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L FŐBB CÉLKTTÜZÉSMMEC^LÓSÜLÁSA.
A. Győr-Mösön-So^rön Mégym K^aszNiíav^eIntí Igazga^s^^ ito^ábüiakbaní igazgatősag)
2022, évben is a szérv<@ze?tre voiiatIcozsS jQgs%abályok, a BM Crs^ágos Kat8S;zti^feYed<tímÍ
BőigazgatQsag (a N1*'RNal?t>8ft: BM QiEF^ és az igeezgatőság noniiatív^Í, ig AIagpítö oföratQ,
SzeTvezeti és M^ödesi Szabalyzata, valamiití ^Ie^es vezet^ n?^^ és sizQfc
niéüékletei álá]|yáa "végezte ̂ tevéikénysegéi Kiémelt célkitüzései terütetí és helyi szinten egyaránt,
az érvéfíyben: 1^ ^zabályozóknalí inegfeléloen, íd@aráBy0 saii, a mé^^a zRft Itatáii<iCre

teljesultek,

Kienielt NNatunknafe telkNettüjk:

niegyénk feiMonságáttafe I^leszteset, M tuz- és karesetek hátékony ftilszaínol^sat, a ttosság
fóNlágosíté münkát, % lal<)ssagvéáelmi teroken^séget, vátamuit ii sz^aélyi ^loinájtt^
felkészítilsét atűzólíási iés mentési feladatokra;

a megyei kozigazgatásj szervek, hatoságpk vezaet&ÍyeI kial^átpttijS l^GSc^tcyvább^ks^
M éddig elért líozíeiónfe erősítését, esalcúgy, mint a viáéki Snkormányzatokkal, társszCTvekkel,
létesítnl^riyekkN és v^Iálközőláíal az együttmfflköáésünk rnélyítését,

a mécctÖt tüzvéde}éí> <SiszIökáeiojáhaIe Jawítását, Aaelynek KÖszoriJiet&en aprilistél önátlŐMi
ieayatkozőwá vált a kcwöncői Önfcéntes tüzoltó egyesület;

hatékony felügyeleti rendszer működtetését az integrált katasztrófavédelmi hatósági
tevékenység szolgáltató jellegének további erősítésével, az érmtett társszervek, társhatóságok
bevonásával megvalósuló supervisori ellenörzésekkel;

a megelözés központű, hatóságí szolgáltatójelleg erősítését;

a vízügyi-vízvédelnii feladatok hatékony és ügyfélbarát ellátását, a kéményseprö-ipari
közszolgáltatás zavartalan ellátásának biztosítását;

a Moson Mentöcsapat gyakoroltatását, fejlesztését és a teIepíilSsí mentőcsoportok megalakítását
a védekezési feladatok támogatására, ellátására.

II. ̂ ZAKMAI TEYEKENYSÉG - I<^Z^3ArFÖHEI.,1íETTESISZERYEZET

^ íiyiig^ fslc^ miiutígm yolt ,a inegy&iparőnak, Nzl^áéséai^ kCTesice^fnén^lc és
Ítolturalis eletének feal^desébén. Az örszág ttyugati Npt|akétit ^ lcaie3ciedés szempQíit|áNil is
kiemelkedo jelentősege .vaxi a inipgyeaefc, gzemely- es tííier^ofgatma, illjetye ^anzítf^galma
jéleittős. Hiárolőgiai szempontból is k^utérség a megye.

im. Ni^Ei ioytí^fö^ É^

QyÖr-MosoiR-Soiprpn n'tögyében 4 Nvatás&s, 2 föfbglalkozású és t'3 alkalomsz^rüen iginybe
Yéh6to létesítményi tűzólt6ság m&ö
A. fflégsR tüzNztOitíságát ftovelte^ liogy C^5l^^^ 'Nt, FertÖszenöniÍ?tQ&, NagyG éfií;" tltégylcö,
KuiEiszigef^ Asyány^ Öni;>ntes Tűzrólgye 20^1. áptílisOl-Wjloröncő l^sé^
ÖnNntes Ti^oltó ̂ yesületg Ís önallöan beavatkcíző tííZiOltó egye^ul^tííéiit üi^
2021-ben Oytw-Moson-SopFpit miegyébea osszesen ^ON ttzoltéi es^nény törtérró, ain.elyjelentös
csofcKeaésl jelent az élőző évi adatftöz kqvesf (3404).
Etíböl a tűzesetek száma 793-ra (elabőt 53 ut0lagö$ fuzes^ nŐtt az él^zö evi %9-hez ̂ Wl M
-titófagörtuzeiseQ jcépeStn^Töüszakr  nt^!f-52áiHr14e-fr^^-^nt^z-^ ^vi IN'N'Ql. A
niüszala mentesek száma a niegyéíien az, összes esemény m^teni féléf 1|gtt@ líi, ^O ^o-tilNl: a
szélsöséges idő|árás k0wetííeztét>en kialafculfe viharok okozták. A tazeseteSs száma az osszes
esemény 23 ^o-át fétté M, amely két százálél^nttal^íoib, iiunt azJ^^ RVt adá^. .á&^sszes-
fuzeset 2@ %-a sizabart területoa köve^ezsett N, A SjzándekösMi mégt^vesztŐ jelztselí száma
nagyir^ékbm cspkiíent, az elmültevbeai 1 ílyen eset volt, míg az elözö^vt^n 10,



A bekü^tezett ijzoltoi^^^ számát és azoik alafculásáta . /, szamú mélIékleííaxtaSmszza,

Szabaá teKulelen ̂ 09 esetben keletkezett tuzeset, figyelembe véve az összés tüzesetet, ez.az^seNk
26 ̂ &-a, amí az elözö éwafiáthoz p4%) képest csökkenés,

Györ-Moson-Sopron megyébéh a tüzYÍzsgálati tevekenység a kÖzÍgazgatási hatosá^ el|aras es
szólgáltatás általános szat>alyaÍről szólo 2004. évi CXI., torvény (^árási Ten<^e alaiyán^és a
tűzesetek yizsgálatára yonatkozo szabályofcról szólo 44/2011. pU. 5.) BM rendelet előíNsai,

váhmint a vonatkozo BM QKF Főigazgatői Intézkedésbeft ínegh&tárözött iíövetelméi^ék
fígyelembevételévelv^ósultmeg.

2021-beii összesén 38 mzva^latÍ eljáaas megindításánák Szuks^g@sséget yizggáltük. Az idoszajc
vegeíg 34 esetben zárult lé á vízsgalat. A tüzvizssgáNÍ eljárasok megÍnditásanak oka legtöbbs230F
bűncselekniény gyanujá (16), ezt követi az egyéb szakmai indpk ala^an mdíto^
tűzeset minosítetfc riasztási íokozata alapján 5 esetbeti, tíaláleset iniátt 5 esetben kelletf
tűzvízsgálaíot elren^elni.

3. Öjilíéntestű>>ltwegyesulfitek

2021-ben a mégyében '72 önkéntes tűzöltó egyesíiletnek vplt egyíittmyfcodési megallapptíása
hreatásos t^Ítösággál, 1 itQÍS. Blvl QKM ütasítas alapján^S egyesiüettel az I., 14 epesületíél
;a U. és 23 egyesulettel a III. kategonás u} egyífttmükQdési megállapoáást köt8ttük meg. A
SöprQnkovesdÍ iKatasztrófavédetmi Örs elindításávai Répcévis és ZsÍrá onNntés tuzoltö
egyesületei Ís a Soproni tlrvatásos Tnü^öltö^armicsnolíság nauködési területéhez tartoznak, I.
iUetve m. (l^atególías megáll^oáást kotöttuní: Yeifífe igy osszesen '74-i-e nott az egyuttinukNö^
^gyesííletek szama.

M tűzöltási-iíiuszalu mentési tetékenységet folyNó egyesÍitetek 2021-bén á X^P-oslin^
kifflütatása szeriitt 83^ alkalommal vonúltak, awaíközfalc bé, liOzz^árulva a tíizöltoságolí
^atékonyabbmutikavégzéséhézí2020^8ei^^^^^
évben 55 éséthen avatkoztakbe iQnállóán,

Az onNntes tíizollé ^gyesuletele téveli^nységet folyaitiiato^an figy^Ieininel kíséi-tuk, munfc^akat
slgítettük. Kegizesukre nagy hangsulyt ^ktettunk, a megyében tíiül&ödö ünfeéntes tuzöl-tR
egyesuleíek 'fát&ai részere szervezeft 40 órás ^űzöltő al^ánfolyi mnök allcalmáv^, ^0231, évfeen 4

helyszínen, összesen 69 Ío tetf sikéses vizsgáí.

2021-ben az élet- és vag^ontnztönságQt veszélyeztelo tömeg^s megbetegedest okozó
huinánjái'vány kÖ^etieezinényemélE ̂ lhárítása, a magyar állampolgár(rfí egészségenek és életéíiék
rnegoyása erdekebeni Cyőr-Mpson-Sopron megyeben a megyei tüzoltó szÖvetséggÉ;! egyeztetvé
nein tartptNs meg az onfcéntes fu veFsényeit nia|üsfeaii. 102I. szeptemteer 11-én
az igazgatóság gyakórló pályajáíi megszerveztülí az oakentes tűzQlto ̂ gyesulietek ll. fökozatü
vCTseriyét, ^iól 30 egyesuleti j-aj Yett részt.

Á tüzültó egy^űletek részéi^ összevOnt taktilsai vizes g^/akorlatok megtartását határoztüfe meg
szeptember hönapban, ffielydcet 19 helyszínen 70 raj részvételével .taütották üieg azegyesiiletek.
Azitt felmerült tapasztalatök és észrévételek adták a paí-ánesnöki továbbképzes ala^át.
-^__^éníejs^, tei[:té-^gyR sití@télí paranesiw^aU:észCTe-2iO^-^^ és

Mösoniaagy^ovár, 2021. déeei'nber 10-én Rapuvár es Sppipn korzjeteben tartottuk meg az éves
továbbkeipzést. A b@avatkpzó álloi3ttány vírysfertőzéstöl valci véáelme érdekében a kepzésélset
külsö helyszínekre szerveztük meg.
A fíM OKF altál kiirt pályázatokon áz egyesületác readlszergsen é& Síkerrel vesznek tészl., ezesrt
féjlödésük felgyörsült. Azidei evben mögyenkbol 71 tüzöltó egyesíilet ^atyázott, 1sCzel ̂ 9 míllio
IRmrit ertekben kairtak tainögatást. Negyénkben már nyolc Önálloan beavatkozo egyesfilet
műkodik, ezzel jeleatösen javítv^ a térseg lalíóín^s bíztonságát. ^ onállőan faea^atNzo



egyesületek az i^tt a pályázaton tűl további 13<{)80<QÖC ^rlníot ka|pfak muköíiésíik
fínanszírozására.

4. Teruletí Tuzmegelőzési Bizottság

A hatékony területi prevenciös tevékenység érdekében a Györ-Moson-Sopron Megyei
Tűzmegelözési Bizottság folyamatos tájékoztatást adott a szabadtéri tüzekkel, a szén-monoxid-
mérgezésekkel, a lak^tüzekkel, az aratással, a mustgázzal, a karácsony, advent biztonságos
ünneplésével, a piröteehnikai termékek használatávat kapcsolatban, valamÍnt a jégen tartózkodás
veszélyeiröl.

A megyei bizottság a saját és az országos tűzmegelözési bizottság áital készített szórólapokat és
spotfílmeket terjesztette, népszerűsítette. 88 rendezvényea képviselte valamety tag a Nzottságot,
összesen 552 munkaóra ráfordítással segítve a bizottság céljainak elérését. A jelentős
rendezvényeken történő részvétel 2021-ben a pandémia miatt elmaradt. Üj csatomákon próbáltuk
elénú a megyében élő állampolgárokat, igyekeztünk biztosítani a megfelelö tájékoztatast a
tűzesetek megelőzését szolgáló magatartási szabályokról.
A meghirdetett alkotói pályázatra a Györ-Moson-Sopron Megyei Tűzmegelőzési Bizottsághoz
327 pályamu érkezett. Rajz kategóriában készítették a legtöbb munkát, az iskolás korosztály
j^z^lt és féstett legtöbbet a (uzoltőlsról A iRajzokoft Nvul harOna egyél? kézmuves áBkot^ és tót
ii-odalnii álkotás is szíitefett.

Összességeb^i a öyőr-MQSon-Sopron Negya Tíizmegelozési iBizptísag 202Í-ben teFvszerűeíi
&a|tÖfta v^git-e feladataíf. Az elibgadott 2021. éwt munkatérv ai^jan a feizottság reagált n'uiidea
jelentőis, imgyobte számlia]n előfordulo eáeményré (szaliiadtéii tíizsek, szén-monoxití triér^zések
stb. 5.

5<l^fesÍtniényífuz<>^^

15 k^eze^^etesítmenyi tu%oItQsag műkoáik a ffifgyéfen, eüböl 2 (Auái tIui^anQ Motor Rfí.,
Rába-Ironf JKft^ ̂ ÍoglálkozásÖ létesftményi ífizoltosag, A. létesíttnényeket KoN^ ÍuttárQzatQ^
tai-talmáti azok szy3íségességét Íbl^xnatösaa vizsgaljüle, szükség szennf nióáosí^uk. A
l^tesítrnén^i tj&zöltöSágQk^iGAP a(^^ feljesítetfófe yonülást.
Létesítin. erü'j ití^oll^arancsnofcQ fc i-eszé^jaouaifeánéves towái^^z^ potíás^ ^
NszítettiNfc la]ékiE>ztatot ^ jogs^ál^ yatez^oicr^, ^ az éves 1>vábÍ5lcq[%ésd|k^ k^siol^
lüáilímlőkról Ss az á| ismeEetekről.

A ftiegyéfeéft mükoR mmd a 15 létesífméfiyí tűzoltőságnál a szakmai tevékenységak, a
NszeréléSeik alapvifQen niegfelélnelí az elvá^sokngk. A katasztrő&yédelmi auSveleti szolgálát
retidszeresen ellenorizte a ̂ ft>igia3kozásfí létesíttnenyi tüzc>ltosag0k mulw

6. Gyakorlatok, továbbképzések

2021-ben a megye tüzoltoságai az általuk tartott helyismereti, szituációs begyakorió és ellenőr^o
gyakorlatok során kiemelt figyelmet fordítottak a tűzoltás feltételeinek biztosítottságára. A
gyakorlatok lefedték a szakterület széles spektrumát, felkészitve az állományt a beavatkozások
minél szakszerűbb elvégzésére. A megyében működö hivatásos tűzoltó-parancsnokságok
kiképzési terv szerint hajtották végre a gyakoriatokat. A koronavirus terjedésének

-ine akadályozásayJ. Ueíve-cs" ' -' ' -2021. mérdus-0'7, -és^024-. -}únius^04-. -lcözott-a-
tűzoltósági szakterületre vonatkozóan, a láktanyán kivűlre ter/ezett valamennyi gyakorlat
megtartását felfíiggesztettük. Így 2021. évben 222 gyakorlaton vettek részt a hivatásos tűzoltó
egységeiíik (159 helyismereti-, 49 szituációs begyakorió-, 14 ellenörzö gyakQiiat).
Igazgatóságunk 3 esetben tartott megyei ellenőrző gyakorlatot, amely megfelelt értékelést kapott.

Minden másodík hónapban a szakterületi vezetök továbbképzése céljából szakmai napokat
tartottunk, ahol á tüzoltósági felügyelök, hivatásos tűzoltó-parancsnokok és



szolgálatparancsnolíok vettsSa részt. Ezeken az ért^íezleteken - a felaáatszabásokon túl - az
aktüalís föladatok, prüblémak kerüttefc Ndölgozasra, A RifeirdeteR weszelyhellyzeti idöszakokban
a szakmaí továbbképzesek^: pnlme femiaban tart( 

fíízoltasi Muszakí Mentesi Teryvel jelenleg megyéi^cbeü 118 létesítmény renteilsezilc, ezekeí; a
terveket a 20/2018. BM 0KF íntézkedés alapján készítettük. A tervek . jayító$a, napNNszen
tartása íblyamatös, á taFtálmi elŐíi^ök esokfcentése tííiatt ezkönnyebbé valt,
A Katasztrófavédélmí Adatszolgáll^ K^ a SzolgalatösszeálIít<S Szofíver PS^grainNa
t^igzÍtett ááatokat fölyainatosan ellenorizfük, aliíbakat^syít^^

'T. Egyéü

 

gyarország korrnánya 1020. maicius 11-én, a ^0/2020. (IIL II<) i?örmán| feo^Wl
yeszélyhelyzetet'hirdetett kí az ország egész területére.
A rendezvények, yersenyek szervtöésaie^Iítottuk, ázokat az ev sörán niár nero is tartöftuk ineg.
A t>eavatkozó tuZQltő egyesíiletek nüftösífo gyakörlatait (FertöszentmÍklos és Kunsziget)
elhala$ztQttuk, késÖbbiiáöpQntQkban^^
A veszelyhelyzeti intézkedesek betartasa efdefcében a gyerek tűzoltó tábör szervezését
felftiggesztettük, mely fcésöbb el is maradt. Á Ibetervezett Braiidház gyakollatokat MHitottuk,
^ékoztattuk erről áz: Eisenstadt líiképzököz|önt .vezBíéSét,
Az álíwnány védeline efdeikében leesökkeotettuik a szemelyes talalkozasok számát> ennefc
megfeleiŐÉn atszerveztíflí a napí szolgalaty^tasokat.

11/2. MEGYEI FÖFELŰGYELŐSÉO - POLCSAm YÉDELMI SZAKTEB^LET

1. Védelnri igazgatási feladatök

A Megyeí Yédelim Bizotfság ̂ a tovaílbiakbatí: MtB) ̂ s 3 lái'así Hél^ Welmi Bizotteagok^a
tövábfeiá^an: HVB) az általülc elfógadott Feladat- és Pénzugyi Teryben iNeghatátsozQttals szerifít
kezdték meg az eves {elAaifcafc Az M^B reszeEe a 2021. évi Feladat- és Pénzugyi Ten^m
fcetto sorps ülés sze^ A GOVID-19 járványügyí veszélyhelyzet miatt a ta^szi ulfe szeme^es
részvétel nélkül, elektrönilcus szffvázássál törtétíf. Söron kíyuii Nes SQ21, évbén kett^ alNlommal
voit: a lcöroni^írus^ál^ány ellem^ v^ féladato^ tapas2^ata^ az MVB
lelnoké ̂ endtavüÍi MVB íiles osszehivását kezdemenyezte 2i021. áiNus 23-án, illetve a térütéti
yeszely^liáritási terv éyes íelülyizsgalata kapcsán, 2021í. junius 30-án.
Az MVB, valammt a hét HVB opei-^Ív münicaszérvézetek voüatkpzásában a Maratíiön Term
^mükÖdésí feltételei megfelelőék. á mimkaSzervezétek TendelkeiZnefc niegfelel& szainú
szániítőgéppeÍ, ámelyen a Marathon alkalinazások fiithatnak, a kormányzati gerinc hozzá^rés
bíztosított, annak sáyszelessege megfelelo, ^s operaíív munkaszervézétek száiNítQgépéín a
legfrissebé yerzio van telepítve, a megyei fSügyelet számítógépein az SNS küldő rendszeífel
teovített Marathon Térra 3 került telepíté$re. Az operafív munkaszervezetek muködéséfaez a
lcommunÍfcációs és ínförmatikai liáttérNztosíto(t. ^zulCsekreaz aktuális felNszülési Nadatokkál
MpGsolatos elöterjeszteseket beteijeszt^ttük, Az igazgatóság yeszélyhelyzél közpoatjánalí
muköáésének elrendélesére a 2021, évbea nem került sór. A véáelmi bizöttság élnökei (MYB és
HVB-k) és a katasztrófavédehrií elnökhelyettesek líapC sotattartásáföl^^

. ervezesi e

A megye veszélyeztetettséget a2 onkQrtnáCT^atolck9l (183), az MVB-yeI és a^ társszervekkel (8
szakfíim szerv) ielulvízsgáltulí és a Ííockazatért^elést el'^égeztíik, emiek eredményekérií került
vcgrehaJtásTa a települések katas2atTÓíavedelmtCsztalpa sorolásá. A yéleményező szervezetektŐl
faeerkez&javaslatokatértékeltük és Qsszesítettük, ézeK ala^ári a kerfflánymegbízottnak 1 telepiílés
íekintetébén tettünk javaslatöt á részhesorolásöktian törtjenö valtoztatásra. M részbesürolásban
tortéht inőáosífás a tel^ules végleg^s besorolágat nean emittette. 5021. eyben nfflm tettünk



jávaslatof az osztályfaa^orölás vátóoztatásra, ámelyet az MVB áfogadott. A^ megye településeinek
% vészélye^tetettsege a kö^cázatértékelések ereáinényekéiit a fcövetl^ezQ: ^["belvízi, ipari, Ílelyi
yízkar, filátaai, veszélyes ánik fciozuití, vasűti és vÍzi ^záUítása, valaüiint rendkívüli Nojáí-ási
esemétiyek l?oyeti?e;zményC L.

Az igazgatőság a teruleti VH tervet a kockazaNí me||ailapításátiak iá| mó(fezertana, vatamínt; a
kátásztófakoekáz^oicra adafídé válaszolckal történö kíegészítésemiatt ujra elkészítette.
^ {^luIvKzsgáIat NÜ^s kQru vült, kitégedt líülíNiősen á YeszéIyeIMtítási Terv Altálános Része" a
Speeiális R.éS2>lefflek ̂  az Aáattár félíilyizsgálátára, vaiámint a meIleJÉetét k^e^ BfiII-ré, az
elfogadáss óta fcekQyetteezett esetleges jogs%abat$ti változások n'uatti móáosítasra> valamint az
AŐattártartálnián^pcAsítására^aktuaI^

3. Qnkéntes és koteles po^ári védehni szervezeteldtellca^csolatos ifeiadatöfc

A iiaegye lakossá^nak védelinéfe líQteles polgári v^ielmí szervezet 6863 fövel biztosítja. A
polgari védelmi szervézefbe beosztQttalc elméleti és gyálíötíatí ^cészÍtését tí vonatkozó
jogszabály és a föígazgat<Sí iiormatrva alaRj^n folyainatosan végeztük. Á félNszNsela'e az éves
kepzN tervet^keszítetl^ 2021. éyben 13 teilepülesí
köteles jaolgári védelmi szervezet elméleti felkészátését Qsszesen 199 íSyel yégeztük el. .M.
gyakorlati felkészítést 18 szen/ezet részére szerveztük meg, összesen 358 fő részvételével.

A megyében 55 Negulesi onlEentes me^sze^ keEült megálalcításra i6§ fgwel. A települési
önjkéötes fflentő^zervez^tek a felepulés jgllemzö yészelyforrásávat l^pesolatos? e^émienyefc
^Iszamc)Iásái^ karc^ csoNcentesére keröltek megalakítasm;, íllety^ "atepyetQ ^Ízl^lha^^
tevélcenység" szákt^-iiietre miaösítésre. A Oyőtí Muszaki SZC fíercsenyi Niklos E^zlekedési és
SpOttislíoN SzakgunRaziüín és Sz^íkozépsfcola áíál^ai fcoféleszö ískolái gsrákoiiatuk egy részét

^bb^n az évbien ^ ^ igaz^tjoságunkcm totí^^ ^elyBek keretel)ea célfrar^o, satt Nméleti és
gy^korlati íelNsztteM lea^tak al^pv^^ ̂  féIaáatokfeőL

A BM ÖKF %^ p: onkeiiites inentÖszervezeNfc számára lííírt %Ö2I, eyi pályázaton a inégyei
szervezetelc a tevékCn)Réguk támogatására összesen 2.994.^52 fönntot oyertelE, íffnelybol
összesen 18 nieBt<6sz;ervezetet támö^ittunk.
2021. evbeff 22 telepui^r Önjk^ites tnentösz'srvezet Nemzetí Minosítését vegezííik el iatapvété
vízkár-elhajitasí szakteruletre. 4 jái^si iíientRszervezet (Hánsag, R4bakoz, Lo^él, SzigetkQzÍ
alapvétő vihaii^-elNrft^í szakteFuietre teult niíRősítésre. Végreíi^tettotlc a Moson
Me^szerv^^ Rves gy^íOÉlatát^^2^ 16-án OönyStelepülésen, ahol a vízbSt mentést iés
.vís. lalatti feere^st, kytatást gyakorolták. Elihefí á% eyfeea ̂ l {Níentes inetttöszerviezét 363 tagját
készítettük fel a gyakorlatök során. 1021, évbett koteles polgán v^ielini szei-vezet^
átkálmazására nem kerult sor. Önkénte& metíls&szeTvezetek bg^vatközásaFa ̂ 3 alkalQnuttal leerült
sör (60 Ccwid-lS, 22 víz5íár-eUaárít&, 5 eltfint személy keresése* ̂  műszaki mentes, 2 tuzoltással
kapcsQtatDs beayatko2ás)> ösSzesen 351 fo részYétetévél, A. bea^atkozásole kfízül kieihélkédik a
ttyáti iáőszakbaii Sellp^ ési í^áárfíut telepífliesekett a rendkívüli N^járás során kíáíaksit {íárok
Nszáfflötösa, ̂ol Sjarammentigszer^^

4. Katasztrófavédelmi felkészítés

A védelmí felkészítés rertdszeceben megyei, járásat es telepylési szinteken a vedeÍítií igazgatásj,
llonyédelmi igazgatásí ^ladatot NIátó szeínélyék felkészítését, továbbképzését a M'VB-vel - a

' J^'-10-j'árváayhelyzőtet -figy^emb^wéve-^?üroiuSco3ve<el\(égeztük. XT
katasztrófayláelemNn kQzremokQaölÉ föilkészsíteset áficemberbeu a, Negyefc ^llamigazgatási
Kollegíum iitesen h^totNc vegre.
Á inégye területéii á-jogszábály-szerint 58 ko^ztonsagí refCTens kyedölésR és Alfealmazása
szülíséges. JelenÍeg 75 közbiztonságÍ réferenst és 12 közbíztonsági refRrens-hélyéttést tarfunk
nyÍNui. Szalaranyításulc szervezett, tnégfelelŐ, aktiiálís felactatokra történő felKészítésüfcét !á
COVII>-19 heíyzetiníatt onlffie kapcsotattaatás kesreteilt^eltul eivégeztufc.



1021. évben a yírushelyzet miatt á líatasztróíavédélmi áJ|usa|í yersenyelc íiem kerultéáí
inegrendezésré. Az alktív lakósságNNszítés resz^enf ^ 15 pQlgármestert, 2
Jegyzot, % ioalM^tonságí refereiisí, 7 HVÍ elnököt, es ll Civil szervezeN tájekQztattuafc a
Íakhel^ wszetyezte^ IBzen tfilmenoen az aktív lalcoisságfelkeszítés keretébeh 15 Övoái&s

korö kísgyerekhez, 110 általános iskolás és 43S kozépiskolás diákhoz^ valainint $ ;fíí Nkfösh'oz
juttattuk ei a fcatasztrőífayédelmi Ísnléretekét.
M. igaz^osá^ a IfözösségÍ szölgátattal kapcsölatös feladatait fQlyaniatosan végzi, A hatályos
iiofmativában fbgláltakítak megfelélöen 9 foga<iő intezményben íbgad^uk a áiáN^
szolgálatra 8| együttmulíödest megátlapotiást fcötöttunk a lcozépföfeú intézmén^ekkel. A fbgaáö
intezmények rendelkeznek-a szükséges levezétésí térvekkel, a teüesítések a^miNisztracíója
fe)lyainatos. Á vírushelyzetre válo telíintettél, ílletvé a Ha<te ̂ b^pte betartásával 9fíl fo ̂ iák
^égezte i'iáKmk a lcözö^é|Í szolgalattal kapcsol^tos féladat^kat.

IF'jQntQsMk^zítési lehétöség volt a győi-t Audi Árénabmi niegrendezett kozosségi szolgalati börze
is, ahol a íésztvevök (1500 fo) megismerkedhettelí a kozosségi szolgálat fogadQ intézmétíyek
lehetősegeiyel, Szintén lEÍeinelkedő tajékoztatási lehétöség volt a jaRuái1 es Jámus Nzött

&éthetentemegrendezett katasztrofavédelim SzákkÖ^ 1:5 áiákotsilserültl3evonni.
IsÍépszeru völf a Oyőrbeaí iriegrendezétt Vakond fura, aliol Cyőr fíilti alatti és fotd féletti
Ov^Í^em^ válanunt íold atatti folyösoinak beniutatasa soran ismei^Eedheftek ineg a túrán
tRsztwey@k a lakossag vedelmével. y^:^lu^ maskpr'^ 14-éri és I.S-iéíi
megrenffezett Cyőr kirendeltségi i^úsági versényelí allíaluiávál &sszéséil 33S tanuló1 sajátított el
ismereíeketa megye yeszélyéícŐl és az ellenük valő ̂ deNzéglehétQségeii-ől.

5. COVID-19 j&rvány Itca^tesével Npcsolatftí fel>dafök

Az; igazgatQság a lÍaNány liármaáik hulltoában is mi^gtereüitette az álllömany Taiztonsa^s
muidíavégzésénék áláp^eto feltétéléít. Á megíeletö remÍszabatplE bevezetésével sikemlt
iMztosílEani az jgazgatősag állományának védelmét, á NszéaletÍ szolgálatok iiiégfelelo
niűkodőkepességét.
A. munkaívállalók vedelmébefí elkülonítésre fcerült a XÍvafali es a^észenletÍ allomány. Bevezetésre
került a szajiiiaszlc használata, a munkakezdés élotti tesifhoínérselílet ellenőrzé§. ^ líészenlétí
szolgálatok váltásamáfc elkülotíítésé, a Íaktanyáfean Rtéiio ugyfélfögadás líOrlátozáN, valaiiíínt a
rgnjdszefes íertőtlenítés,

A,z u| :kon:>nayÍrtís miatt fennáll^ rencUcívuli jogrendben a Negyei Ölíőesópórt feoördiriálta a
véáekezés <rd^íjében a megye téruleten vegreháj|an^ - a vonatkoz^ jogszaüályokbao, a
^oronáyírüsyarvány ÉÍlení 'Védekezésért IFelÉlos OperatÍv Torzs által elrendelt, iüetve a
védekezésben részt vffKŐ szervezetek áltál elvégzendő - Nádatókát. IIyen feládatkent j^lentkezett
az iáQSotftiQnolc lakóinafc oltásánalc tániogátása. Az igazgatöság áz ClíÖGsöpüi-tök szállítását
iNosítottajarnmv^l és vezetővel jam-tár es februar lionagölíban egy-egy álkalominaL Marcíus és
tíoyemü^r tíönapban pcmtosítottuk ^200 jEot megtialadQ szallasfaelyefc listajat, az "Egészségügyi
íntézményekhez rendélt szánáshelyek's-et és a l'íórházakban trs/ilvántartott lélegeztetö gepek
számát. ísfégy településen, Dímaszeg, CyoEzáinöly, lyán és Tet városaban bizfasítottuk a
laonvedsegi oltóbusz megyei alkalmazásán^í logisztiicai liátterét, A mosoitmag^r@y^í és. á
Csomfli korházban e y, illetve ketto fo részvételével segítettük az oltási akcióhetekkel fcapcsölátos
feliidatDkat. TQvábbi feladatként Jelentfcezett az eseti, iltetve egyeb renászeres adatszölgáltatások
te|es8és'e.



M/3. NEGYELFQIi^ÜeSYEl.Ő^ÉÖ - IPARBIZTÖNSáGI SZAKTERÜLET

1. Veszélyes üzemek

Az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek száma 6, a súlyos káresemény
elhárítási terv alapján működö küszöbérték alatti üzemek száma 14, míg a súlyos káresemény
elhárítási tervvel nem rendelkezö küszöbérték alatti üzemek száma 2. A 2021. évben 22 darab
katasztrófavédelmi engedéllyel működő üzem tevékenységét felügyeltük. A 2021. évben 1 SKET
alapján működő küszöbérték alatti üzem szüntette meg tevékenységét.

Az alsó küszöbértékü veszélyes üzemek közül 3 nyújtott be soron kívüli felüivizsgálat miatt új
egységes szerkezetű biztonsági elemzést felülvizsgálatra. A küszobérték alatti üzemek soros
SKET felülvizsgálatot 4 esetben kezdeményeztek.

A 2021. évre tervezett összes időszaki ellenörzéseket, BVT/SKET gyakoriat ellenörzéseket,
illetve a dofaimentációk felülvizsgálata során szükséges helyszíni szemléket végrehajtottuk.

Áz ellenorzéseket az alsó küszöbértékü ̂ szélyes ariyagokk^ fóglalleoző ̂  ellenőrz^
yizsgálati prograffl al^ijin ségezíuk, Az eyes Katösági ellefiorzésefe söran l-Uiányossagöt sem
tapasztalltunk. Xz íizemettetQte ^ veszRlyes anyagí^Nl |[?ápesQlatos^ joigszabályfeaa fogNt
kötelezettségeiknek: maraáétltalanul eNget tettek. ^z üzemelt^oknél ki-veN nélkul
szísztesmátilaisán félépített, te^fis leőn^ a vizsgátati szemp(mtokat kielegíi^ ren^szerek állnak
rendelke^srg, ^z u^méltetölí éves karbiantartásí tefwél i^náelkeaiNk.

^021. évben katSsztiüföv^ielmi bn^^&t, y^ iij^elméztetésf nem s^tu^

Összesen ̂ Og^koriaÉpn yettüfík részí (@ BYT, M ^K^< A gyak^atokát n>ná@n iesetl>eií
ettenőriztuk es azpkat meg3fel$lorR il-téjkeltük. Az i^ei évben sikerult az ^zemelNtokkelt
leegyesatéteít tát^otítban vigfehaifani o. gyáfeorlatokat, i^y nag^abél egyenlően leeríiltelí
eÍosztásm.

^V v^zélyes^ uzemeknél uzeroz^ar ía^ fbráűlt elio.

^z Kves  llenor%és|i tervtint^)tí feiiü, jnovember e& decenibeF lionapolífeao az őgszes Nogáz
renászert uzemeltetQ társaságnal liatüsági ellen^rz^t tartöttunk. Az ellenorzés sotafi
Üzeaiázonosítási ̂s t^veáelmi feérdéseket vizsgáltiuik. Az tízfimazön^sftas leei^tetea ^
az íizeB aeIletölfc líai-baiitsu'tasi tevékenységefc fvz. üzemelíetőknél Csate tHZvédelmi ^iiáayQsságfíife
Í<%dütt^el&.

$, Yeszélyés sáruk száUftasa

A. lcözuti száUítas tekintetéhen összesen ^ álllialQmtftal ii^tottunfc v^i^ istosági ellenőrzést,
ezek icözul 221 tozútí ellenörzés, 54 pedíg NepNN ^NI&^ v0lt. Az ̂ lenorz^selc soráií
ösSzesen ̂ őSjanaü-yét 1vizsgáltunk meg, raielyek fcözül lOO^szallított veszélyes ayut.

yásúti yeszelyes áru szátlítás telíintetébénc Kientéllíetiilí a ^>ri> a soproni és a hegyeshalmi
reiuié^ pályaüdvar, ahöl a vasuti í^ A vasutÍ száIÍítás tékíníeté^eit í>s^es^ 126
alkalommaí hajtottünk -vegre ftatosagi eyettőrzést, ezok köizül 86 forgalonlban leya szérelveny
eilenörzése, 40 peáig telepfaelyi ellenőrzes ̂ lt. Áz@lleii0i%esek $orán összes^t203'6 vasuti kQGsit
yi%sgáltuti^CTteg, níelyek közül 1479 szállított veszélyes árut.

vizi Riienorzeseí ^ nagy reszet % >tsastér á; clói soráft és a. szomszétios K.omárom-Esztergoni
megyét)en ^zervezett k^ös eaien^r^efeeí-í tud}uk yégt-ehajtaní. A, pnyüi JfiilícSöfeen 2Q21, évl^éh
aeni vott ̂ I3N liatálya atá tartozo áiru. A IbuÉvÍ^i szánítás te}íint@tRben osszeséii 16 .aÍlcalQn'tmaí
^tottunk vé@re liatóságt etíeiiőrzést, ezek kozül í^ tai-^tenfean tó^Q haÍó ellenorz@se, 4 p^iig
teleptiélyi eüssörzés Yolt. Az éllen^rzések sorám osszesen 8 ves%lyes árut szatlíto Íajöt
vizsgáÍtUnfcin^ hiányösságoif nesm t^asztaltünk.
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3. ILétföntossagú renászerek vétlelme

Megyérild3@n a iMztiiz^sá^^ a yíz ^az^^J^ az agrá^
^gé^segügyí ligázstbmi 3 kijelÍÍt let^intDSSágu readszereteni tallllha^. A szafehatosági
ÉlJáí^SoÍban mittcten eseltoeff inegkeEest:& a v^eméiiyado tarsszervefcet. A ^élolt
EettdszerÉl^mek ILJzeméltetoi Bizíonságt Terwel és biztonsági Összél^t^ Széméllyel Téndellíeznek,

Áz alapyetö villamos energia:fí)gyasztők tékintétébi en az elmült évbeii NKozáS 11^11 törtéíit, A

szempontrendszemek megfete}& szolgáltát<Skl{aJ és a, köfmáílyltív. atanal megyei egyezEetést
tjártottynk.

i^titas InfeastruÍítürá yédeNii gyakorla^ot íjgaz^tösiagunk 2021. év&ea 1 alkaloaimal tartott. A
gyáfeöriát végr^iaÍtásában, aK MWs- kÍpeiídeltség es HTP ré:szt vett. JiLz illetelees
közttíűszölgaltatokat a gydíórlat végreh^tá^a ll^vont^ azf líovetoen feáíg az
egyuttniííköáésunkre yQnatkQzo tapasztalatökat levontuk. A gQRÍíilékenyebü együttműködés, a
gyorsabb in^nnádóáranílás^^amiflt aí:özQ^ béava^zásc)k éretiniéR^el^ t^ érdekeben ft
knfí]ais míTastruktura üzémettetSliiíeI 12 allNorrffinaJ ̂ ezte^íirik,

II/4.'TŰZMEGELŐZÉSI, 'VIZÍJ^ ES'tlZVÉDELIMl H^TÓSA<^:t]Éf]EIÍENYSÉG

1. ^nizetgazdasági szenipöiitboii kiemieltpe ntŐSe|ai jberuh^ásolAoz 1<^^^

Az egye& nenizetgazdasagi fzempontből kiemelt jelentősegü ^yekben <ljáro hatóságok
kyeloléséről szoló kQrmáiiyrendeletek m^^ PX. t.) Korm. raldelet
alapján 1016. szepteniber 9-tol a nemzetgazdasagÍ szempöntböl kjiemettjelént@ségu feerüházásöfe
esétében legtö  esétto tíiáfe liemcsak vízagyl es vizv^áelíiií, faanem tuzyéáelnii tígyeKbeii is a%
ígázgafi^agjár^h^ősá^éit^ille^^

Az igazgatosag ;202íl. evfeeiBt |^a ugyboi JM el, fflel^ aÍ^>JaN az ̂  íSOTan ^l^ Memelt i^et
urtézettR! munkaii.apsonlíent.

A Nemelt ugyek ititézése & jpgszafeályokfean ̂ oglálf^aiák inegföielőeíi töitént. A r^ideletfeetí
fögíalt hatándöket hátóságunk égyetléfí esetbéa seaii lépte tul. Az engetiél^efc mi@lQbbi kiadasa
éi^éNte SZOTÓS feái>csölatot Möttuíilí az u^NMel, valattiint a Iiatóslgokkal |& a.
szaMiírtóságofckaÍ, Izíilcség es<eten igyeztetdí targyalasofeat kezá^éiiyez^nk a hatekon^ györs és
er^T^í^^vigyiT&é^é^

1, Hatöságit ellenüt'zéseli

Az tgazgatöság és a négy" kíreaáeltsége a 2021. évbeíi összesen 1821 liatősági elleflörz^st i^tott
végré. Az elleriölzés^ végi^h^tásátoaii n^ a részét,
1Fo  isve liajtunk ̂ gre közös ellenorzésefcet förs§zervek3kel, tüelyék yendkíyul hatekonítalc es
et-edníényeselc.

A hatősági éllenőrzéseket, eljarásCkat N-^en 1^7 esetbera keMétt ^ tjíisl^ot
MszabniajQgszabál^sétíökkels^ti^éii-össze^^

3. Hatóságí, szalíhatósági eljárások

Minden egyes hatósági döntésnél igázgatőságuíik afí-a toi-ekszÍk, iíOgy a térség feylődését segitse
él0, úgy, liogy ihindekozben a. Itakösság es á válNMozásíolí |>Non, ságajayuljön, il!etvearegic(tüz-
^S wízvédelmeíbtyamato^

Az ÍgazgatQSág és larendetíségei hat^ságijogkorükfeol aáődőán összesen 2635 áb Iiatósági etjárast
íelytattak te, amelybö] 1499 dh a tuzvédélíní szakterulet, llf@ db a vízug^ és yízvédelmí
száM^éthatásfcörébetáríozott.



Az igazgátósag a 2021. évben osszesen 21^3 esefben mukQdott kozre szakhatősá^ként a
lcülöfí^Qző hat^ságo^ iltal lefelytatott éljÍffiásiQktean.

4, ]VIás<>^lmI)üat^ágíéss^l{fe^

.^20121. e^en az igazgatQ$ághoz 10 NI^bezés ^rkezett, melyteol a másoclfNkűiiatoságkéiit
eljám BM Ctt^' 5 allíaloniinal 'belytyenliagyta, 3^ %lkalc>ínma^fiegvált0ztatta, íllet^ 1 ̂ tkálionmíal
megsemmisítette áoirtésünliet, továbbá egy eljarás roegszuntetésre kerult. A szakhatósa.gi
eljárásolí telcíntetében áz íigyfeiefc egyeflen esetben sem ayiytottak b& fellebbezést a h^áskoi-rel
Ten(lell?ez& hafósaghoz, melyNR iá tüzvéáelmi taiy ^ízíigyi, vízvéáelini szakhatéság
állás'feglalásatsérelniezték.

M. {entjék alapján megfigyelliető az a tenclenicaá, Ní^ a^ jel^ntős níeni^i$ég& liatosági és
szalchafQsa^ ügy elteére sem magas a inásQd^lciíN^^ esszsákíiatosagi^^ száina, ttielya
lcirénd^tségek és az igazgatö^ág megalapozott és lliteles döntéseivel hozfaato szoros
Nszefüggésbe.

S> Kéniénysepi'ésse] Ssszéfuggfi híitosagi eljáfásoik

Az ígazgaíöság Ulet^ss^ terüiNen a keinényseprö-ii>ari t^é^nysiéR etlatasá^ a 2021, évben a
wegyes nínrid a 183 településén a BN C?K]F< (jEK ÍEémenyáepE o-ipari SZÍEV íjyőr-Iy!fó$OEt-Sopröiia
Mégytí Ellátási Gsoport vegezle a takossá^ szdítorbMtí A gazdalkodő sz^ss^^ l^rebeQ
\%g^etö 3íéménysepiR-ipáii Ma&a^Krá. 12 szölgáltatőt vétt iiyílváNtartásba az igazgatóság,
Biélyből  t szöl^áltatónáfc ̂i sz&Eálelye (i^r-Nösoa^c^pT TO itie^eben van.

IgazgatőságlBilc 202!, evben ís elleüorizte, liogy a; fc&iiÍn^sepinNparÍ ifelaíiátökat végzfí
szervezetefc mfigl^lel^ea tRgzi]?-^ tevillíenységuket, ^ ellenőrzéseik tap^ztalataí ala^áií
nfögálI%5Íthato, hog^ ̂ ryőr-Moson-^o^i'oii megyében a; |ketnéa^se^fő-^>an szolgaítatas tovabbra
mmassS^?tsSsss& iM'egoIdott és tnztosított.

^. 'INe^utésékét étintfi réndezésRí teryéklíélJ^p'csolátos eljárásofc

T'ele!pűlé$Tenáezé$i-> inte^ iStraté^a, valaníínt f^nílésfeglészt^si lc@n<N?peiö
v^eméiiyezesére jtráiiyulo el|áí%sofcban ^O^l, évbé^ osszes^i 127 alkalonuna} vettuiik rgszt.
%éSeményunk Nalafei t^sa1^ Ininden aikaltenu'ttal - ^ I^íössiág feiztQiiságáiiafe éiidejcébign -

fígyelénitie véttülc a tűzvédelmi" polgári vedelmi, ípaFbiztonsági, ílletve víz^gyi, vfczvedeliKa
szénapoiatoKat.

7. ]^i^uItáci(Ík, egyét>incg^@zajellegu hatósági tevékenység

Iga^gatoságunt & 2021. évben Ís kíemelt fígyelmet iMjitQtt a szolgáltatő jellegének erösítésére,
llletve se. ̂ gyfetekkel t^íNnö egyutttnuködesre, konzuÍtáctos lehetosegeÍS Biztasftásara, inelyttefe
keretében a tervezeít hatósagí eüenör^sek ^ a h^sági ^járá^ l^lytatasa^lottNzt^í|(^
érmtettefe riésNré fe szaiítíiái konzultáeiő lehetőségét á jCgszahályokban feglalt l^vetete'iények
(^ljesítjese étöeNheft.

Elektronikus tájéköztatót készítettünk a mezögazdasági munkálatokkal kapcsolatos tűzvédelmi és
iparbíztonsági szabalyokról, illetve a keletkezo tűzesetek jellemzö okairól (gyakoriati példákon
bemutatva, képekkel szemléltetve) melyet a kirendeltségeink és a Nemzeti Agrárgazdasági
^amara MegyeLJgazgaíQságán líerQszíul a lákosság, a-.gazdák-és gazdálk '-SZCT-;ÍRZ. Í;-;-^;-

rendelkezésére bocsájtottunk. Az igazgatóság kirendeltségei 2021 november 24-26. közötti
időszakban "Társasházak Napja" címmel online konzultációs napokat tartottak. A toniüitaNQ
keretében személyre szabott egyeztetési lehetőséget biztosítoftak a társasházak üzemeltetői
részére. Az érintettek nagy érdeklödéssel fogadták a konzultációs lehetöséget, még úgy is, hogy
arra kizárólag elektronikus kapcsolattartás formájában volt mód. A veszélyhelyzetre való
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telufítettel a IsöHzültácKSs lelietöségeket és szakmai egyeztetéseket elekti-omkus flton, ilNve
szaksegszenntsz^élyeseii. xjárvan^

íteóságimk legtobl? ^a i^^ ^ szankcioniás, faanem (Sygi-^sQn-Sepm ^űz- ^
vízv^ll^i helyzetenele^b^ jllefrve amegelözés és atui^osság^miálatásaa lálkösgág^

11/5. MEGYEI FÖCGYELETI OSZT^Y
Á megyei foügyelet es inuvefetirányífás tevekenysege Memelt jelentöségR^ M magasaft képzett,
ílagy mpasztalattal birő myveletiráiiyítőkat fejlett térffifonnatíkai döittéstámöjgaté álkálmazásók,
faeÍyi> területi es prszagos szintu adatbázi^ segiíik inunka|^ lehetővé te^ áz ̂zöilCiS időben
toKb helyen zajIO káresetíbéavatkozásók siKerés iranyításat is.

A megyei Tevel^nyse^rányítő Xözpöot (yiKJ a Qyő^lQSon-^opron Negyeí
RehdQrkapítáixyság epííletebeií (Öyör, fzent Kiy-g u.) került kialakításra. A TIK az ̂SRteadszer
mukodtetéséhez szu^ rendelkezik, az uj szof&er líözpöütilag
NztQsÍtott. A 112-es Egyseges Segétyhívó Rend&zeite történő csátl^íQZás telje? mertékben
megvalosuN, a működése stabil. Az ügyeleti renászerben műltöi^ tai^zerye}d<>l akaptgsiolatt^tás
rendszeres, Nilönosen a rénáörseg, a inentők, x líozulkezelő, :korny@zetvRdelem, a vízög^i
iijgázgat^ság és ̂ z áa^nszQlgal.tatő iesetében.
AM^am^ps tannlásnak, gyakoriatoknak es yersenyeknek az országos verseffi^ is;látható az
er^naénye, hiszen minden^^^ az R1SQ és
a második helyén ís á gyonelc végeiztek.
^ K^sztrófavédelimÍaveleti Szolgálat ̂ KMSR szolgálatí helye a  :spmai KatasztmfáyédeM
^lrs bázísán, a megyR illetéfcessegi Wletenek Imzepen l^ A megye^Iegtávoföbbi
^ontja aiíliSZ alÍomashelyétől Tfí iím. A mSZ teljés tevélíenysegeiiez szükseges fels^i^es^,
áokmnentumolc - a foÍgaÉZgatoí itítézkeáésberi tné^iatáa-Qzittak szenilt - l5Íztosítöttaik, A %^Z

iB ̂ laáata a lciemelí karesginenyek sci tan a kárfelSzamolas Íi-áüyítása, ^akQrlatofe szervez|se, a
lceszenitétí álÍQmatíy kfpzése, elleDiorze^e es a iMzMzsgllati féIaáN^^ ^^. évbeii a
tat^ztrQ^védétrHi Mu>eÍeti, Szölgalat 200 alkalomnaal vomlt és 38 -tuzvízsgálatöt végzétt.

ÍH< HIVAT^LI TEVÉKENYSÉC

mi-ben összesen 152 közénáékü be|eléat^st l^ panaszt lcezi?lt i^azgatoságünk, @z ̂  ^zfflEm az
etőzo éyí 138 dárabhQz^iíesf Í8 %-ös ilovekédésy^Nit, Kozuluk 110 db ininösü^ közéEdeleu
bejélenfésne^, 42 db pedig pan^sznafc.

Á líSzei^ekü N]Rlentesek es panaszök foképp tuzmegelozésí (49 dt>I és vízügyí ^ db)
szakteruletet érintöek volfak. A tűzmegelőzési ügyek ̂ ellémzőén a kiürítési es tárolasi szabalyok
megszegésével és a fcéraényse^Éo-ÍparÍ Bvéfcenységgel, míg a vÍzügyí Szafeterületét érintR ugyek
Jeilemzöeíi sz^alytálaíi tFágyatárQlássaÍ es vízszpiny^esse^ szemiy^
k^pcsoÍamsak. ]|partííztonsagÍ és p(ílgáti vé^elmí sz^eruletet éiiatő J^advá^
igazgatosagimkra, 2021" evben a jeltemzöen önkójmánpal^, l^imái^v^^
irái^ába attett, íll^ve részbén áttett ügyek szantná oiSszesen 40 ib "volt, Az átteteleklí^zül éltut&a
részbeni attétél Íéhetoségevel ís, aínennyiben az ugy tobb szakteruletet enntett <pl.
kömaáhyhivatal építésugyi hatóság és tűzyédeiem szabal^alan kémeny eseténil. A fcivizsgálási
eljárások eredmenyeképFi is allíatmaztuk az átféfett (tipikusan vízügyi hátásfcört étíritffi ílgyekben
tettük áí az eljárást a jegyzö i öz,

A saját hatásköifcen Nzsgait ugyek fcQzüi i'7 db megala]pQzottnak, 3 dlsi i^szbeft in^al^
28 idl? megaiaipozatlannalc bizöiiyult,.

A ^021. evben a járványhelyzet iníatt elfflafadt^ a jCvahagyotí lautazási es fbgadási tecvfeen
foglalt Ntítazá, sok> íogadások, esa}í^,, mínt a tervezett rendez^
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Kienielt rendézvényünk volt a Természeti Kataszfi-ófák EIleni yédelí %es Világoagja tífealmáböÍ
evről-é^ré kiinagasló számü Nsztvevovel szeÉvézett öaleéntés veíádás, melyaek szer^ézésében
segítségunkre vottaMag)^ Ycii^k^esztmegyei^^ A Nt iiapos rendezvényen Sisszesefl

281%adottvért.

A szovívon és a IhoalapHnfeon kereszíül reinásgBFes^i ^Í^z^^s. a vnsűí^ az igaz^tósag
te\i[ékenységéroi,, rendezvéayeiröi, jelentösetíb eredmény^ről, fantosabb céljat inegyatósulás&ől.
A. társszervekkel e^üttműlcödyg tényéfcen aiapulo tá|<kóztátást fölytattunk a bekövetkezett
e§eményeklíel ösgzefti^gö katasztfó%vé^elnii feladatökra és az illasryi olgároií által JkC^eténtdo

magataitásra helyezye a han^ulyf, á@ a tnéáía; a visszatérö, s^zonalís teiiiafe ííélleQzonséghiez
juttatásában ís ̂ em^ patína-ütíknek Iftazpnyidt.

W. EVL^ŐRZÉiSI TEVÉIíENVSÉO

A szolgálat az ellienőrzési tevekenységét az éves beis^ elléairzésí ter^ 'valamint á felé^es

ellenőrzési tei-vek al^jait vé^i,

ATGViz. ar 7 elleroorzest végzett, inei^ek az Ígazgatősá]| igazdasagi téyélíenysegein^k gazáaságos,
szabályszerű és eredmenyes mS&^d&set yizsgáljfe segítik. ]Kieinelt fígyelem ifányul a bels^
líotíftollrendszer nííil^átétésénét ellenőfzése mellett a megíiatározö gazdas^gi tevékenysegák,
jn^iIvanffrtásQfc giileiiiCT'zéséBe (vizsgálf fislyamatolí: értékesítés, szólgáltatás hyu;}tás
{ti82;át:|elzéssel, teyes tűzat]el;zessel Öaszefílggö sz^ázás^; selejtezés; aMItségvétés tó^ Ía
BM HERÖS I.EK Eft és a BM CK3F kozott Jcötött JavításÍ, karbantartást szei-zőáésbeR rSgzített
líöltségkeret felftasználása}; beszerzések, szoIgaItatasQk dgénybevétele, bej8w§ s^jnlak kezelésR
{lcieinNtesn a W-s tf^zerzésélE^ eIeSítFöinós aütőiK u2^íieltetése és az Ififermatikai Biztonsá^
Szafefttyzaf betartása^ b'ltailEatása), A ^ltárt hiányosságok áz igazgatoság EafikNsSef neBt
veszelyeztettékj javftö^azinfö

^ szakniai beW @lIenQr lCföl. évbeii Összjesen f szakmaí ellenöi35|s| to^lott végre - 7
témavízsgálatot, 2 eélellenőrzést, vaiammt a KaRav^ri K^sztrQ favéáehní Kireadeltseg %20. evi

látfegő ellenQr^sén^^eIIe^őtzaésetvegezteel.
A sz^anaí teelsö ^llenor iERc>iC(ii>alíá a Katasztrőíavédeinu Nwveletí Bzölgálat ellenQtzési
tevélíenységefc

Témayizsgálat kereteben "vegrehajtotta a liatósá^ eltenőrzés^k eÍ|árajsjogi Szabals'aí b@tartásiffiaa]c
viz^álatát, aJíátasztrofavedehm megbízottafc ^ol^ri védetaí és yédéteu igazgatási fölaöaNnak
vizsgálatát; a katászü'Rfavéáeiéni értésítési rendszeréhélc Nzs^iatát^ á ^ándémia miatt kapott
védöeszkozölc lyihasznalásanak, tárolásának vizsg^latálS a líészenlétí gé^ániauyek inálházási
ren. íljenek vizsgátatát; a jkemenyáepro-iparí tevékenységet ellátotol az étetet és vagyoribÍztOnságot
líözvetleaíil veszélyeztete szabálytalansagró} ks^ott értesÍtést NvetR eljarások vizsgálatát^
valaimftla^eléktrónicis áutőkuzeméltetéséi^Mhasznáíísá

Célellenörzés keretében vizsgálta a Katasztrőfavédelmi Mobil Labor káreseti tevékenységének
megvalósulását,, technikai észközeit, hatósági tevékenységét, valamint soron kívül, főigazgatói
utasÍtásra a tűzesetek következtében történt halalesetek miatt lefolytatott tűzvizsgálatok
végTeliajtását.

A soron kívüi elvégzett ellenőrzés miatt elmaradt a szeptember-október hónapra ter/ezett Kritíkus
mrBe^més gység-fflűködéséftek7(evékenységene:^llen^zé^

ellenörzés pótiásáí 2022. 1. félevében hajtja végre a szakmai belsö ellenőr.

A szakmai belsö ellenőr 2021. évben is részt vett a 2 föfoglalkozású létesítményi tüzoltóság
átfogó etlenörzésének végrehajtásában, Ílletve 7 alkalomszerüen igénybe vehető létesítményi
tűzoltóság átfogó ellenörzést követö utóeUenőrzésében.
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^ szakinái bélsö elIenQr ^jltal l&ltart híányosságofe megszüntetése ér(íekében minden ^setben
itítézkedési íervet, Ületve az abban üieghatározottak elyégzésérQl megváIosutN . l^lentest
yszítettek az el lenorzötték. A szakmai télsö sllénor rendszeresen részt yett az igazgatO-hetyettesí
szeí^éz^ továbbk^z^sein, sMakmaí naiyain,

Az önkétítes tuzoltó egyesiileték támogatásáiiak, tuzolto szakmai ^lleiiőrzéséíiéfc
katasztrófavéáelíai félaáatairól s%őló '7/2018. szamű BM QKI faÍgaz^atoi ufásításmk
megfeieloen az Ellenörzési Szolgalat az érmtett kirehdeltsé& bévonásáyal 11 önkentes tözoltó
eg^sulet  go ellenőrzését, valainiftt 9 létésÍtiiKSnyi tűzoltó parancsnQkság eüenorzésef,
utóellenörzésétlialíQttavégre.

A. SzQlgálát a szalctömletek feevonásával |ÖII, évbeii 1 kiren^eltség átfogó eUenőrzését Ihajtötta
^Sigre.

A szolgálat kQQrdinalja , az ígazgatói beszáaiolfatásokat és szémléket, a% ígázgatóhelyettes
szervezetek által yégrehajtott irányítőszervi (szalctérületl^ ellénQrzések tekintetében tan^ísad^si
tevékenységetvégez.

Y. ̂ SSZEGZÉS

A vizsgált Ídöszakban az ígazgatosa^ a jogszabályi előírásöknaafc es a belso szabálsnozÖfc
i^tidelk^eseiiiefc megNeIoen itta eTfélaáatait, egyuttmukodve a fendvédélini szer^e^éj,
orszagQS batáslí0rü szervek terulefi e& hélyi lcépviseteteivel, líárÍtatíy es társadalmí s^ervelíkel,
.^alam:m? civil szervezetékkel.

A védelini Ígazgatás muködtetése során kÍtuht a lcatasztrQfavédelem vezeto szerepe^ melyet
aÍatámaszt sa Íárs- és leíi&vWím s?erv^kt01, valamifít a iprminyiiívatal ^osztályaitöl érk^zl
pizÍtív vissMaeisatOlás.

A mggyénkbm mükodő onfcéntes tuzoltó egyesületélí és JlétesÍtméí^i tuzöltosagfík liieitt^
tuzvédeÍmi ieladatokba történo bévöriását érösítettülí, aíttínek éredményekeppen hatékonyiafcá
yált a katásztrófék élleití védekezés, tlött a megy^ béavatkozé szerveÍftek reagátö képessége a
valós allíáIttiázáSÖK esetien.

12021, Gvtö^a. az igazgatoság valaineanyi szaktei-ulete magas szatenai szÍnvönalQn ItailOtm yégre
lela. datait, az íg^g^tQsag szervezeti elemei lEevékenységutE söíáíi szörosan ejgyuttmuiködtels,
egymM i^g^^^^^^^^ s.éM^se^, ^^ ̂ ^^ ^orán líÍemeltm kezeltéfe a
Íelkészüléssél lcapcsölatos feladataikat,

2021, évbea az ígázgátösag gázdálfcíxlási tevekenysege flzabalyC s, szábályozQtt;, gazdasái&s,
hattoiy és erednienyes volt, mely NztQSÍtotta az alapNaáatok elIátásM. Folyamatái^a^
az illamháztartasra yonatfcQ ZR jogszábáls'ofe fóetárt&a, at költségvetés gazdasá^os, taikarekos és

szabályszem feüiasználása, a vagyönkezélés hatáíön^sága es szafcalyszerusége, valainiüt a
száiüyifeli és bissoin^lati ren^ Nztösítása,

MeUéldéték:
1. sz. ineliéklet; A megyében bekövetkezetö tűzoltéi esemétí^
2. sz. mellétíet: A megye teíepméseinek katasztrófay^^ osztálybá STOlása
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