási mentőcsoportot, melyhez megkezdték a szükséges előkészületeket.
Az előzetes tervek szerint szeptember 28-án kerül sor a Sárvári Járási Rába Mentőcsoport
eskütételére és rendszerbeállító gyakorlatára. Az igazgatóság az önkéntes szerveződésekre és
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a felelősségteljes állampolgárokra építve tervezi járási mentőcsoport megalakítását. A Rába
Mentőcsoportba polgárőr egyesületek, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az ott élő
önkéntes állampolgárok jelentkeztek. Megalakulásával cél az azonnali beavatkozó erők
megerősítése, a rendkívüli időjárásból adódó feladatok végrehajtása.
A vasvári járás védelmére létrejövő Vasvári Járási Hegyhát Mentőcsoport feladata az
előzőekhez hasonlóan az elsődleges beavatkozó erők megerősítése, illetve árvízhelyzet,
esetleg rendkívüli hóhelyzet során jelentkező feladatok végrehajtása lesz. Eskütételének és
rendszerbeállító gyakorlatának tervezett időpontja október 12.
Végül – előreláthatólag október 26-án – a Celldömölki Járási Kemenesalja Mentőcsoport
megalakításával zárul a kör, melynek fő rendeltetése a celldömölki járás területén adódó
veszélyhelyzetek, valamint katasztrófák során jelentkező speciális mentési, vízkár-elhárítási
feladatok ellátása, és a rendkívüli időjárásból adódó feladatok végrehajtásában való
közreműködés lesz.
A járási mentőcsoportok megalakítása során az igazgatóság kiemelt figyelmet fordít a járás
sajátosságaira, veszélyeztetettségére, az adott területen előforduló kockázati tényezőkre, így a
járási mentőcsoportok megalakítása jelentős mértékben hozzájárul a megye lakosságának és
anyagi javainak biztonságához.

2. Az iparbiztonsági szakterület legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
2.1. A veszélyes áru közúti szállításánál ellenőrzik…
Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás. Az ADR szabályozás
hatálya alá esnek a robbanóanyagok és
tárgyak, gázok, gyúlékony folyadékok,
szilárd anyagok, öngyulladásra hajlamos
anyagok, vízzel érintkezve gyúlékony
gázokat fejlesztő anyagok, gyújtó hatású
(oxidáló) anyagok, szerves peroxidok,
mérgező, fertőző, radioaktív, illetve maró
anyagok, és egyéb veszélyes anyagok,
tárgyak.

A veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése során vizsgálják:
•
•
•
•
•
•
•

A veszélyes áru összes tömege a szállítóegységen
A szállított áru megnevezése, UN száma
Az ADR 1.1.3.6, LQ szerinti mennyiségi határ betartása
Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély
Az áru szállítása engedélyezett-e
A jármű(vek) engedélyezett(ek) a szállított árukra
A szállítás módjára (küldeménydarabos, ömlesztett, tartányos) vonatkozó előírások
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Szivárgás vagy sérült küldeménydarab
Csomagolóeszközök, UN jelölése, tartály és tartány jelölés
Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása
Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön (számos veszélyt jelző táblák
használata a kötelező)
Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele)
Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés
Szállított árunak megfelelő felszerelés: önmagában megálló figyelmeztető jelzés,
tűzoltókészülék, fényvisszaverő mellény, kézilámpa, személyi védőfelszerelés,
kerékkitámasztó ékek, elsősegélynyújtó felszerelés
Az írásbeli utasításban előírt további felszerelések: pl. lapát (ásó, kapa), seprű,
felfogó edények, felitató, megkötő (abszorbeáló) anyagok
Fuvarokmányok: fuvarokmány, írásbeli utasítás, jármű jóváhagyási igazolás,
járművezető ADR oktatási bizonyítvány, tisztítási bizonylat, veszélyes hulladék kísérő
okmány, kombinált szállításnál előírt fuvarokmány vagy nyilatkozat, különböző
engedélyek, határozatok
Együvé rakási tilalom: különböző veszélyes árut tartalmazó, veszélyességi bárcával
ellátott áruk egy járműben, illetve konténerben történő együttes szállítására vonatkozó
ADR előírások
A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés: a rakomány különböző darabjait
úgy kell a járművön elhelyezni, és megfelelő eszközök segítségével rögzíteni, hogy
ezek se egymáshoz, se a jármű falaihoz képest ne mozdulhassanak el
Tűzoltó készülék: Minden szállítóegységet legalább egy darab, a szállítóegység
motorjában vagy a vezetőfülkében keletkezett tűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó
készülékkel kell ellátni. Ennek a hordozható tűzoltó készüléknek legalább 2 kg
mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű)
készüléknek kell lennie, amely A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas.
o A
7,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű
szállítóegységekre további legalább 12 kg oltóanyagú hordozható tűzoltó
készülék, amelyek közül legalább az egyiknek legalább 6 kg-osnak kell lennie.
o A 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű szállítóegységekre további legalább 8 kg oltóanyagú hordozható
tűzoltó készülék, amelyek közül legalább az egyiknek legalább 6 kg-osnak kell
lennie.
o A
legfeljebb
3,5
tonna
megengedett
legnagyobb
össztömegű
szállítóegységekre további legalább 4 kg por oltóanyagú hordozható tűzoltó
készülék szükségesek.
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3. A hatósági osztály legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
3.1. Hatékony megelőzés – kevesebb szabadtéri tűz
Idén januárban megalakult a Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság, egyik kiemelt
feladata volt a szabadtéri tüzek kialakulásának megelőzése, illetve az abban szerepet
játszó emberi tényező minimalizálása. Az eddigi tapasztalatok alapján a bizottság
tevékenysége jó eredményeket ért el.
A tavalyi évben összesen 321
szabadtéri tűzesethez riasztották
a tűzoltókat Vas megye területén,
melyből 179 alkalommal erdőés vegetációtűzhöz vonultak a
megye tűzoltó
erői.
Ezek
többnyire folyók, vízfolyások
mentén keletkeztek.
A tűzmegelőzési bizottság és a
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság komoly megelőző
propagandát indított útjára már a
kora tavaszi hónapokban. Közös
tevékenységük eredményeképpen
tájékoztató, figyelemfelhívó anyagok készültek a szabadtéri tüzek megelőzéséről, melyeket a
bizottság eljuttatott az önkormányzatokhoz, hulladéklerakó telepekhez, a tankerületi
igazgatóságokhoz, valamint a vízügyi igazgatóság részére.
Ezen túlmenően egy sajtókampány is kezdetét vette. A lakossági felhívó anyagok megjelentek
az újságokban, az internetes médiában, és a televízión keresztül is propagálva lettek.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság május végéig két supervisori, a
társhatóságokkal közös ellenőrzést hajtott végre az Írottkő Tájvédelmi Körzetben, az Őrségi
Nemzeti Parkban, mely során elsősorban a tűzrakóhelyek kijelölését, tűzgyújtási tilalomra
figyelmeztető táblák meglétét vizsgálták. Az erdőterületek vizsgálata során megállapítást
nyert, hogy az ellenőrzés alá vont szervezetek a jogszabályi előírásokat betartva mindent
megtettek annak érdekében, hogy az erdőtüzek kialakulását megelőzzék.
Az igazgatóság nem csupán az erdőterületeket vonta vizsgálat alá, hanem a mezőgazdasági
termelők szövetségével, a járási földhivatallal, valamint a kormányhivatal földművelésügyi
igazgatóságával közös, supervisori ellenőrzést folytatott le Szombathely külterületén, ahol a
földművelési területeken, különösen a termőföldek hasznosított és mellékhasznosított
területein vizsgálták a parlagon levő területek karbantartását, gondozását, valamint az illegális
hulladéklerakást. Ez esetben hiányosság került megállapításra, melyről a terület tulajdonosa
felé hatósági felhívást intéztek.
Felmérte továbbá, hogy a vasi települések önkormányzatai szabályozzák-e külön rendeletben
az égetésre vonatkozó szabályokat. A szabadtéri égetés bejelentésére szolgáló űrlapot
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helyezett el az igazgatóság honlapján annak érdekében, hogy a felügyelet melletti égetések
bejelentésével csökkenthető legyen a téves jelzések száma.
Bár az idei év első harmadában az időjárás is kivette a részét a szabadtéri tüzek
megelőzésében, a preventív propaganda is elérte célját.
2012-ben, május végéig összesen 96 esetben vonultak a megye tűzoltói erdő- és vegetáció
tűzhöz, 28 alkalommal hulladék és szemét, valamint 51 esetben létesítmények szabad
területein keletkezett tüzéhez.
Az idei év ugyanezen időszakát nézve megállapítható, hogy a számokban jelentős eltérés,
csökkenő tendencia mutatkozik. Erdő- és vegetáció tűz miatt 4 esetben, hulladék és szemét
tüzéhez 10 alkalommal, valamint létesítmények szabad területein bekövetkező tűzesetekhez 3
esetben riasztották a tűzoltó erőket.
A szabadtéren előforduló tűzesetek száma a tavalyi évhez viszonyítva 91 %-kal csökkent.
A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság az év második felében is folytatja
lakosságtájékoztató tevékenységét, megelőző kampányait a tűzesetek kialakulásának
visszaszorításáért. A következő időszakban – az eddigiek mellett – az aratási, betakarítási
munkák során keletkező tűz megelőzésére fordítanak kiemelt hangsúlyt.

4. A tűzoltósági szakterület legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
4.1. Pályázat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a
Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatot írt ki az önkéntes
tűzoltó egyesületek támogatására.
A pályázat a hivatásos tűzoltó-parancsnokságokkal
együttműködési megállapodást - kötött önkéntes tűzoltó
egyesületek szaktevékenységét, társadalmi szerepvállalásának
segítését szolgálja. Célja az önkéntes tűzoltó egyesületek
működéséhez, felszereltségük javításához, valamint szertár
építéshez, felújításhoz és bővítés való hozzájárulás a vállalt
feladatokhoz kapcsolódóan.
A támogatás a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvénynek, a végrehajtási rendeleteinek, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek
támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi
feladatairól szóló 3/2013. számú BM OKF Főigazgatói utasításnak való megfelelést segítő
tevékenységekre, és a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 99,650 millió Ft. Egy önkéntes tűzoltó
egyesület csak egy pályázatot nyújthat be, az I. és II. kategóriájú együttműködési
megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesület legfeljebb 700.000 Ft, a III. kategóriájú
megállapodást kötött egyesület legfeljebb 150.000 Ft támogatási igénnyel.
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5. A polgári védelmi szakterület legfőbb eseményei az elmúlt hónapban
5.1. Bevetésen az Őrség Mentőcsoport – A parancsnok szemszögéből
Június 4-én mozgósították az
Őrség Mentőcsoportot, és 5-én
délután rendőri felvezetéssel,
30
fővel,
felszerelésekkel
indultak Győr-Moson-Sopron
megyébe, hogy részt vegyenek
az
árvízi
védekezési
munkálatokban. Ez volt a
mentőcsoport első bevetése.
Interjúnkban a parancsnokot
kérdeztük.
Az Őrség Mentőcsoport öt
hosszú napon át, fáradtságot nem
ismerve, éjjel és nappal dolgozott
a gátakon, hogy megóvják az értékeket és az emberi életet a Duna áradásától.
Az árvízi védekezéssel, az első bevetéssel kapcsolatos kérdéseinkre Hegyi László tűzoltó
hadnagy, a mentőcsoport vezetője válaszolt.
A mentőcsoport harminc tagja vett részt a védekezési munkákban. Lelkesek voltak az
önkéntesek, hogy segíthetnek a védekezésben, vagy nehezen jött össze a létszám? Mennyi
időbe telt, míg készen állt a mentőcsoport a bevetésre?
A csoport összehívásánál
csupán az idő szorítása
okozott
kisebb
nehézséget, hiszen az
Őrség-Goričko-Raab
Mentőcsoport tagjai nem
hivatásos tűzoltók, civil
munkahellyel rendelkező
lelkes önkéntesek, illetve
önkéntes tűzoltók, ezért
több időt vett igénybe,
hogy otthon a családdal és
bent
a
munkahelyen
elintézzék a tennivalókat.
De
meglepetésemre
könnyebb volt, mint gondoltam. Június 4-én, kedden berendeltek a Körmendi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségre és kirendeltségvezető úrral nekiláttunk, hogy összehívjuk
a mentőcsoport és megszervezzük az indulásukat. Másnap délelőtt 11 órakor érkezett a
parancs a csapat mozgósítására, azonnal indultunk Körmendről Szombathelyre, a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságra, ahol Krizmanics Ferenc tűzoltó alezredes,
igazgatóhelyettes tájékoztatott, mire számíthatunk, felhívta a figyelmet a fegyelmezett és
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biztonságos munkavégzésre, majd rendőri felvezetéssel indultunk Győrbe, ahol vártuk a
további utasításokat.
Milyen elvek, gondolatok vezérelték a csapatot a védekezés során?
Mindenekelőtt a segítségnyújtás. A mentőcsapat tagjai többnyire önkéntes tűzoltók, akik a
Rába mentén élnek, és sajnos többször volt alkalmuk megtapasztalni, milyen károkat okozhat
az árvíz. Többször vettek részt árvízi védekezésben, nem volt idegen sem a feladat, a
homokzsáktöltés, nyúlgátépítés, töltésmagasítás, sem pedig a tudat, hogy emberi életek és
életek munkája van veszélyben.
Hogyan történt a beavatkozás, mi történt miután a mentőcsoport kiért a helyszínre?
Délután fél négykor érkeztünk meg a kárhelyszínre, ahol rövid eligazítás után a győrújfalui
védtöltés megerősítése, töltésmagasítás volt a fő feladatunk, de szakmai segítséget nyújtottunk
civil önkénteseknek, és egyéb védekezésben részt vevő szervezeteknek is. Később
Dunaszentpálra vezényelték át a mentőcsoportot, ott szintén védtöltést erősítettünk, töltést
magasítottunk, illetve ellennyomó medencék kialakításán és bordás megtámasztás kiépítésén
is dolgoztunk. Részt vettünk a 2-es számú főútvonal adott szakaszának nyúlgáttal történő
bevédésében, és az átszivárgások megakadályozására ellennyomó medencék építésében. A
csapat egy része figyelőszolgálatot is ellátott, ellenőrizték a nyúlgátak, ellennyomó medencék,
bordák állapotát és szükség esetén az önkéntesekkel hozzáláttunk a hiba kijavításához, hogy
megakadályozzuk a víz betörését a mentett oldalra. Mindezeken túl segítettünk logisztikai
feladatok ellátásában is.
Mennyi időt töltöttek a gátakon?
A mentőcsoport tagjai öt napon át folyamatosan dolgoztak, átlagosan napi 18 órát töltöttek a
gátakon.
A mentőcsapat védekezésben résztvevő tagjai között voltak fiatalok, lányok és idősek is. Mik
voltak a tapasztalatok, hogyan bírták a folyamatos, megfeszített munkát?
Bizton
állíthatom,
hogy
fegyelmezettség és teljesítmény
tekintetében nem maradtak el a
hivatásos tűzoltóktól, a helyi
vezetés körében is elismerést
vívtak ki maguknak. Látszott a
szakmai és tapasztalati tudás, amit
az évek során a Rába többszöri
áradása
miatti
védekezésnél
elsajátítottak, így mindig a
legveszélyesebb
szakaszokra
osztották be az állományt.
Erőbeosztásukat három szóval jellemezhetném, lendület, dinamika, haladás. Az akaraterő és a
segítségnyújtás iránti vágy legyőzte a fáradtságot. Búcsúzóul a helyi polgármester is háláját
fejezte ki a falu megmentésében való részvételért.

16
Volt olyan dolog a védekezés során, ami nehézséget okozott a csapatnak? Ha igen, mi volt
az?
Veszélyhelyzet volt. A víz gyorsan emelkedett, sem időnk, sem erőnk nem volt a
nehézségekkel foglalkozni. Mindenkit egy gondolat hajtott előre, a segítség, a falu, az
emberek megvédése, és hogy a kapott parancsokat legjobb tudásunk szerint hajtsuk végre. Mi
ennek szellemében cselekedtünk.
Milyen egyéb személyes tapasztalata van, esetleg pozitív élmény, érzés?
Hivatásos katasztrófavédelmi tisztként természetesnek tartom, hogy a segítségnyújtás minden
körülmények között elsődleges. A kapott parancsokat igyekszem mindig legjobb tudásom
szerint végrehajtani, a nehézségeket legyőzni, és a végsőkig kitartani. Ugyanezt tapasztaltam
a mentőcsoport tagjaitól is. Tanúja voltam, ahogy a csoport összekovácsolódott, valódi
mentőcsoporttá alakult át, egységként lépett fel, és hajtotta végre a feladatokat. Büszke
vagyok a mentőcsoport teljesítményére! Megtiszteltetés számomra, hogy vezethettem az
Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoportot!
5.2. Köszönet a helytállásért
Június 25-én, délután Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos polgári védelmi főfelügyelője köszönetet
mondott az Őrség Mentőcsoport tagjainak helytállásukért.
A BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főigazgatója nevében
Dr.
Tóth
Ferenc
tűzoltó
dandártábornok, országos polgári
védelmi főfelügyelő június 25-én,
Körmenden mondott köszönetet a
dunai árvízi védekezésben részt vett
Őrség
Mentőcsoport
tagjainak.
Beszédében hangsúlyozta, hogy
gyorsan érkezett a segítség. Az árvízi
védekezés
óráiban
példátlan
összefogásnak
lehettünk
tanúi,
hivatásos és önkéntes tűzoltók,
önkéntes
mentőszervezetek
és
önkéntes polgári védelmi szervezetek
egy emberként siettek a bajbajutottak segítségére. Megköszönte a védekezés során nyújtott
önzetlen segítséget, helytállást, teljesítményt.
Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, megyei igazgató a mentőcsoport munkájának
elismeréseként oklevelet adott át a védekezésben részt vett állománynak.
A Őrség Mentőcsoport tagjai a Rába mentén élnek, többször volt alkalmuk megtapasztalni,
milyen károkat okozhat az árvíz. Többször vettek részt árvízi védekezésben, nem volt idegen
sem a feladat, a homokzsáktöltés, nyúlgátépítés, töltésmagasítás, sem pedig a tudat, hogy
emberi életek és életek munkája van veszélyben.
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A mentőcsoport harminc tagja a
segítség jegyében június 5-én indult
Győrújfaluba, ahol részt vettek a Duna
áradása miatti árvízi védekezésben.
Napokon keresztül erőt és fáradtságot
nem kímélve tették a dolgukat. Váltásos
munkarendben, szakadatlanul töltötték a
zsákokat, magasították a gátakat mindig
ott, ahol a legnagyobb szükség volt
rájuk.
Két
kritikus
szakaszon,
Győrújfaluban
és
Dunaszentpálon
segítették az árvízi védekezést. Június
10-én délelőtt még Dunaszentpálon
dolgoztak, a védekezés irányítása a
délutáni
órákban
döntött
a
hazavezénylésükről, és az este folyamán
hazaérkeztek családjukhoz.

6. Gyakorlatok
6.1. Megyei helyismereti és szituációs gyakorlat
Július 27-én egy szentgotthárdi üzemben tartott helyismereti és szituációs begyakorló
gyakorlatot a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat.
A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat
által
szervezett
gyakorlat
célja
a
hatékonyabb és gyorsabb beavatkozása
érdekében a helyismeret megszerzése volt.
A gyakorlat végrehajtása előtt az üzem
tűzvédelmi csoportvezetője körbevezette az
állományt az intézményben, ahol a beépített
tűzvédelmi berendezéseken és a közművek
lekapcsolásán túl az oltóvíz-forrásokat is
megtekintették.
A gyakorlat feltételezése szerint az
összeszerelő üzemben, a tárolásra szolgáló
polcrendszernél fából készült tároló
dobozok
gyulladtak
meg.
A
tűz
következtében sűrű füst keletkezett, amely
miatt egy dolgozó eltűnt.
A hármas kiemelt riasztási fokozatnak
megfelelően
helyszínre
riasztott
szentgotthárdi, körmendi, szombathelyi és
sárvári hivatásos tűzoltó egységek feladata
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életmentés és tűzoltás volt, melyet a gyakorlaton résztvevő beavatkozó állomány az emberi
élet elsődlegességének figyelembevételével, a biztonsági előírások betartása mellett gyorsan
és pontosan hajtott végre.
A szóbeli értékelés során a gyakorlat vezetője kiemelte a probléma-megoldási készség
fejlettségét, újító megoldások helyes alkalmazását, majd a gyakorlatot MEGFELELT-re
értékelte.

7. A következő hónap főbb eseményei
7.1. Iparbiztonsági szakterületen
Az iparbiztonsági szakterület júliusban több alkalommal hajt végre veszélyes áruszállításra
vonatkozó (ADR, RID) ellenőrzéseket. Ezen túlmenően a SKET elbírálások is a hónap fő
feladatai közé tartoznak.
7.2. Hatósági területen
2013 júliusában a hatósági terület fő feladata az aratások és a mezőgazdasági gépszemlék, és a
szabadtéri rendezvények ellenőrzése.
7.3. Tűzoltósági szakterületen
A tűzoltósági szakterület július hónapban közös, együttműködési gyakorlatot tart a büntetésvégrehajtással és a rendőrséggel, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek minősítését
szervezi és hajtja végre.
7.4. Polgári védelmi szakterületen
2013 júliusában a polgári védelmi szakterület fő feladata a kitelepítési és befogadási tervek és
a veszély-elhárítási tervek készítése, és a hátralevő három járási mentőcsoport
megalakításának előkészítése.

