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TÁJÉKOZTATÓ

a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2021. évi tevékenységéről

I. 2021. ÉV LEGFONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMI
CÉLKITŰZÉSEI

Mosonmagyaróvári  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  (továbbiakban:  KvK)  fő  feladata  a
mosonmagyaróvári járásban élők, élet- és vagyonbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság
és  a  kritikus  infrastruktúra  elemek  biztonságos  működésének  védelme,  amely  alapvetően
fontos közbiztonsági feladat.

Ebből  adódóan  a  KvK  a  2021.  évi  tevékenységére  vonatkozóan  pontos  és  határozott
teljesítménycélok kerültek meghatározásra, amelyek az alábbiak voltak:

-  A  káreseményekre  történő  gyors  reagálás,  a  hatékony  és  szakszerű  beavatkozás
érdekében  az  alparancsnoki  és  a  beavatkozó  tűzoltó  állomány  elméleti  és  gyakorlati
felkészítése érdekében komplex és speciális gyakorlatokat szerveztünk és hajtottunk végre.

-  A  beavatkozó  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  szakmai  felkészítését  és  minősítését
időszakosan végrehajtottuk. Erősítettük az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalását,
szakmai feladatellátását,  a mentő- és a megelőző tűzvédelmi feladatok végrehajtásában.
Ennek keretében két régi, már nem működő önkéntes tűzoltó egyesület szerveződött újjá
támogatásunkkal Várbalogon és Bezenyén. Várbaloggal együttműködési megállapodás is
született. 

-  Folytattuk  a  helyi  szintű  védelmi  igazgatási  szervek,  közigazgatási  vezetők  és  a
védekezésbe  bevonható  szervek,  szervezetek  katasztrófavédelmi  felkészítését,  különös
tekintettel  a  megújított  veszély-elhárítási  tervekben  rögzített,  a  priorizálási  folyamat
keretében meghatározott, illetékességi területüket érintő főbb kockázatokra. 

- Fokoztuk a nemzeti minősítéssel rendelkező mentőcsoportok kárfelszámolásban történő
szerepvállalását. Erősítettük a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekben az önkéntes
mentőszervezetek hatékony bevonását. Ennek keretében a Szigetköz Járási Mentőszervezet
több egysége  is  részt  vett  a  sellyei  helyreállítási  munkálatokban  és  a  helyi  viharkárok
felszámolásában. Október hónapban alapvető viharkár felszámolásra, nemzeti minősítést
szerveztünk  és  hajtottuk  végre  a  járási  mentőszervezetnek.  A  II.  katasztrófavédelmi
osztályba sorolt településeken négy új együttműködési megállapodással rendelkező civil
szervezet  nemzeti  minősítésére  került  sor,  továbbá  öt  települési  mentőszervezet  újra
minősítését hajtottuk végre. A mentésbe bevonható valamennyi önkéntes mentőszervezet
jogi személyiségű civil szervezetté alakításában nyújtottunk segítséget.

-  A  lakosság  biztonságának  növelése  érdekében  tűzmegelőzési  fórumokat  szerveztünk,
ennek keretében  felhívtuk  a  lakosság figyelmét  kiemelten  a  közös használatú  terekben
történő tárolás szabályaira, az otthoni tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeire, a
szén-monoxid káresemények veszélyeire, tapasztalataira, kiemelten a tüzelőberendezések
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helyes  használatára,  ellenőrzésük  fontosságára.  A  nyári  időszakban  a  mezőgazdasági
munkálatokkal kapcsolatos tűzesetek csökkentése érdekében a gazdálkodók, falugazdák,
önkormányzatok  figyelmét  felhívtuk  a  vonatkozó  szabályozás  betartására,  tájékoztató
anyagokkal segítettük a felkészülésüket. Folytattuk a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a
biztonságos működéssel kapcsolatos tudatosságát a Seveso III. irányelv célkitűzéseivel, és
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott útmutatókkal összhangban.

-  Erősítettük  a  szolgáltató  hatósági  szerepet.  Az  ügyintézés  során  a  jogszabályokban
meghatározott  elektronikus  ügyintézésre  törekedtünk,  természetes  személyeknél  az
elektronikus jogszabály szerinti kapcsolattartást tovább erősítettük.

-  Kiemelt  figyelmet  fordítottunk  a  biztosított  források  szabályszerű  és  hatékony
felhasználására;  a  kiegyensúlyozott,  takarékos,  feszes,  tartozásmentes  gazdálkodás
megvalósítása érdekében. Fokoztuk a gazdálkodás költséghatékonyságát az objektumok,
eszközök gazdaságos üzemeltetése, megóvása mellett. 

-  Kiemelt  figyelmet  fordítottunk a humán erőforrás gazdálkodás területén a célszerű és
takarékos  munkaidő  gazdálkodásra,  a  szolgálati  feladatok  magas  szintű  végzését
folyamatosan biztosítva.  

-  Kiemelten  kezeltük  a  COVID-19 járványhoz  kapcsolódó állományvédelmi,  megelőző
intézkedések  fenntartását  és  maradéktalan  betartását  kiemelt  figyelemmel  a  hivatásos
katasztrófavédelmi  szerv  működőképességének,  alapfeladatai  végrehajtásának  a
biztosítására.  Az  év  során  az  állomány  átoltottságának  növelése  érdekében  fokozottan
kezeltük  a  személyi  állomány  oltással  kapcsolatos  tájékoztatását  és  a  helyi  oltópont
segítségévek az egyénre szabott oltási időpontok biztosítását. 

-  Kiemelt  figyelmet  fordítottunk  az  állománymegtartó  képesség  szinten  tartására,  a
hatékony  humánerőforrás-gazdálkodásra,  a  képzések  maradéktalan  és  magas  szintű
végrehajtására, az új képzési rendszerek és eszközök használatára, a belügyi továbbképzési
rendszer elvárás szintű teljesítésére.

A KvK felépítésében, és szervezeti állománytáblájában változás nem történt.

Az  illetékességi  terület  vonatkozásában  változás  nem  történt.  26  település  közigazgatási
területén látunk el hatósági feladatokat.

Működési  terület  tekintetében  a  Mosonmagyaróvári  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság
(továbbiakban:  HTP)  és  a  Lébényi  Katasztrófavédelmi  Őrs  (továbbiakban:  KvŐ) 36
településen  végzi  az  elsődleges  tűzoltási  és  műszaki  mentési  feladatokat,  biztosítva  az
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

A KvK és a HTP feladatát  az elmúlt  évben a törvényi rendelkezések, kormányrendeletek,
miniszteri rendeletek és a belső szabályzók betartásával végezte.

Feladataink végrehajtása és a törvényesség betartása érdekében szorosan együttműködünk az
illetékességi területünkön lévő Mosonmagyaróvári Helyi Védelmi Bizottsággal, polgármesteri
hivatalokkal, társszervekkel és társhatóságokkal, továbbá a feladataink ellátásához kapcsolódó
gazdálkodó és karitatív szervezetekkel.
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II. 2021. ÉVI ELVÉGZETT FELADATOK

II.1A 2021. ÉVBEN KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZETEK ÉS VÍRUSVESZÉLY
IDEJÉN VÉGREHAJTOTT FELADATOK

A mosonmagyaróvári és a lébényi létesítményben is fenntartottunk egy kijelölt helyiséget az
esetleges fertőzött személyek elkülönítésére. Az elkülönítéshez szükséges védőeszközöket a
helyszínen  készenlétben  tartottuk  és  kidolgoztuk  az  eljárási  szabályokat,  melyeket
mindenkinek oktattuk.

Az ügyfelek  fogadására  a  mosonmagyaróvári  és  a  lébényi  létesítménybe külön helyiséget
jelöltünk  ki.  Az  ügyfelek  fogadásának  rendjét  kidolgoztuk  és  az  érintett  állománnyal
ismertettük.

A létesítményekben takarítási, fertőtlenítési rendet fenntartottuk, melyet dokumentáltunk. A
fertőtlenítési  rendben  kiemelten  kezeltük  a  mosdók,  konyha,  étkező,  hálók,  ajtókilincsek,
kapcsolók,  használt  gépjárművek  belső  terének  napi  többszöri  fertőtlenítését.  Minden
mosdóhoz  szappant  és  kézfertőtlenítőt  helyeztünk  el  és  azok  folyamatos  feltöltöttségéről
gondoskodtunk. A mosdóknál csak egyszer használatos papír kéztörlőt helyeztünk el. Ezen
felül intézkedtünk a számítógépek billentyűzetének, telefonok rendszeres fertőtlenítésére.

Felmértük  és  megigényeltük  a  biztonságos üzemeléshez  szükséges  fertőtlenítő,  tisztítószer
szükségleteinket. A fogyással arányban, folyamatosan 30 napra elegendő készletet tartottunk
készenlétben.   

A  Mosonmagyaróvári  HVB  elnökével  felvettük  a  kapcsolatot,  a  várható  feladatokra
felkészültünk, a veszélyhelyzet alatt  rendszeresen egyeztettünk a készenlét  állapotáról és a
végrehajtott feladatokról. A kirendeltség személyi állományából a HVB katasztrófavédelmi
munkacsoportjába beosztott személyek készenlétét biztosítottuk. 

Minden  szakterület  részére  feladatként  határoztuk  meg  az  elektronikus  nyilvántartásaink
ellenőrzését és a változások azonnali rögzítését a rendszerek napra készen tartása érdekében.

A  december  hónapban  meghirdetett  regisztráció  nélküli  oltási  heteken,  napi  egy  fő
adminisztrátorral segítettük a kormányhivatal munkáját a mosonmagyaróvári oltóponton. 

A  Széchenyi  István  Egyetem,  Mezőgazdaság  és  Élelmiszertudományi  Karán  folyó
„Katasztrófavédelmi” fakultáció 2020/2021 tanév II. félévében 17 hallgatójának távoktatását
és  vizsgáját  a  Karral  közösen  megszerveztük.  Az  online  képzéshez  szükséges  oktató
anyagokat  elkészítettük  iparbiztonsági,  tűzmegelőzési,  polgári  védelmi  és  tűzoltási
ismeretekből.  A vizsgához tesztlapot állítottunk össze a leadott  témakörökből.  A hallgatók
májusban sikeres vizsgát tettek.

II. 2 A TŰZVÉDELMI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE
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A hatósági  ellenőrzéseinket  az  országos,  valamint  a  havi  megyei  ellenőrzési  terv  alapján
ütemeztük.  Végrehajtottunk  tűzvédelmi  cél  ellenőrzéseket  a  nyári  betakarítási  munkálatok
helyszínein, valamint az azt megelőző gépszemléket ellenőriztük (bejelentett gépszemlék 50
%-án vettünk részt). Tűzvédelmi célellenőrzést végeztünk 12 db terményszárító területén, 1
db hulladékkezeléssel foglalkozó szervezet létesítményeiben, 1 db biogáz erőmű területén. A
téves tűzjelzések megelőzése és a számának csökkentése érdekében ellenőrzéseket végeztünk
azokban a létesítményekben, ahol 1 éven belül nagy számban fordult elő téves tűzjelzés. Az
ellenőrzéseken  részt  vett  a  tűzjelző  karbantartója  is.  Az  év  végéig  végrehajtott  375  db
tűzvédelmi ellenőrzésből 69 volt tervezett (1. számú melléklet 1. táblázata). Az év során 239
tűzvédelmi  ellenőrzést  hajtott  végre  a  készenléti  állomány  a  tűzoltói  beavatkozás  vagy
riasztást  követően.  A  KvK  az  illetékességi  területén  található  valamennyi  kollégium
tűzvédelmi  átfogó  ellenőrzését  2021.  szeptember  -  október  hónapban  (4  létesítmény)
végrehajtotta.  Három létesítménynél kisebb hiányosságok miatt  figyelmeztetés és kötelezés
került  kiadásra.  Egy  esetben  hatósági  eljárás  indult,  a  cselekvésükben  és  mozgásukban
korlátozott gyermekek menekülésének megfelelő biztosítása érdekében. 2021. év végén 4 db
bevásárló központ helyszíni ellenőrzését végeztük, ahol összesen 3 db hiányosságot tártunk
fel.  A  hiányosság  kijavítására  3  db  határozatban  figyelmeztetés-kötelezést  adtunk  ki.  A
hiányosságok kijavítását a megadott határidőre igazolták. A jánossomorjai hulladék depóban
keletkezett elhúzódó tűzeset során rendszeres hatósági ellenőrzéseket és szemléket tartottunk.
Több esetben adtunk ki kötelezést oltóanyag (föld) helyszínen tartására és a tűzoltásban való
közreműködésre vonatkozóan.

Az elmúlt  évben  6 db közérdekű vagy panaszbejelentésünk volt,  mely a sokéves átlagnak
megfelel. A bejelentéseket követően az eljárási rend alapján felterjesztettük az igazgatóságra,
majd a feladatszabásnak megfelelően lefolytattuk a bejelentések kivizsgálással kapcsolatos
szemléket. Tűzvédelmi hiányosság esetén célellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítettük a feltárt
tűzvédelmi hiányosságokat és szabálytalanságokat. Jellemzően raktározással, tűztávolság be
nem tartásával, valamint tüzelőanyag helytelen tárolásával kapcsolatos bejelentések érkeztek.
Az  ingatlan  tulajdonosoknak  vagy  használóknak  figyelmeztetés-kötelezést  küldtünk  a
hiányosságok kijavítására, melyben foglaltaknak határidőre eleget tettek.

A  tűzvédelmi  ellenőrzéseket  követően  hatósági  figyelmeztetést  106  esetben  adtunk  ki,
melyekből  2  esetben  nem  érkezett  visszajelzés,  ezért  hatósági  eljárást  indítottunk.
Iratbemutatásra téves tűzjelzést követően 70 esetben szólítottuk fel az ügyfelet. A rendkívüli
felülvizsgálatokat minden esetben igazolták. Tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást
összesen  30  esetben  indítottunk  (1.  számú  melléklet,  2.sz.  táblázata),  12  db  eljárásban
tűzvédelmi bírság megindítására intézkedtünk és 18 esetben a helyszínen kiszabásra került a
tűzvédelmi  bírság.  2021 évben  a  tűzvédelmi  bírságok  összege  -1.830.000 Ft  és  helyszíni
bírság  260.000  Ft  –  összesen  2.090.000  Ft.  2021.  évben  az  ügyfél  valótlan  nyilatkozata
alapján 2 db eljárási bírságot szabtunk ki. Az eljárási bírságok összege: 200.000 Ft. A bírság
be nem fizetések  miatt  3  ügyben indítottunk  végrehajtási  eljárást.  Ügyiratok  áttételére  11
esetben került sor hatáskör vagy illetékesség hiányában.  
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Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kéményekkel kapcsolatos eljárás 35 esetben indult.
Az ellenőrzött ingatlanokon a veszélyes kéményt nem használták a tulajdonosok. 17 esetben
az utóellenőrzés előtt kijavították az égéstermék elvezető hibáit, 2 esetben a kéményseprő a
káreseményt követően elvégzett műszaki vizsgálat során hiányosságot nem tapasztalt. 

Hatósági  tevékenység  (1.  számú  melléklet,  3.  táblázata  részletezi)  során  17  tűzjelző
létesítéshez  járultunk hozzá.  Tűzjelző  használatba  vétele  miatt  21 eljárás  indult  az elmúlt
évben. Tűzoltó berendezés létesítési eljárás két esetben, használatbavételi eljárás egy esetben
indult 2021-ben.

2021.  évben  70  esetben  hajtottunk  végre  hatósági  szemlét  hatósági  és  szakhatósági,
közérdekű-és panaszbejelentések vizsgálata során.

2021. évben 86 szakhatósági állásfoglalást (1. számú melléklet 4. táblázata részletezi) adtunk
ki.  Építésügyi  létesítési  eljárások  száma  31  db,  a  használatbavételek  száma  21  db  volt.
Működési ügyhöz 4 esetben adtunk állásfoglalást. Zenés-táncos rendezvény engedélyezésében
8 esetben jártunk el.

A hatósági döntéseinkkel kapcsolatban jogorvoslati eljárást nem kezdeményeztek.

A  társasházi  képviselők  részére  konzultációs  lehetőséget  biztosítottunk  a  tűzvédelmi
szabályokkal kapcsolatosan. A nyári betakarítás előtt 2021-ben a veszélyhelyzet miatt nem
volt  lehetőségünk  értekezlet  szervezésére  a  mezőgazdasági  gazdálkodók  részére.
Kezdeményezésünkre egy megyei  tájékoztató anyagot állítottunk össze és küldtünk meg a
nagy területen gazdálkodó vállalkozóknak a korábban megadott e-mail címekre.

Havonta  tervezzük  és  hajtjuk  végre  a  hatósági  munkában  résztvevő  személyi  állomány
képzését.  A  hatósági  munkába  bevont  készenléti  állományt  rendszeresen  képezzük  a
jegyzőkönyvek  felvételével  és  a  helyszínen  kiszabható  bírságolás  ügymenetével
kapcsolatosan. 

II.3. POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

A KvK illetékességi területén lévő 26 település vonatkozásában a Mosonmagyaróvári Helyi
Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB) védelmi igazgatási feladatait a katasztrófavédelmi
elnök-helyettes  (KvK  vezető)  aktív  közreműködésével  végezte.  A  HVB  2021.  évben
megtartott rendes üléseire három esetben nyújtott be előterjesztést (2020. évi tevékenységről
szóló  beszámoló,  Árvízi  felkészülés  feladatai,  Tájékoztatása  téli  felkészüléssel  összefüggő
feladatokról).  2021. február 23. rendes ülés a járványveszély miatt elektronikus szavazással
került megtartásra. A 2021. november 24-i rendes ülést már személyes részvétellel tartották
meg, melyen a kirendeltség-vezető képviselte a KvK-t. 

Az  árvízi  felkészülést  a  KvK  a  hatályos  belső  normákban foglaltakkal  összhangban  az
illetékességi  területén  lévő  vízkár-elhárítási  feladatok  irányításában  illetékes  közigazgatási
szervekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot, tájékoztatás kölcsönös, gördülékenyen működik.

6



A járás  településeinek lakosságvédelmi,  illetve védekezési  feladatok ellátásához szükséges
nyilvántartásait, adattárait a közbiztonsági referensek közreműködésével naprakészen tartja. A
védekezésbe  bevonható  köteles  polgári  védelmi  szervek  összlétszáma  1308  fő,  önkéntes
települési  polgári  védelmi  szervezetek  összlétszáma 83 fő.  A polgári  védelmi  szervezetek
működéséhez, illetve védekezéshez szükséges technikai eszközök biztosítottak. A települési
köteles  polgári  védelmi  szervezetek  állományának  2021.  évben  a  gyakorlati  felkészítések
során  az  ár-  és  belvíz  elleni védekezés  módszereiről  tartottuk  gyakorlatokat.  Árvízi
felkészülés keretében tervezett -KvK-ról az árvízi kockázati helyszínekre beosztott személyek
(7 fő, 23 helyszín) – helyszínbejárásai a járványhelyzet miatt nem lettek megtartva.

A veszély-elhárítási  terveket  a  járás  települései  jogszabályi  előírásnak  megfelelően,  2021.
március  végéig  átdolgoztuk  és  lényegében  új  települési  veszély-elhárítási  tervek  kerültek
kiadásra. A terveket a polgármesterek a KvK segítségével készítették el. A KvK az újonnan
elkészült települési veszélyelhárítási tervek alapján járási veszély-elhárítási terv kivonatot, és
kirendeltségi  összesített  veszély-elhárítási  tervet  készített.  A veszélyhelyzetek  kezeléséhez
szükséges  települési  és  területi  szintű  adatbázisok,  térinformatikai  térképek  naprakészen
tartását,  a  megváltozott  adatok  rögzítését  végrehajtottuk.  A  HELIOS  polgári  védelmi
adatnyilvántartó rendszer feltöltését folyamatosan hajtjuk végre. A települések közbiztonsági
referenseivel  rendszeresen értekezünk az időszerű feladatokról  és értékeljük a végrehajtott
feladatokat, a tapasztalatokat feldolgozzuk.
A KvK illetékességi területén egy járási szintű önkéntes mentőcsapat működik. A Szigetköz
Járási mentőcsoport 35 önkéntessel vállalja feladatait. A mentőcsoport 2021. évi felkészítés
keretén belül 2021.09.24.-én Lipóton vízkárelhárítási  gyakorlaton,  valamint 2021.10.15.-én
Bezenyén  nemzeti  minősítő  gyakorlaton  vett  részt,  ahol  öt  évre  „alapvető  viharkár
felszámolási”  feladatok elvégzésére szerzett  képesítést.  A Szigetköz Járási  Mentőszervezet
két  tagja,  a  hédervári  és  az  ásványrárói  önkéntes  tűzoltók   a  sellyei  viharkárok
felszámolásában és számos helyi viharkárban nyújtott segítséget a hivatásos egységeknek. A
mentőcsoport  tagszervezetei  a  2021.  évben  nyíló  pályázaton  ruházati-és  működési
költségtérítésre  pályáztak.  A pályázaton a mentőcsapat  tagjaként  az Ásványrárói Önkéntes
Tűzoltó  és  Polgárőr  Egyesülete,  valamint  a  Hédervár  Tűzoltó  Egyesület  járművek  (VW
Amarok-ok)  működési  költségeire  pályáztak  sikeresen.  Szervezetenként  300.000  Ft
támogatást nyertek. A járási mentőszervezet tagjaként a Mosonmagyaróvári Önkéntes Tűzoltó
Hagyományőrző Egyesület ruházati-  és működési költségre (Quad fenntartás) pályázott,  és
nyert 108.328 Ft-ot.

A járás  területén  jelenleg  26  db kötelezett  települési  polgári  védelmi  szervezet  működik,
összesen  1308  fővel.  A  szervezetek  közül  2021.  évben  öt  vett  részt  riasztási-,  valamint
felkészítő gyakorlaton. A riasztási gyakorlatokat a települések polgármesterei rendelték el. A
riasztási gyakorlatokról készült feljegyzéseket a településvezetők megküldték a KvK részére.
A felkészítő  gyakorlaton  Lipóton 2021.09.24.-én Kisbodak és Lipót  település  kötelezettjei
vettek  részt.  A  Bezenyén  2021.  10.  15.-én  tartott  gyakorlaton  Dunakiliti,  Feketeerdő  és
Bezenye település kötelezett polgári védelmi szervezetei vettek részt. 
A járás területén 2021. évet megelőzően 9 db települési önkéntes mentőszervezet működött
összesen 60 fős taglétszámmal. 2021 évben további 4 mentőszervezet megalakítását segítettük
(Bezenye  5fő,  Feketeerdő  5fő,  Hegyeshalom  7  Fő,  Mecsér  6fő).  Az  újonnan  megalakult
szervezetek  mindegyike  együttműködési  megállapodást  kötött  a  Gy-M-S  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatósággal.  Az újonnan alakult  szervezetek  részére 2021.10.15.-én
Bezenye  településen  nemzeti  minősítő  gyakorlatot  szerveztünk,  ahol  öt  évre  „alapvető
vízkárelhárítási”  tevékenység végzésére szereztek képesítést.  A régebben alakult  települési
önkéntes  mentőszervezetek  közül  ötnek  járt  le  a  nemzeti  minősítése  ezért  2021.09.24.-én
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Lipóton Ásványráró ÖM, Kimle ÖM, Lipót ÖM, Máriakálnok ÖM, valamint 2021.10.15.-én
Bezenyén  Dunasziget  ÖM részére  újraminősítő  gyakorlatot  szerveztünk.  A gyakorlatokon
mindegyik szervezet megfelelt minősítést kapott, így újabb öt évre „alapvető vízkárelhárítási”
feladatokra szereztek képesítést. A különböző minősítő gyakorlatokon résztvevő szervezetek
számára  a  minősítő  gyakorlatot  megelőzően  a  polgármesterek  riasztási  gyakorlatokat
tartottak,  majd  azt  követően  a  gyakorlatokról  készült  feljegyzéseket  megküldték  a  KvK
részére.

A  köteles  polgári  védelmi  szervezetek  részére  2021.  évben  elméleti  felkészítést  a
járványveszély miatt a nem tartottak.
A téli  rendkívüli  időjárásra  való  felkészülés  keretében  ellenőrzéseket  hajtottunk  végre.  A
kockázati helyszínek, kiemelten veszélyes útszakaszok (21. helyszín) ellenőrzését november
hónapban hajtottuk végre. A Téli kockázati helyszínek, a kiemelten veszélyes és fontosabb
útszakaszok felügyeletét  a  Magyar Közút  Zrt.  Mosonmagyaróvári  Üzemmérnökség és M1
Autópályai  Üzemmérnöksége,  továbbá  Mosonmagyaróvár  város  belső  úthálózatának
fenntartója a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. végzi. A kockázati helyszínekhez lebiztosított
eszközök rendelkezésre állnak. A KvK illetékességi területén  14 db technikai eszköz került
lebiztosításra a kockázati  helyszínekhez.  A településeken végrehajtott  ellenőrzések során a
közbiztonsági referensek, a téli felkészüléssel kapcsolatos feladatokról is tájékoztatást kaptak.
A  településeken  rendelkezésre  álló  veszélyelhárítási-terv  tartalmazza  a  téli  időjárás  során
végrehajtandó  feladatokat,  intézkedési  sorokat.  A  tervek  aktualizálása  megtörtént.  A
tűzoltóságok  felkészültek  a  24-24  órás  szolgálati  rendre  történő  esetleges  átállásra.
Kirendeltségünk gondoskodott a kirendeltség, a hivatásos tűzoltóság és a katasztrófavédelmi
őrs állományának riaszthatóságáról, szükség esetén szolgálati helyre történő beszállításának
megtervezéséről.  A mentési  feladatokba történő szükség szerinti  bevethetőség érdekében a
járási  mentőcsoport  vezetőjének  elérhetőségét  próbahívással  rendszeres  időszakonként
ellenőrizzük.

2021 évben a polgári védelmi szakterület összesen 133 szemlét hajtottunk végre. Ebből 24
esetben befogadó- és melegedőhelyet ellenőriztünk. Az ellenőrzött létesítmények mindegyike
alkalmas a befogadásra, hiányosság nem merült fel velük kapcsolatban. Vízelvezető árkokat
14  esetben  ellenőriztünk.  A  vízelvezetők  állapota  összességében  megfelelő  volt.  Több
helyszínen (Mecsér, Bezenye, Dunasziget) pályázati forrásból jelenleg is zajlik a vízelvezetők
felújítása. Vízkár elhárítási tervet 14 esetben ellenőriztünk. A szemlék során az ellenőrzött
hivatalok  minden  esetben  be  tudták  mutatni  a  dokumentumokat,  azok  tartalmilag,  és
formailag is  megfelelőek voltak.  20 esetben lakosság riasztó eszköz ellenőrzését  hajtották
végre.  Az ellenőrzések összegzése során az alábbi megállapítások tehetők: 15 riasztóeszköz
esetén  a  morgatópróba  sikeresen  hajtották  végre,  az  eszközök  működőképesek  voltak,  5
riasztóeszköz  esetén  a  morgatópróba  sikertelen  volt,  a  riasztóeszközök  érintésvédelmi
felülvizsgálattal  rendelkeznek.  A  működésképtelen  riasztóeszközök  üzembentartói  –  a
számukra  megadott  határidőn  belül  –  jelezték  a  javítások  elvégzését.  A  javított
riasztóeszközök  utóellenőrzése  nem  történt  meg.  Veszély  elhárítási  tervet  14  esetben
ellenőriztünk. A szemlék során az ellenőrzött hivatalok minden esetben be tudták mutatni a
dokumentumokat  a  mellékleteikkel  együtt.  A dokumentumokban  lévő  adatok  egyeztetése,
pontosítása  megtörtént.  Lebiztosított  technikai  eszközöket  14  esetben  szemléztünk.  A
szemlézett  technikai eszközök mindegyike rendelkezett kijelölő határozattal.  A határozatok
átvételét tértivevénnyel igazolni tudták. Az eszközök technikai adatlapjai rendelkezésre álltak.
Téli  kockázati  helyszínt  21  esetben  ellenőriztünk  a  Magyar  Közúttal  közösen.  Árvízi
védművek szemléjét  8 esetben végeztük el.  A védművekkel kapcsolatban hiányosság nem
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merült  fel.  Két esetben, káresetet  követően helyszíni  szemlét  hajtottunk  végre.  Mindkét
esetben közterületen álló fáról, vihar következtében lehasadt ág okozott kárt. Egy esetben Vis
Major igény  elbírálásához  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatallal  közösen  lett
helyszíni szemle végrehatva. 
A kirendeltség a  második félévben közreműködött  a  mosonmagyaróvári  UFM Aréna éves
kiürítési  gyakorlatán.  A kiürítési  gyakorlat  sikeres volt.  A menekülést  segítő berendezések
megfelelően  működtek.  A tömeg  a  meghatározott  időn  belül,  biztonságos  keretek  között
elhagyta a létesítményt.
A  Mosonmagyaróvári  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztályától  havonta  megkapjuk  az
aktuálisan  nyilvántartott  terhes  nők,  állandó  gondozást  igénylő  betegek,  közösségi
elhelyezésre alkalmatlan személyek listáját, településenkénti bontásban. 
A járványhelyzet  miatt  2021. évben a katasztrófavédelmi ifjúsági  versenyek nem kerültek
megrendezésre.
A  települések  katasztrófavédelmi  osztályba  sorolásának  felülvizsgálatával  kapcsolatos
feladatokat  a  polgármesterekkel  közösen  végrehajtottuk.  A  vizsgált  időszakban  a
besorolásokban nem történt változás.  Lakosságvédelmi intézkedésre 2021. évben nem került
sor.
Az  érettségi  előtt  állók  közösségi  szolgálatra  jelentkező  diákok  fogadása  érdekében  a
kirendeltség 27 oktatási  intézménnyel  kötött  együttműködési  megállapodást,  melyből  négy
helyi és 23 iskola az illetékességi területen kívüli. Az illetékességi területen kívüli oktatási
intézményekkel  kötött  együttműködési  megállapodások  lehetővé  teszik,  hogy  a
mosonmagyaróvári lakhellyel rendelkező, de Győrben, Sopronban, és Csornán iskolába járó
tanulók az érettségihez szükséges 50 óra közösségi szolgálati időt nálunk tölthessék el. A
KvK közösségi szolgálaton résztvevő tanulók száma 2021. évben 83 fő volt és jelentős 3532
önkéntes  órát  teljesítettek  a  szolgálat  során.  A  diákok  jelentős  része  a  teljes  50  órát  a
katasztrófavédelemnél  teljesítette.  Munkájuk  során  megismerték  a  szervezet  működését,
segítséget  nyújtottak  a  laktanya,  gépjármű  és  szakfelszerelések  karbantartási  munkáiban,
továbbá az irattári anyagok rendszerezésében, listázásában, adatbázis készítésében. 

I I . 4 .  I P A R B I Z T O N S Á G I  T E V É K E N Y S É G

A  KvK  illetékességi  területén  a  Súlyos  Káresemény  Elhárítási  Terv  alapján  működő
küszöbérték  alatti  üzemek  száma  egy.  Ennek  megfelelően  a  2021.  évben  1  darab
katasztrófavédelmi  engedéllyel  működő  üzem  tevékenységét  felügyeltük.  Az  esetlegesen
katasztrófavédelmi  engedély  nélkül  végzett  tevékenységek  felderítése  érdekében
folyamatosan tartottunk helyszíni szemléket üzemazonosítás céljából. A vizsgált időszakban
összesen 6 vállalkozásnál  hajtottunk végre helyszíni  szemlét.  A dokumentációk vizsgálata
során egy esetben került átadásra az ügy az igazgatóságnak, annak megállapítása érdekében,
hogy az üzemeltető a katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozik-e. Az ellenőrzések során
hiányosságot  nem  tapasztaltunk.  Küszöbérték  alatti  veszélyes  üzem  időszakos  hatósági
ellenőrzését  egy  esetben  végeztünk  az  elmúlt  évben.  Dokumentáció  vizsgálatai  hatósági
szemlét  egy  esetben  végeztünk.   A  veszélyes  áruk  szállítása  során  kirendeltségünk
illetékességi  területén  jelentős  átmenő  forgalom halad  keresztül.  Közúton az  M1 és  M15
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autópályán,  vasúton az 1 számú vasúti  fővonalon, valamint a GYSEV 1 számú vonalán a
legnagyobb  a  terhelés.  Veszélyes  áru  jelenlétében  történt  baleset  közúton  két  esetben
következett be az elmúlt évben.  ADR közúti ellenőrzést kirendeltségünk 47 esetben hajtott
végre.  A kontrollok során 94 járművet  ellenőriztünk,  melyből  45 jármű tartozott  az ADR
hatálya  alá.  Az  ellenőrzések  során  13  hibát  tártunk  fel.  ADR  telephelyi  ellenőrzést
kirendeltségünk  13  esetben  hajtott  végre.  A  gazdasági  társaságoknál  végzett  ellenőrzések
során 3 esetben tártunk fel hiányosságot. 2021. évben az ADR ellenőrzések után 5 esetben
kezdeményeztünk  hatósági  eljárást.  A  hibák  többnyire  kis  súlyú,  a  környezetre  jelentős
veszélyt  nem  jelentő,  figyelmetlenségből  eredő  szabálytalanságok  voltak.  Visszatérő,
rendszeresen  ismétlődő  hiányosságok  nem  fordultak  elő.   Fuvarvállalatok  a  fokozott
ellenőrzéseknek (belföldi és külföldi valamint a társszervek által végrehajtott) köszönhetően
nagy  figyelmet  fordítanak  a  szállítás  során  a  jogszabályi  és  a  biztonsági  előírások
maradéktalan betartására. Az év során az ellenőrzéseinket havi terv alapján hajtottuk végre.
Az ellenőrzések  megoszlása  havonta  egyenletes.  A 2021.  évben végezett  ellenőrzéseket  a
veszélyhelyzet  alatt  is  megfelelő  ütemben hajtottuk  végre,  a  megfelelő  óvintézkedések  és
egészségügyi előírások maradéktalan betartása mellett. Vasúti szerelvényen RID ellenőrzést a
KvK 16 esetben hajtott  végre. Vasúton RID telephelyi ellenőrzést 8 esetben terveztünk és
hajtottunk végre. Az ellenőrzések során 442 vasúti kocsit vizsgáltunk meg, melyből 358 kocsi
tartozott  a  RID hatálya  alá.  A  RID ellenőrzéseket  követően  két  gazdasági  társaság  ellen
indítottunk eljárást a feltárt hiányosságok alapján. A megindított eljárások az év végén még
nem zárultak le. A KvK illetékességi területén nincs olyan hajózási útvonal ahol ADN hatálya
alá tartozó hajók kikötnének, illetve hajóznának. Az előírt ellenőrzéseket a KvK a Győr –
Gönyű kikötőben, valamint a Komárom - Esztergom megye területén található Almásfüzitői
töltőben és a Komáromi lefejtőben hajtja végre. A veszélyes árut szállító hajók ellenőrzését a
KvK 7 esetben,  ADN telephelyi  ellenőrzést  2  esetben hajtott  végre  az  elmúlt  évben.  Az
illetékességi  területünkön nem található  ICAO hatálya  alá  tartozó  repülőgépek fogadására
alkalmas repülőtér, ahol légi útón veszélyes árut adnak fel vagy fogadnának. A végrehajtott
két ICAO ellenőrzést a győri kirendeltséggel közösen a péri repülőtéren végeztük. 

Az  iparbiztonsági  feladatok  végrehajtása  során  a  társszervekkel  kiváló  kapcsolatot
alakítottunk ki. A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitánysággal, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal  Közlekedési  Felügyelőségével,  valamint  a  NAV  Győr-Moson-Sopron
Megyei  Vám-  és  Pénzügyőr  Igazgatóságával  rendszeresen  hajtunk  végre  közös
ellenőrzéseket.  A közúti  veszélyes  áru szállítás  ellenőrzését  két  alkalommal,  a  KvK többi
szakterületét  és  a  társhatóságokat  is  bevonva,  komplex  supervisori  ellenőrzés  keretében
hajtottuk végre. 

A KvK illetékességi területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása zavartalan. 
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III. 2022. ÉVI FELADATOK

- A lakosság biztonságának  növelése  érdekében  tovább  kell  erősíteni  az  otthon  jellegű

létesítményekben,  társasházakban  élők  tűzvédelmi  tudatosságát,  a  lakóközösségek
tudatos  tűzvédelmi  felkészítését.  A  halálesettel,  sérüléssel,  mérgezéssel  járó  szén-
monoxid  káresemények  számának  csökkentése  érdekében  fokozni  kell  a  tájékoztató,
megelőző  tevékenységet,  kiemelten  a  tüzelőberendezések  helyes  használatára,
ellenőrzésük fontosságára. Preventív intézkedésekkel fokozni kell a szezonális tűzesetek
megelőzését. A fokozottan tűzveszélyes időszakban alkalmazandó szabályokat meg kell
ismertetni a lakossággal, gazdálkodókkal. Különös figyelmet kell fordítani az idősek és a
nehéz körülmények között élők tűzvédelemmel kapcsolatos ismereteiknek bővítésére, a
tűzvédelmi tudatosságuk növelésére.

- Az  Európai  Unió  célkitűzéseivel  összhangban  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a

katasztrófakockázatkezelési tervezés folyamataira, a nemzeti ellenálló képesség fokozását
szolgáló  intézkedések  meghatározására.  Erősíteni  kell  a  védelmi  igazgatási  szervek
katasztrófavédelmi felkészítését. 

- Erősíteni  kell  az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  szerepvállalását,  a  mentő  tűzvédelmi

feladatok  ellátásában,  valamint  a  veszélyhelyzeti  szintet  el  nem  érő  helyzetekben  az
önkéntes mentőszervezetek hatékony bevonását.

- A kijelölt  létfontosságú rendszerelemek üzemfolyamatos működését támogató hatósági

tevékenységet  erősíteni  kell.  Folytatni  kell  a  veszélyes  üzemek  üzemeltetőinek  a
biztonságos működéssel kapcsolatos tudatosságának növelését.

- Az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzat  valamint  a  kapcsolódó  Tűzvédelmi  Műszaki

Irányelvek  módosításával  összefüggésben  fel  kell  készíteni  a  hatósági  és  ügyféli
jogalkalmazókat a szabályok alkalmazására. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a 2022. évre a költségvetési törvény alapján biztosított

források  szabályszerű  és  hatékony  felhasználására,  a  szigorú,  takarékos,  feszes
gazdálkodásra. 
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BESZÁMOLÓ

A Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
és a

Lébényi Katasztrófavédelmi Őrs
2021. évi munkájáról

I. BEAVATKOZÁSAINK:

2021. évben a HTP és a KvŐ működési területén összesen 488 tűzoltói beavatkozást igénylő
esemény történt. A vonulások részletes kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A tűzesetek száma a korábbi öt év adatait összehasonlítva emelkedést mutat. A 2021. év során
június,  július hónapban emelkedett  meg kimagaslóan a tűzesetek száma. Ami a szabadtéri
tűzesetek és a lakóingatlanokban keletkezett tüzek számának megugrásával magyarázható. 

Tűzesetek 2017- 2021 között, havi bontásban:
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Öt év adatait összehasonlítva a műszaki mentések számában a 2018. évi visszaesést követően
egy folyamatos emelkedés tapasztalható. Műszaki mentéseknél a közlekedési balesetek száma
kis emelkedést mutat. Viszont a lakásokban végrehajtott műszaki mentések száma a 2020. évi
60  esethez  képest  2021.  évben  120  esetet  jelentett.  Ezekből  jelentős  számú  ajtónyitásnál
működtünk közre a rendőrség és a mentőszolgálat kérésére.

2017 2018 2019 2020 2021
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A tűzeseti  beavatkozások  szempontjából  az  év  legjelentősebb  eseményei  közé  tartoztak  a
szabad  területi  tűzesetek  számát  jelentősen  megemelő,  a  Rekultív  Magyarország  Kft.
Jánossomorjai  Hulladéklerakó  telephelyén  keletkezett  tűzesetek.  A  hulladéklerakó
telephelyen  2020-ban  23 esetben,  2021-ben  18  esetben  volt  szükség  a  hivatásos  és  a
közreműködő  önkéntes  tűzoltó  egységek  beavatkozására.  A  hivatásos  egységeknek  és
felszereléseknek  jelentős  megterhelést  és  károsodást  okozott  a  szeméttelep  tűzeseteinek
felszámolása.  A  2021.  évi  szeméttelepi  beavatkozások  felszámolásához  1  esetben  IV-es
kiemelt, 2 esetben II-es kiemelt, 15 esetben I-es kiemelt fokozatú erőkre volt szükség. A II-es,
és  IV-es  kiemelt  riasztási  fokozatokban a  hivatásos  egységeken túl  a  következő önkéntes
egyesületek  vettek  részt  a  kárfelszámolásban:  Jánossomorja  ÖTE,  Bősárkány ÖTE,  Levél
ÖTE,  Dunasziget  ÖTE,  Darnózseli  ÖTE,  Mosonszolnok  ÖTE,  Csorna  ÖTE.  A  személyi
állománynak  a  szeméttelepi  beavatkozások  az  átlagos  terheléstől  eltérő,  nagy  fizikai
igénybevételt  jelentettek.  A  nehéz  közlekedés  miatt,  az  éles  hegyes  tárgyakkal  teli
omlásveszélyes szeméthegy meredek oldalain való beavatkozáskor, valamint a nagy területű
depón az oltósugarak és az alapvezeték kiépítése és a sugarak helyváltoztatása okozott nagy
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fizikai megterhelést. A bomló és égő vegyes hulladék füstje pedig jelentős veszélyt jelentett a
beavatkozók részére. 

Az otthon jellegű létesítményekben keletkezett  tűzesetek  száma kétszeresére  növekedett  a
korábbi  évhez  képest.  Továbbra  is  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  lakosság  megfelelő
tájékoztatására.  Minden  alkalmat  és  fórumot  meg  kell  ragadni  a  széleskörű  megelőzési
tevékenységhez, ezzel is segítve a számok jövőbeni csökkenését.

A műszaki mentések számát tekintve az elmúlt két év statisztikai adatait összevetve, a közúti
balesetekhez  való  vonulás  közel  azonosan  alakult.  Az  otthon  jellegű  létesítményben
bekövetkezett műszaki mentések száma szintén közel a duplájára emelkedett a korábbi évhez
képest.  2021-ben  a  rendőrség,  vagy  a  mentőszolgálat  kérésére,  tűzoltói  beavatkozással
végrehajtott  „ajtó  nyitásra”  30  esetben  került  sor.  Az  otthon  jellegű  létesítményekben
bekövetkezett beavatkozást igénylő káresemény számának növekedése véleményünk szerint
összefügghet a járványveszély miatt otthon töltött idő növekedésével. 
A HTP működési területén 2021-ben 1 esetben történt halálos kimenetelű tűzeset, a tűzesetek
során 2021-ben 9 fő sérült meg. A káreseteink során 83 sérült személy volt és 2 fő hunyt el.

II. KÉPZÉSEK:
A  káresemények  gyors,  szakszerű  és  hatékony  felszámolása  érdekében  nagy  hangsúlyt
fektettünk  a  készenléti  állomány  elméleti  és  gyakorlati  képzésére.  A  vírushelyzetre  való
tekintettel a képzéseink jelentős részét a laktanyában hajtottuk végre. Hiányként mutatkozik
az  éves  képzés  vonatkozásában,  hogy  2021.  első  félévében  elmaradtak  gyakorlatok.  Az
elmaradt foglalkozások helyismereti, mentőcsónak- gépjárműfecskendő vezetési, és szituációs
begyakorló gyakorlatokat érintette. 

III. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG:
A HTP a  KvK  hatósági  tevékenységében  is  jelentős  feladatokat  vállal.  A HTP hatósági
tevékenységét  a  parancsnok-helyettes  koordinálja.  A  szolgálati  vezetők  helyszíni
kiadmányozási  joggal  rendelkeznek.  A  vonulást  követően  a  KvK  által  meghatározott
esetekben  helyszíni  ellenőrzést  vagy  szemlét  kell  lefolytatniuk.  A  megállapításaikat
ellenőrzési-,  vagy  szemle  jegyzőkönyvbe  rögzítik.  A 2021.  évben  363 ellenőrzést,  illetve
helyszíni szemlét hajtottak végre a készenléti egységek a beavatkozásokat követően. Ebből
összesen 239 tűzvédelmi hatósági ellenőrzés, 124 esetben pedig polgári védelmi ellenőrzés-,
szemle. A HTP az év során 260.000 Ft értékben szabott ki a helyszínen tűzvédelmi bírságot. 

IV. LÉTESÍTMÉNYI ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGOK:
Mosonmagyaróvár  HTP  működési  területén  alkalomszerűen  igénybe  vehető  létesítményi
tűzoltóságok a működési feltételeknek 2021-es évben megfeleltek.

Az önkéntes  szerepvállalás  erősítése  a  HTP működési  területén  kiemelt  feladatunk.  2021.
évben  21  együttműködési  megállapodással  rendelkezett  a  HTP.  Az  elmúlt  évben  két
településen  (Várbalog,  Bezenye)  a  már  nem működő  tűzoltó  egyesület  újraszervezésében
nyújtottunk  segítséget.  Várbalogon  az  újraszerveződését  követően  III.  kategóriájú
együttműködést kötöttünk. a frissen megalakult és bejegyzett önkéntes tűzoltó egyesülettel. A
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tűzoltási-műszaki  mentési  tevékenységet  vállaló  egyesületek  2021.  évben 196 alkalommal
vonultak, avatkoztak be, segítve a hivatásos egységek munkáját, növelve a működési területen
élők biztonságát. A tűzoltó egyesületek 2021. évre vonatkozó vonulási adatait az érvényes
együttműködési kategóriákkal együtt a 3. sz. melléklet 1. táblázata tartalmazza. 

A  HTP  működési  területén  található  együttműködő  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  a  BM
Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  és  a  Magyar  Tűzoltó  Szövetség  által  kiírt
pályázatokon 2021. évben 17.856.846 forint pályázati támogatásban részesültek. A pályázat
során az egyesületek működésükhöz, valamint a technikai eszközeik fejlesztéséhez nyertek
jelentős támogatást. A pályázaton megítélt támogatásokat egyesületenként a beszámoló 3. sz.
melléklete 2. táblázata tartalmazza. 

2021. évben a KvK és a HTP a tűzoltó egyesületek részére 40 órás alaptanfolyamot szervezett
és tartott meg.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek versenyei elmaradtak az évben, szakmai felügyeletüket az
ellenőrzések  formájában  végrehajtottuk.  Az  egyesületek  ellenőrzéseit  részletesen  a  3.  sz.
melléklet  3.  táblázata tartalmazza.  Az  egyesületek  parancsnokai  részére  decemberben
értekezletet tartottunk. Az értekezleten számos fontos téma került megbeszélésre. Ismertettük
az egyesületek működését érintő jogszabályi változásokat. Feldolgoztuk az év során szerzett
tapasztalatokat a felügyeleti ellenőrzésekről és a közös beavatkozásokról. Ismertettük a 2022.
évre tervezett rendezvényeket, képzéseket.

V. JÁNOSSOMORJA VÁROS TERÜLETÉN TÖRTÉNT ESEMÉNYEK:

Az események éves lebontásban összehasonlítva az előző év eseményeivel: 

2020. 2021.
TŰZESET 40 37

BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ
TŰZESET

31 24

UTÓLAGOS TŰZESET 0 0
KIÉRKEZÉS ELŐTT FELSZÁMOLT

TŰZESET
1 4

TÉVES JELZÉS TŰZESET 8 9
SZÁNDÉKOSAN MEGTÉVESZTŐ

TŰZESET 
0 0

MŰSZAKI MENTÉS 10 12
BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ

MŰSZAKI MENTÉS
8 7

KIÉRKEZÉS ELŐTT FELSZÁMOLT
MŰSZAKI MENTÉS

2 1

TÉVES JELZÉS MŰSZAKI MENTÉS 0 4
SZÁNDÉKOSAN MEGTÉVESZTŐ

MŰSZAKI MENTÉS
0 0
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Tűzesetek megoszlása nemzetgazdasági jelleg szerint:

Műszaki mentések megoszlása nemzetgazdasági jelleg szerint:

2020. 2021.

Állam, Önkormányzat 0 0

Egyéb 3 1

Ipar 1 0

Kereskedelem 0 0

Közlekedés 3 3

Lakás, személyi ingatlan 3 4

Mező-, erdőgazdálkodás 0 0

Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonulásai:

2020. 2021.

Jánossomorja ÖTE 
(összes)

38 24

Jánossomorja ÖTE 
(Jánossomorja területén)

35 23

Jánossomorjai hulladéklerakóban 2021. évben keletkezett tűzesetek:

Sorsz
.

Esemény
Riasztási
fokozat

Időpont
Tűz területe

(m2)
Riasztott

szerek száma
16

2020. 2021.

Állam, Önkormányzat 0 1

Egyéb 22 18

Ipar 4 1

Kereskedelem 1 1

Közlekedés 0 0

Lakás, személyi ingatlan 3 4

Mező-, erdőgazdálkodás 2 3



1 Tűzeset I. 2021.03.31 20:29 100 3
2 Tűzeset I. 2021.04.30 1:20 50 4
3 Tűzeset I. 2021.04.30 17:11 150 4

4 Tűzeset I. 2021.04.30 21:32 300 2
5 Tűzeset I. 2021.05.01 15:21 300 3

6 Tűzeset I. 2021.05.02 4:26 100 3
7 Tűzeset II. 2021.05.09 12:23 10000 12

8 Tűzeset I. 2021.05.10 4:22 300 2
9 Tűzeset IV. 2021.05.11 17:39 3000 22
10 Tűzeset I. 2021.05.19 3:06 10 3

11 Tűzeset I. 2021.06.20 19:41 400 2
12 Tűzeset I. 2021.06.26 0:32 10 2
13 Tűzeset I. 2021.06.27 18:51 10 3
14 Tűzeset I. 2021.08.20 5:39 150 2
15 Tűzeset I. 2021.10.17 2:58 500 3
16 Tűzeset I. 2021.10.26 20:35 30 2
17 Tűzeset I. 2021.10.28 2:40 2000 9
18 Tűzeset I. 2021.10.31 2:15 4 2

ÖSSZEGZÉS

A KvK és szervezeti  egységei a jogszabályi  előírásoknak és a belső szabályozók rendelkezéseinek
megfelelően látták el feladataikat, együttműködve  a rendvédelmi szervekkel, karitatív és társadalmi
szervekkel, önkormányzatokkal, valamint civil szervezetekkel. 

Az év során kiemelkedő szerep jutott a járványhelyzetben az alapfeladataink ellátása érdekében hozott
korlátozó intézkedések szigorú betartására. A rendelkezésre álló személyi és technikai eszközökkel a
lakosság védelme érdekében a járvány elleni védekezési feladatok támogatásában is közreműködtünk.
A  kihirdetett  veszélyhelyzetekben  és  a  járványveszélyes  időszakban  kiemelt  szerep  jutott  az
önkéntességnek.  A  járványügyi  előírások  mellett  tovább  erősítettük  az  önkéntes  szerepvállalást  a
katasztrófavédelmi  tevékenységben.  Jelentős  fejlődés  mutatható  ki  a  tűzoltó  egyesületek
felkészültségében, technikai ellátottságában, az önkéntes mentőszervezetek tagjainak létszámában.

A munkák eredményeképpen a személyi állományunkat elkerülték a tömeges megbetegedések, amik
veszélyeztethették volna az alapfeladataink ellátását. Tevékenységünkkel segítettük a járványhelyzetbe
bevont társhatóságok, szervezetek munkáját a sikeres védekezés érdekében.
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A hatósági munka területén kiemelt feladat volt a szolgáltatói jelleg erősítése és az alapvetően nem
hatósági feladatokat végző készenléti állomány hatósági munkába történő bevonása. A HTP és a KvŐ
jelentősen hozzájárult a hatósági munka eredményességéhez. 

A  beszámolóval  érintett  időszakban  a  KvK  valamennyi  szakterülete  magas  szakmai  színvonalon
hajtotta  végre feladatait.  A helyi  szervezeti  elemek tevékenységük során szorosan együttműködtek,
egymást támogatva valósították meg célkitűzéseiket, mely során kiemelten kezelték a felkészüléssel
kapcsolatos feladataikat. 

A  vizsgált  időszakban  a  KvK  gazdálkodási  tevékenysége  szabályos,  szabályozott,  gazdaságos,
hatékony és eredményes volt, mely biztosította az alapfeladatok ellátását. 

18



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35840/1159-999999/2022.ált. 



A Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről tájékoztató

1. sz. melléklet

1. táblázat: Mosonmagyaróvári KvK tűzvédelmi ellenőrzései:

2. táblázat: Mosonmagyaróvári KvK által kiszabott bírságok:

3. táblázat: Mosonmagyaróvári KvK hatósági tevékenysége:

2019. 2020 2021

Súlyponti téma* db 
szám

Középiskolák 4
db

Színházak,művel
ődési ház) 6 db

Széchenyi István
Egyetem

12 db

Kollégiumok
4 db

Egyéb létesítmény db 
szám 

441 db 309 db 371 db

Összesen: 445 db 321 db *375 db

Piacfelügyeleti 
ellenőrzés

6 db 4 db 6 db

2019 Bírság
összeg Ft

2020 Bírság
összeg Ft

2021 Bírság
összeg Ft

Tűzvédelmi
bírság

15 590 000 12 770 000 12 1.830. 000

Helyszíni tűzv.
bírság 

4 70 000 12 130.000 18 260.000

Bírság
összesen:

19 660.000 24 900.000 30 2.090.000

2019 2020 2021

Tűzjelző létesítés 18 db 23 db 17 db

Tűzjelző
használatbavétel:

13 db 15 db 21 db

Tűzoltó létesítés 6 db 1db 2db

Tűzoltó
használatbavétel:

6 db 0 db 1 db



A Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről tájékoztató

1. sz. melléklet

4. táblázat: Mosonmagyaróvári KvK szakhatósági tevékenysége:

Ügytípus 2019 2020 2021

építési ügyek 65 43 db 31 db

Használatbavételi 
ügyek

36 35 db 21 db

Működési ügy 10 db 4 db 4 db

Telepengedély 8 db ** 0

Zenés-táncos 
rendezvények

24 db 2 db* 8 db

útépítés 43 db 41 0 db

Éghető töltetű tartály 13 db 6 db 11 db

Egyéb (napelem, 
fürdőhely kijelölés, 
vízjog, 
mezőgazdasági 
földgáz fogyasztó) 

8 db 4 db napelempark 11 db

Összesen: 199 db 134 db 86 db
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A Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről tájékoztató

2. sz. melléklet

1. táblázat: Mosonmagyaróvári HTP vonulásai:

2. táblázat: Lébényi KvŐ vonulásai 

2021.

ÖSSZES ESET 488

ÖSSZES TŰZESET 180

T
Ű

Z
E

S
E

T
BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TŰZESET 130

UTÓLAGOS TŰZESET 12

KIÉRKEZÉS ELŐTT FELSZÁMOLT
TŰZESET 38

SZÁNDÉKOSAN MEGTÉVESZTŐ TŰZESET 0

ÖSSZES MŰSZAKI MENTÉS 308

M
Ű

S
Z

A
K

I 
M

E
N

T
É

S BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ MŰSZAKI
MENTÉS 273

KIÉRKEZÉS ELŐTT FELSZÁMOLT
MŰSZAKI MENTÉS 35

SZÁNDÉKOSAN MEGTÉVESZTŐ MŰSZAKI
MENTÉS 0
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2. sz. melléklet

3.

táblázat: Tűzeset, műszaki mentés során sérült, elhunyt személyek

2021.

ÖSSZES ESET 110

ÖSSZES TŰZESET 45

T
Ű

Z
E

S
E

T

BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TŰZESET 37

UTÓLAGOS TŰZESET 1

KIÉRKEZÉS ELŐTT FELSZÁMOLT
TŰZESET 7

SZÁNDÉKOSAN MEGTÉVESZTŐ TŰZESET 0

ÖSSZES MŰSZAKI MENTÉS 65

M
Ű

S
Z

A
K

I 
M

E
N

T
É

S BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ MŰSZAKI
MENTÉS 63

KIÉRKEZÉS ELŐTT FELSZÁMOLT
MŰSZAKI MENTÉS 2

SZÁNDÉKOSAN MEGTÉVESZTŐ MŰSZAKI
MENTÉS 0

2021.

Tűzeset során sérült személy 9

Tűzeset során elhunyt személy 1

Műszaki mentés során sérült személy 83

Műszaki mentés során elhunyt személy 2
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3. sz. melléklet

1. táblázat: ÖTE vonulások

Ssz. ÖTE megnevezés
Vonulási esetszámok

EMÜ Kategória
2020. 2021.

1 Kunsziget ÖTE 27 15 ÖNÁLLÓ. BEA.

2 Ásványrárói ÖTE 40 24 ÖNÁLLÓ. BEA.

3 Rajkai ÖTE 8 14 I.

4 Dunakiliti ÖTE 2 13 I.

5 Hédervár ÖTE 10 9 I.

6 Kimle ÖTE 7 4 I.

7 Dunaszigeti ÖTE 13 11 I.

8 Hegyeshalom ÖTE 6 5 I.

9 Darnózseli ÖTE 16 10 I.

10 Öttevény ÖTE 8 13 I.

11 Mosonszolnok ÖTE 8 4 I.

12 Lébényi ÖTE 9 10 I.

13 Levél ÖTE 8 7 I.

14 Mosonszentmiklós ÖTE 12 7 I.

15 Bezi ÖTE 20 14 II.

16 Jánossomorja ÖTE 38 24 II.

17 Halászi ÖTE 4 12 II.

18 Lipót ÖTE 0 0 III.

19 Feketeerdő ÖTE 0 0 III.

20 Mecsér ÖTE 0 0 III.

21 Várbalogi ÖTE - 0 III.

Össz: 236 196

2. táblázat: BM OKF pályázatán megítélt támogatások
2021. évi elnyert támogatás: 17.856.846 Ft

I. kategória Nyert összeg Ft II. kategória Nyert összeg Ft III. kategória Nyert összeg Ft
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Mosonszolnok 905.076 Ft Halászi 813.660 Ft Feketeerdő 327.660 Ft

Kimle 950.000 Ft Jánossomorja 607.556 Ft Lipót 249.000 Ft

Rajka 885.436 Ft Bezi 650.850 Ft Mecsér 248.800 Ft

Hegyeshalom 906.602 Ft   Várbalog 1.747.534 Ft

Dunakiliti 946.455 Ft     

Kunsziget 997.279 Ft     

Hédervár 950.000 Ft     

Ásványráró 1.000.000 Ft     

Dunasziget 953.440 Ft     

Darnózseli 928.204 Ft     

Öttevény 934.603 Ft     

Mosonszentmiklós 952.333 Ft     

Lébény 937.015 Ft     

Levél 965.343 Ft     

3. táblázat: ÖTE felügyeleti ellenőrzése

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021.
Átfogó ellenőrzés 0
Vizesgyakorlat ellenőrzés 21
Felügyeleti cél ellenőrzés 21
Önállóan beavatkozó Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
minősítő gyakorlata

2
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