
















A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2015. évi beszámolója 

Előadó:   Babud Jenő tű. ezredes 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 



 

2015 a megelőzés éve 

                                                                                       

• sajtóban, TV-ben 

 

•konferencia 

 

• továbbképzések 

 

• kiemelt témák 

o szabadtéri tüzek 

o kémény 

o aratás 

 

• vízelvezető rendszerek  



HVB ülés döntése alapján széleskörű összefogás 

                                                                                        

Dongér teljes szakaszának 

kitisztítása 



2 db V. K erdőtűz együttes kezelése 

Kaskantyú: 250 ha 

Kiskunhalas: 405 ha 

Megyei, kirendeltségi, hivatásos, önkéntes, polgárvédelmi 

szervezetek és lakosság együttes összefogásának eredménye. 



Jutalmazások 

belügyminisztériumi szintű  BM OKF szintű 

megyei szintű hivatásosoknak, önkénteseknek, önkormányzatoknak, civileknek  



Csapatépítés 

Balaton megkerülése kerékpárral III. 

alkalom: 210 km (3nap) 

Tűzoltó Majális (május 9., több száz fő) 



Sporteredményeink 

Országos atlétikai verseny: 

- 3 ezüst érem (100m- es futás, távolugrás, súlylökés) 

 

TFA országos II. hely Országos strandfoci 

V. hely 



Nyugdíjas találkozó 

jó hangulatú nyugdíjas találkozó a tűzoltóságon  



Az esélyegyenlőség jegyében 

‘D’ szolgálati csoport 



Polgári védelem 

2015. 

Előadó:   Kiss Zoltán tű. alezredes 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 



1. Kockázatbecslés, katasztrófavédelmi osztályba sorolás felülvizsgálata 

Kiskunhalas járás:  45 758 fő 
Jánoshalma járás:   17 830 fő 
Kiskőrös járás:        56 686 fő 
Kiskunmajsa járás: 19 791 fő 

Összesen:   140 092 fő 
I.   besorolású település:     1 
II.  besorolású település:    9 
III. besorolású település:  25 
               Összesen:  35  

 Kiskunhalas várost 2015.01.01-től az 

eddigi II. helyett I. KVO-ba sorolták. 

SKET-es üzem (Baromfifeldolgozó Zrt.) 

által okozott veszélyeztető tényezők miatt 

a hatóság döntése alapján külső védelmi 

terv készült. 

 Szeptemberben a KVO-ba sorolás 

felülvizsgálata megtörtént. 

      A polgármesterekkel a veszélyeztető 

tényezők áttekintésre kerültek – nem 

indokolt a változtatás. 

Polgári védelem 



2. Veszélyelhárítási tervek 

A vizsgált időszakban a szakterület elvégezte az önkormányzatok együttműködésével a 

veszély-elhárítási tervek pontosítását. 

Települési tervek             

 Kirendeltségi tervek        

 Járási tervkivonatok  

    

 Kapcsolódó adattárak 

• PV-i adattár 

• Kap online 

• Helios 

( + speciális részelemek; 

+ mellékletek 

Kiemelt éves feladat kitelepítés befogadási 

   tervek készítése (új koncepció és 

  forma; +kapcsolódó kijelölések) 

•Kitelepítés terv (nukleáris ok):  4 db 

•Befogadási terv (nukleáris ok): 3 db 

•Befogadási terv (árvíz):            12 db 

                 Össz.:  19 db 



3. Megelőzési, beavatkozás, helyi polgári védelmi tevékenység 

 Együttműködés lakosságvédelmi 
intézkedésekben (Lakhatatlanná 
vált épület, kidőlt fák, viharkár, 
robbanó test, áramkimaradás, vis-
maior, hajléktalanok, külterületi 
befogadók stb.) 

 Belvízi védekezési feladatok 
(Soltvadkert, Kömpöc, Izsák) 

 Gépszemlék 

 Közbiztonsági referensek, polgári 
védelmi ügyintézők (Képzés, 
vizsga, gyakorlat, szakmai 
felügyelet, közös feladatok) 

 Polgármesterek szakmai 
támogatása (VEH tervezés, téli 
időszaki felkészülés, védekezés,   
lakosságvédelmi intézkedések, pv-i 
szervezetek felkészítése, beosztó 
határozatok, gazd-i anyagi 
szolgáltatás kijelölés, stb.) 

 LTRR akusztikus végpont próba 

 Dong-éri főcsatorna tisztítás 
elérése 



4. Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek 

 Települési köteles pv-i szervezetek 
alapképzések 

 22 település 

 26 alkalom 

 1656 fő részére 

 

 Munkahelyi pv-i szervezetek 

 Baromfifeldolg-ó Kkhalas: 
továbbképzés 21 fő 

 Jánoshalma Bács-Zöldért: megszünik 

  

 Járási önkéntes mentőcsoportok 

 4 mentőcsoport 

 Továbbképzés és Szinten tartó 
gyakorlat 

  

 Települési önkéntes mentőcsoportok 

 Meglévő: 4 

o Zsana; Mélykút; Csengőd; 
Csólyospálos 

 Újonnan alakul: 7 

 (Felkészítés, rendszerbe állító és 
minősítő gyakorlat) 

o Kelebia 

o Izsák; Soltvadkert; Kecel; Akasztó 

o Szank; Jászszentlászló 



 2015. évben összesen 113 fő. (2013-9fő; 2014-229 fő) 

 A 2016. évre folyamatosan érkeztek a jelentkezések. 

 Együttműködési megállapodás: 14 iskola (21 emű. megállapodás KVK és 2 HTP) 

 Általános levezetési terv: KVK és 2 HTP (Jelentős adminisztráció) 

5. Közösségi Szolgálat 



6. Lakosság felkészítés 

 Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny.  

Helyi forduló: (04.14.) Kiskunhalas KVK, 11 csapat, 44 fő. 

Megyei verseny: (04.20.) 

 Középisk-i kat.: Aranycsapat ÖTE Kkmajsa–MPVSZ 
csapata I. hely! 

 Általános isk-i kat.: Kkmajsai Arany János Ált. Iskola  
I. hely! 

Országos verseny: (04.24–25.) 

 I. HELYEZÉS (Közép isk.)   
II. HELYEZÉS (Ált.isk.) 

 Nyílt nap: Kirendeltség és Kiskunhalas HTP (04.14.) 

 Lakossági tájékoztatók: Különböző média felületeken. 
(Tűzgyújtási tilalom, évszaknak megfelelő, rendkívüli időjárással 
kapcsolatos viselkedési és magatartási szabályok, közösségi 
szolgálat film) 

 Zsebi projekt: (05. 04.) Kiskőrös RK -Kiskőrös HTP eműk. 
Óvodások megismerkedhettek a tűzoltókkal, technikai 
eszközeikkel, rajzolhattak, színezhettek.) 

 Iskolás, óvodás, lengyel, Máltai szeretetszolgálatos csoportok 
látogatásai a HTP-ken. 

 Települési rendezvényeken részvétel (Családinap, falunap, stb.) 



7. Különleges jogrend idején történő működés 

 A HVB-k újra szervezése után a második 
„gyakorló” év. 

 Rendes ülések: április illetve december. 

 Riasztási gyakorlat: február. 

 Munkacsoportok felkészítés: rendkívüli 
időjárás (Kkh, KKm 02.10.; Kkőrös 02.11.; 
Jhalma 02.12.) 

 Kiskunmajsa HVB ellenőrzése.  

 Megváltozott riasztási rendszer (TIK-en 
keresztül, csak az elnök, titkár, 
elnökhelyettes) 

 Előző évi döntés szerint az új 
okmányrendszer kidolgozására. 
(Honvédelmi terv, munkacsoport ügyrendek, 
riasztási terv, BEIT, kitelepítés befogadási 
tervek integrálása a járási terv rdsz-be) 

 HVB Kv-i elnökhelyettesek (Aktívak a HVB 
munkájában, támogatták az elnök 
tevékenységét, részt vettek a HVB üléseken, 
az okmányrendszer kidolgozásában, a 
gyakorlatok levezetésében, felkészítésben) 

 KvMB: kiemelt szerep a védelmi igazgatás 
rendszerében 

 Kiértesítési és készenlétbe helyezési 
tervek (pontosítása KVK és HTP-k.) 

 

 Éves kiértesítési gyakorlatok (09.02. 
KVK és HTP-k) 



8. Hatósági, szakhatósági feladatok 

Fsz. Ellenőrzés megnevezése Min. Db 

1.  Vízelvezetők 35 56 

2.  Védművek 0 

3.  Vízkárelhárítási tervek 2 

4.  Fák, fasorok 15 50 

6.  Lakossági riasztó eszközök 73 

7.  Befogadóhely, melegedőhely 68 

8.  Földtani veszélyforrás (partfal) 1 2 

9.  Víztározók 14 

10.  Közúti kockázati helyszín 63 

11.  Lebiztosított technikai eszköz 12 

12.  Téli gépszemle 3 

13.  Egyéb (Vizes I. ell.) 64 

  Mindösszesen: 51 407 

 Egyéb ellenőrzések: 

 Riasztási, rdsz-be állító és minősítő 
gyakorlatok 

 Barnevál pv szervezet gyakorlat 

 Kiskunhalas város KVT gyakorlat 

 Gépszemlék (Magyar Közút; Települések) 

 Szabadtéri tüzek megelőzésével, 
kéményekkel kapcsolatos ellenőrzések 
(KvMB) 
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9. Katasztrófavédelmi gyakorlatok 

Megnevezés db Részt vevő 

Járási önkéntes mentőcsoportok 

Riasztási 5 
Kiskunhalas, Kiskőrös; Jánoshalma; Kiskunmajsa 

Szinten tartó 5 

Települési önkéntes mentőcsoportok 

Riasztási 7 

Akasztó, Izsák, Jásszentlászló, Kecel, Kelebia, Soltvadkert, Szank Rdsz-be állító és 

minősítő 7 

Önkéntesekkel össz.: 24 

Települési köteles pv-i szervezetek 

Riasztási 24 

Akasztó, Balotaszállás, Bócsa, Borota, Császártöltés, Fülöpszállás, 

Harkakötöny, Imrehegy, Izsák, Jánoshalma, Kecel, Kelebia, 

Kéleshalom, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Páhi, Pirtó, Rém, 

Soltvadkert, Tázlár, Tompa  

Egyéb gyakorlatok 

SKET 1 Baromfifeldolgozó 

Marathon Terra  9 Helyi operatív törzsek, KvMB-k 

Riasztási 1 HVB-k (x4) 

Kommunikációs 1 HVB-k (x4) 

KVT 1 Kiskunhalas város és együttműködők 

Szituációs 2 Közbiztonsági referensek 

Értesítési 3 Kiskunhalas KVK és HTP, Kiskőrös HTP 

Mindösszesen: 66 



Iparbiztonság  

2015.  

Előadó:   Csikós Csaba tű. alezredes 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 



Iparbiztonság 

35000/1332/2015.ált. számú, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

2015. évi országos hatósági ellenőrzési terve mentén 

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés % 

Veszélyes üzemek ellenőrzései 

(db/év) Kiemelt 
8 8 

időszakos 

hatósági 

ellenőrzés 

100 

BVT, SKET gyakorlatok ellenőrzés 8 8 
4 db részleges              

4 db teljes 

körű 

100 

Üzemazonosítási helyszíni szemle 24 28 - 117 



Iparbiztonság 

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés % 

Ellenőrizendő veszélyes árut szállító 

közúti járművek száma (jármű/év) 

Kiemelt 

40 *494/42 
R, NAV NKH, 

Clean-Earth, 

Tispol, 

Disaster és 

önálló akciók 

105 

Ellenőrzések száma közúti 

forgalomban (alkalom/év) 
12 22 183 

ADR telephelyi ellenőrzések száma 

(alkalom/év) 
4 12 

4 esetben 

KML önállóan 
300 

*Megjegyzés: összes jármű/ veszélyes árut szállító jármű 



Iparbiztonság 

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés % 

Ellenőrizendő veszélyes árut szállító 

vasúti járművek száma (jármű/év) 
300 *1139/484 

Több ízben 

BKMKVI, 

KML, KvK-k, 

CsMKVI, R, 

NAV 

erősítésével. 

161 

Ellenőrzések száma vasúti 

forgalomban (alkalom/év) 
8 21 263 

RID telephelyi ellenőrzések száma 

(alkalom/év) 
2 2 

Kiskunhalasi 

KvK területén 

jelenleg nem 

ismert RID 

telephely 

100 

*Megjegyzés: összes jármű/ veszélyes árut szállító jármű 



Iparbiztonság 

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés % 

Ellenőrizendő veszélyes árut szállító 

vízi járművek száma (jármű/év) 

20 (összesen a 3 

Kirendeltség) 
*32/10 - - 

Ellenőrzések száma vízi forgalomban 

és ADN telephelyen (alkalom/év) 
2 2 

Mohács 

Határkikötő 
100 

Ellenőrzésre tervezett (ADN-es) 

hajók száma (BKMKVI számára 

meghatározva) 

20 10 - 

*Megjegyzés: összes jármű/ veszélyes árut szállító jármű 



Iparbiztonság 

Tárgy Esetszám Megjegyzés 

Veszélyes anyag szivárgás (VIÜ), 

gázvezeték sérülés kivizsgálás 
11 

9 fogyasztói gázvezeték sérülés, 1 

olajvezeték sérülés, 1 gázipari 

gázvezeték sérülés,1 esetben IBFőFe, 3 

esetben KMSZ, 1 esetben nem volt 

kivizsgálás 

Környezetvédelmi szakhatósági 

megkeresés 
1 

hozzájáruló, meglévő tevékenység 

bővítése, racionizálása kapcsán 

LÉT szakhatósági megkeresés 0 - 

LÉT ágazati jogszabályok 

Hatályos      Hiányzó 

Energia       (2014.01.01.) 

Víz       (2014.01.01.) 

Agrárgazdaság      (2014.01.01.) 

Közbiztonság-védelem/rendvédelem (2014.01.01.) 

Egészségügy      (2015.09.16.) 

Pénzügy      (2015.11.25.) 

Közbiztonság-védelem/honvédelem   (2015.12.17.) 

Közlekedés 

Infokommunikációs technológiák 

Jogrend-kormányzat 



Iparbiztonság 

VIÜ jogszabályi háttér változás 

2015. június 1-jén hatályba lépett a SEVESO III. Irányelv. 

Módosult a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet. 

 

-Üzemazonosítás módszertana megmaradt; 

-14 új veszélyes anyag a nevesített anyagok között; 

-új üzemazonosítások; 

-biztonsági dokumentációk felülvizsgálata; 

-ki-, be és átsorolások. 



Iparbiztonság 

KAT. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek térképes megjelenítése  



Iparbiztonság 

2014. december 31-i hatállyal 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. 

rendelet I. Fejezetének 4/A. § a) pontja alapján 

a közúti veszélyes áru szállítás során elkövetett szabályszegések 

vonatkozásában első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az 

ellenőrzést végrehajtó helyi szerve jár el. 

ADR jogszabályi háttér változás 



Iparbiztonság 

Hatósági tevékenység 

-veszélyes áruszállítás ellenőrzése során tapasztalt hiányosság miatt 

 

11 db hatósági eljárás indult:  vasúti (7 db) 

    közúti (4 db) 

Kiszabott bírság összegek 2015. évben: 

 

RID      ADR 

2,9 MFt     3,4 MFt 



Iparbiztonság 

Ellenőrzésünk alá vont szállítóegységek veszélyes rakományainak tömege (kg-ban) 

 
                       Szállítási 

                           ágazat 

Veszélyes 

áru osztály ADR RID ADN 

2 79.115 7.011.898 - 

3 3.155.252 29.792 5.331.836 

4.2 2.2340 - - 

5.1 - 3.154.423 - 

6.1 - 368.980 - 

8 9.405 2.884.252 - 

9 91.420 1.054.953 - 



Iparbiztonság 



 

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET ! 
 



HATÓSÁGI  TEVÉKENYSÉG 

2015. 

Előadó:   Molnár Róbert tű. alezredes 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 



 

BEVEZETŐ 
 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                        (1/38) 



Illetékességi terület 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                        (2/38) 

35 település 

4 járás 

Kiskunmajsa 

Jánoshalma 

Kiskunhalas 

Kiskőrös 

Akasztó 

Balotaszállás 

Bócsa 

Borota 

Császártöltés 

Csengőd 

Csólyospálos 

Fülöpszállás 

Harkakötöny 

Imrehegy 

Izsák 

Jánoshalma 

Jászszentlászló 

Kaskantyú 

Kecel 

Kelebia 

Kéleshalom 

Kiskőrös 

Kiskunhalas 

Kiskunmajsa 

Kisszállás 

Kömpöc 

Kunfehértó 

Mélykút 

Móricgát 

Páhi 

Pirtó 

Rém 

Soltszentimre 

Soltvadkert 

Szank 

Tabdi 

Tázlár 

Tompa 

Zsana 

legkisebb 

létszámmal működő 

hatósági osztály 



Tűzvédelmi szakterületet érintő jelentős változások 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                        (3/38) 

10 db TvMI 

OTSZ 5.0 



Integrált szemlélet 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                        (4/38) 

„a három szakterületen dolgozó szakembereknek „túl kell látniuk” 

saját szakterületük határain” 

 

„munkavégzésük során azokat a szabálytalanságnak nem 

minősíthető problémákat is fel kell ismerniük, 

amelyek a katasztrófavédelmi szervek beavatkozását (pl. 

tűzoltásnál) megnehezíthetik” 

 

„ez kreativitást, alaposságot, körültekintést, a jogszabályi és a 

hatóság által előírt követelményeken felül a beavatkozások 

végrehajtásának ismeretét igényli” 

 
 

forrás - OKF: Hazai tűzvédelmi rendszer 



 

LÉTSZÁMHELYZET,  KÉPZÉS,  

TOVÁBBKÉPZÉS  
 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                        (5/38) 



Létszámhelyzet 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                        (6/38) 

feltöltöttség: 100 % 

állomány létszáma: 7 + 1 fő 

képesítési követelmények   teljesítése:  



Ügyintézők leterheltsége 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                        (7/38) 

mentori rendszer 

iparbiztonság 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

külterületi irányított égetés 



Belső képzések 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                        (8/38) 

heti hatósági továbbképzési témakörök 

feldolgozása 

HTP-k állományának 

bevonása a képzésekbe 



Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                        (9/38) 

Belső képzések 

„Nagyon fontosnak tartanám tűzvédelmi szakmai, célirányos 

továbbképzések szervezeten belüli szervezését a központi szerv részéről 

(jogszabály alkotói részről), tekintettel arra, hogy az új OTSZ és 

irányelvek megértése, alkalmazásának elsajátítása kizárólag önképzés 

keretében nem sajátítható el teljes mértékben még a sokéves rutinnal 

rendelkező kollégák számára sem.” 



Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                      (10/38) 



 

SZAKHATÓSÁGI  TEVÉKENYSÉG 
 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                      (11/38) 



Tűzvédelmi szakhatósági tevékenység 

Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                      (12/38) 
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szakhatósági ügyek alakulása

„Már nem mondható el, hogy a hatósági osztály munkájának 

meghatározó részét képezi a tűzvédelmi szakhatósági munka, sőt 

szűkebb értelemben a tűzmegelőzési tevékenységünkben is 

arányváltozás következett be a szakhatósági tevékenység „rovására”.” 

használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

építkezések ellenőrzése 

építőipari kivitelezők 

felkészítése 



Használatbavételi engedélyezési eljárások általános tapasztalatai 

BONYOLULTSÁG 

KIVITELEZŐI 

FEGYELEM 

NINCS „SIMA” ÜGY ! 

Tűzvédelmi szakhatósági tevékenység 
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Tűzvédelmi szakhatósági tevékenység számokban 
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építési ügy 49 

ebből építési ügyben érintett építmény 

darabszáma, amelyek szintenkénti 

összesített alapterülete [m2] 

0-500 5 

501-3000 42 

3000 felett 2 

használatbavételi ügy 52 

fennmaradási ügy 4 

engedély hatályának meghosszabbítása 6 

működési ügy 

gyermekjóléti/-védelmi int. 0 

szociális int. 5 

üzlet 14 

telephelyengedély engedélyezési ügy 15 

zenés-táncos rendezvény tartás engedélyezési ügy 8 

nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy (pl.: út, vasút stb.) 6 

sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügy 8 

egyéb szakhatósági ügy 414 

(iparbiztonság) 



Jelentősebb beruházások 
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kiskőrösi Protokon Kft. 

kiskőrösi biogáz üzem 



épületek közötti „tűztávolság” 

előtte 

utána 

Tűzvédelmi szakhatósági tevékenység 
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Egyéb szervezetekkel történő együttműködés 
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Elektronikus rendszerek 

„A szervezeten belüli elektronikus adatszolgáltatási, adatrögzítési 

informatikai rendszerek alkalmazása továbbra is óriási mértékben 

leköti az amúgy is szűkösen rendelkezésre álló munkaidőt, ezen 

rendszerek optimalizálását javasoljuk, hiszen nemhogy csökkent volna 

az ezekre fordított idő, hanem kifejezetten nőtt.” 



 

HATÓSÁGI  TEVÉKENYSÉG 
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Hatósági engedélyezési ügyek 
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beépített tűzjelző berendezés létesítése: 7 db 

beépített tűzjelző berendezés használatbavétele: 12 db 

beépített tűzoltó berendezés engedélyezés: 0 db 

1 esetben elutasítás 

1 esetben 

megszüntetés 

téves (hamis) 

riasztások 

 
rendszer áttervezése 



Hatósági engedélyezési ügyek 
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(iparbiztonság) 

eltérési engedélyezés: 1 db 

egyedi engedélyezési ügyek 

közérdekű bejelentés, panasz: 9 db 



Hatósági ellenőrzések 
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tűzvédelmi ellenőrzések (átfogó, cél, utó) 

207
274

360

459

0

100

200

300

400

500

2012 2013 2014 2015

hatósági ellenőrzés

építőipari kivitelezési tevékenység ellenőrzése 

karácsonyi bevásárlás 

zenés, táncos rendezvények helyszíne 

szabadtéri tűzkockázati helyszínek 

erdőterületek 

tűzjelző berendezések 

közérdekű bejeletés – p. 

piacfelügyelet keretében 

szolgáltatás felügyelet 

keretében 
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Hatósági ellenőrzések 

letiltott égéstermék elvezetők használatának ellenőrzése 

(kéményseprő-ipari közszolgáltatóval közösen + HTTP áll. bev.) 

NEM HASZNÁLTÁK 

HASZNÁLATON KÍVÜLIVÉ TETTÉK 

ELLENŐRZÉS ELVÉGZÉSE - HASZNÁLTÁK 

FELTÁRT 

SZABÁLYSÉRTÉS 
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Hatósági ellenőrzések 

új elem 

települések oltóvíz ellátás biztosítottságának javításával 

kapcsolatos ellenőrzések (HTP áll. bev.)  
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Hatósági ellenőrzések 

új elem 

külterületi irányított égetés 
(gondot fordítottunk az engedélyezett külterületi irányított égetés helyszíni ellenőrzésére is, a megtartott 

ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk) 



Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
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455

1095

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015

kényseprő-ipari közszolgáltatás

letiltás: 227 db 

felhívás: 868 db 

engedélyezés: 83 db 

tűzvédelmi bírság: 37 db 



Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
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VANNAK KÖZSZOLGÁLTATÓK, AKIK 

SZINTE GYÁLTALÁN NEM 

TAPASZTALNAK PROBLÉMÁT 

PANASZ A KÖZSZOLGÁLTATÓVAL 

SZEMBEN 

PONTATLAN ADATSZOLGÁLTATÁS A  

KÖZSZOLGÁLTATÓKTÓL 

„Javaslom legalább egy fővel, legalább közfoglalkoztatott státuszú 

személy felvételét vagy átcsoportosítását a hatósági osztályra, a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatásban 2016-ra prognosztizálható 

megemelkedő ügyszám miatt.” 



Tűzvizsgálat 
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tűzvizsgálatok száma

tűzvizsgálati eljárás megindításának oka

5

1
2

6 bűncselekmény gyanúja

haláleset

tűzeset minősített riasztási fokozata

hatóság vezetőjének döntése

ismeretlen – megállapított 

~ 50 – 50 % 

 

ismeretlen 



Hatósági tevékenység – 2015.                                                                                      (29/38) 

Jelentősebb tűzvizsgálatot igénylő tűzesetek 

Kaskantyú – Bócsa 

külterület 

253,26 ha 

lecsapó villám által sújtott fa; fa kéreg feltépés villámcsapás miatt 
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Jelentősebb tűzvizsgálatot igénylő tűzesetek 

Kiskunhalas – 

Rekettye puszta 

405 ha 

közel húsz ügyfél közel tíz tanú 
helyszíni szemlén 

valórészvétel 



Szabadtéri irányított égetés 
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Kéménytűz/CO szivárgás 
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Gázvezeték átvágás 
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nem közterület,  

nem elosztóvezeték,  

nem munkafolyamat során 

történt sérülés (4 eset) 

áttétel társhatóságokhoz, 

feljelentés (5 eset) 



Szankciók, igazgatási szolgáltatási díjak 
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tűzvédelmi bírság

hatósági felhívás: 416 

tűzvédelmi kötelezés: 0 

szabálysértési eljárás: 0 

helyszíni bírság: 0 

eljárási bírság: 1 

igazgatási szolgáltatási díj: 18 

234 eFt 
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Propaganda tevékenység 
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„aratási   konferencia” 

közösségi szolgálat 

médiák tájékoztatása 

aratási konferencia 

vendégelőadóként közreműködés megyei konferenciákon 



Propaganda tevékenység 
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építőipari kivitelezők 
tájékoztatása 

OTSZ 5.0 

építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlati problémái 



 

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET ! 
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