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A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a 2019. évi
tevékenységét a katasztrófavédelem hatékonyságának növelése érdekében, a jogszabályi és a belső
szabályozási környezetnek megfelelően a jogszerűség, a szakszerűség, a hatékonyság és az
egységesség figyelembevételével végezte.
Pest megye közbiztonságának javítása, illetve fenntartása, valamint a lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében az Igazgatóság végrehajtotta a hatáskörébe tartozó tűzvédelmi és
iparbiztonsági, hatósági és szakhatósági feladatokat. Kiemelt figyelmet fordított a prevenciós
tevékenységre, valamint a bekövetkezett káresemények szakszerű felszámolására.
I. 2019. ÉVI FŐ CÉLKITŰZÉSEK VÉGREHAJTÁSA
A 2019. évi fejlesztések és feladataink eredményes teljesítésének köszönhetően a káresetek
felszámolása hatékonyabbá vált.
Az Igazgatóság fő célkitűzése a katasztrófavédelmi feladatok teljeskörű ellátása, közbiztonsági
rendeltetésének hatékony betöltése, valamint a valós társadalmi szükségletekre történő eredményes
reagálás volt. Mindehhez széleskörű tűzvédelmi, iparbiztonsági, védelmi-igazgatási jogkörökkel,
hivatásos és önkéntes mentőszervezetekkel rendelkezik. Az Igazgatóság a hatósági eszközeinek
alkalmazásával és tervszerű prevenciós célú tevékenységgel magas szintű szolgáltatás nyújtására
törekedett az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága érdekében.
A mentő-tűzvédelem területén – az elért eredmények fenntartása mellett – a 2019. évre kiemelt cél
volt a káresemények felszámolásakor a hatékonyság növelése, a közbiztonság javítása. Kiemelt
figyelmet fordított a tűzoltó-technikai szakfelszereléseink és gépjárműveink fejlesztésére.
A megyére jellemző magas káreseti jellemzőket figyelembe véve, kiemelt feladat volt az épített
környezeti és szabadterületi tűzesetek számának hatósági eszközökkel történő csökkentése,
valamint az eseteknél előforduló sérülések, és halálos események visszaszorítása.
Az önkormányzati (továbbiakban: ÖTP) és létesítményi tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban:
LTP) felett folyamatos szakmai felügyeleti jogkört gyakorolt, amelynek eredménye a káresetek
sikeres felszámolásában, a közös képzésekben valamint az eszközfejlesztésben is megmutatkozott.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetett a
szervezet. Kiemelt figyelmet fordított a jármű- és eszköztámogatásra, az önálló beavatkozásra való
alkalmasság elősegítésére és az együttműködési megállapodások megkötésére. Az egyesületek és a
mentőszervezetek jelentős mértékben segítették a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátását, munkájuk
támogatása pályázat útján megtörtént. A javuló eszközellátás eredményeként hatékonyabbá vált az
ÖTE-k mentő-tűzvédelem területén történő szerepvállalása. Tovább erősödött ezáltal az
együttműködés az önkéntes és hivatásos egységek között, az önállóan beavatkozó ÖTE-k
maradéktalanul teljesítették az együttműködési megállapodásokban vállalt kötelezettségeiket.
Kiemelt feladat volt a mentőszervezetek felkészítése, gyakoroltatása, eszközeinek fejlesztése és
éves minősítő gyakorlatainak eredményes megszervezése, biztosítva szerepüket a katasztrófák
elleni védekezésben. A káreseményekbe történő egyre gyakoribb bevonásuk hozzájárult a gyors
reagáló képességük biztosításához.
Célként került meghatározásra a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok, súlyos balesetek
megelőzése illetve a bekövetkezett események számának csökkentése. Ennek érdekében
konferenciákat és egyeztetéseket szervezett az Igazgatóság az üzemeltetőkkel, valamint a
társszervek bevonásával történő folyamatos ellenőrzésekkel tárta fel az eseményekhez vezető
hibákat és hiányosságokat. A bekövetkezett események üzemeltetői kivizsgálásában az Igazgatóság
közreműködött, azok tapasztalatai minden esetben beépítésre kerültek az érintett veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági irányítási és védelmi rendszerébe.
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A veszélyes szállítmányok ellenőrzésekor felmerülő hiányosságok feltárása és a balesetek
kockázatainak csökkentése érdekében a szabályok ismeretére és a jogszabályi változások
követésének oktatására nagy hangsúlyt helyezett az Igazgatóság. Az ellenőrzésben részt vevő
állomány felkészültsége magas színvonalú, a felderítések aránya nőtt, ezáltal a veszélyes áru
szállítás biztonsága Pest megyében erősödött.
A védelmi igazgatás hatékony működésének biztosítására a területi- és helyi szervek, szervezetek
bevonásával, a települések természeti- és civilizációs veszélyeztetettségének figyelembevételével
került sor. A polgármesterek éves szervezett továbbképzésén túl, az önkormányzati választásokat
követően megrendezésre került az újonnan megválasztott települési vezetők katasztrófavédelmi
felkészítése is.
Kiemelten kezelte az Igazgatóság a lakosságfelkészítésen belül a tanuló ifjúság katasztrófavédelmi
ismereteinek elmélyítését segítő – felmenő rendszerű – katasztrófavédelmi ifjúsági verseny és
óvodai felkészítések végrehajtását, hangsúlyozva az öngondoskodás fontosságát.
Az Igazgatóság élen járt a rendészeti ágazatba tartózó kerettanterv tantárgyainak oktatásában –
szakoktató biztosításával - a Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájában és a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnázium és
Szakközépiskolájában.
II. ELVÉGZETT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK
1.

Tűzoltósági szakterület

A mentő-tűzvédelmi feladatok végrehajtását az Igazgatóság illetékességi területén állandó
készenléti szolgálattal 9 Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) Cegléd, Dabas,
Érd, Gödöllő, Monor, Nagykáta, Szentendre, Szigetszentmiklós, Vác; 2 Katasztrófavédelmi Őrs
(továbbiakban: KvŐ) Aszód és Törökbálint; 4 ÖTP Nagykőrös, Pomáz, Ráckeve, Vámosmikola és
1 LTP a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. látta el.
Az év nagy részében ezen felül már 5 önállóan beavatkozó és 31 közreműködő ÖTE biztosította
a működési területén a megye településeinek védelmét.
A Magyarországon bekövetkezett összes káresemény 11%-a (8870 esemény) Pest megyében
következett be, 7 esemény/ezer lakos számmal. A végrehajtott 5763 beavatkozás a 2018. évhez
képest viszonyítva 29%-os emelkedést mutat. (1. számú ábra)
Tűzesethez történő vonulások száma a 2018. év 1655 eseményszámhoz képest 2019-ben 2450-re
(48%-kal) nőtt.
Az otthon-jellegű létesítményekben keletkezett káresemények száma 539 eset volt a
tárgyévben. A keletkezett tüzek száma a téli időszakban emelkedett, ami az emberi gondatlanságra,
a szabálytalan tüzelő-fűtő berendezések használatára, a lakóépületek elöregedett, túlterhelt
elektromos hálózatára, a tárolási szabályok és a munkavégzés közbeni tűzvédelmi szabályok
megszegésére voltak visszavezethetőek.
A 2019. évben egyik fő cél volt az otthonokat érintő káresetek csökkentése, melynek érdekében a
szervezet fokozta a lakosság tájékoztatását, idősek otthonában és nyugdíjas klubokban rendszeresen
tartott megelőző tartalmú előadásokat, valamint a társszervekkel egyeztetéseket kezdeményezett,
melynek eredményeként Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési területén 67%-kal, míg
Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél 15%-kal csökkentek az otthon-jellegű
létesítményekben keletkezett káresetek.
Az elemző-értékelő tevékenység során megállapításra került, hogy a vegyes tüzelésű rendszerek
újraindításánál a vízkörök átállítása, a tüzelőanyag szárítása volt a legjellemzőbb tűz keletkezési ok.
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A kéménytüzek száma a széleskörű lakossági tájékoztatás eredményeként tárgyévben 22 %-kal
csökkent, az előző évi 95 esetről 75 esetre. (2. számú ábra)
A prevenció fontosságát hangsúlyozva, a „Ne Gyújtsa, Gyűjtse” kampány keretében korszerű
füstérzékelők kerültek kiosztásra több rászoruló család számára is.
A szénmonoxid (továbbiakban CO) mérgezések megelőzése érdekében több egyeztetésre került
sor a gázszolgáltató szakembereivel. A közös elemzések alapján az elmúlt évekhez hasonlóan több
kockázati tényező került beazonosításra: egyrészt a tüzelő-fűtőberendezések rendszeres
karbantartásának hiánya, a gyűjtőkéményeknél bekövetkezett CO visszaáramlása, valamint a
meglévő CO érzékelők nem megfelelő kalibrálásából adódó téves riasztások. A prevenciós
tevékenységünknek köszönhetően a lakosság egyre nagyobb számban használta az érzékelő és jelző
berendezéseket.
Az Igazgatóság illetékességi területéhez közel 130 000 ha erdőterület és 558 000 ha
mezőgazdasági terület tartozik. Az illetékes erdőgazdálkodási társulásokkal való szoros
kapcsolatnak és az erdőterületek folyamatos felügyeletének eredményeként tárgyévben erdőtűz
nem volt. A szabad területen keletkezett tüzek alakulását folyamatosan figyelemmel kísérte a
szervezet, és amennyiben szükséges volt az illetékes önkormányzatokkal, valamint a
társhatóságokkal azonnal intézkedett a tüzek visszaszorítása érdekében. A tüzek alapvetően a füves
vegetációkat érintették, melyek kiváltó okai az emberi behatásra, öngyulladásra és technológiai
meghibásodásra voltak visszavezethetőek.
Beazonosított kockázati tényezőként a szélsőséges időjárás mellett megjelent az aratáshoz
kapcsolható tűzvédelmi veszélyeztetettség is. A betakarítási és mezőgazdasági munkákból eredően
Pest megye területén 2018-ban 7 db, tárgyévben 4 db beavatkozást igénylő tűzeset történt. A
szakterület a kockázatok csökkentése érdekében a mezőgazdasági gépek ellenőrzése mellett felhívta
a gazdák figyelmét a domborzat és uralkodó szélirány tűzterjedést elősegítő hatásaira, javaslatokat
tett a napszaknak, időjárásnak leginkább megfelelő legkisebb tűzvédelmi kockázatot rejtő aratási
irányokra.
A szakterület kiemelt figyelmet fordított a mezőgazdaságban tevékenykedők, valamint együttműködve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal - a NATURA 2000 és természetvédelmi
területek gazdálkodóinak tájékoztatására a megelőző tűzvédelem érvényesítése érdekében,
amelynek eredményeként nem történt jelentős tűzeset a területeken.
A közlekedési eszközök tűzeseteinek száma 99 eset volt. A keletkezett tüzek okaként a járművek
műszaki állapotának romlása, az üzemanyag ellátó rendszerek és a gépjárművek villamos
berendezéseinek meghibásodása, továbbá a szándékos tűzokozás volt megállapítható.
A műszaki mentések száma az előző évi 2794-ről, 18,5%-kal 3313-ra nőtt. Az emelkedést
alapvetően a hirtelen kialakuló szélsőséges időjárási viszonyok és a megye közlekedése határozta
meg. A műszaki mentések vonatkozásában a viharkárok száma 968 eseményre csökkent,
szemben a megelőző évi 1023 esetre.
A műszaki mentéssel járó közúti balesetek száma előző évben 976 eset volt, addig 2019-ben ez a
szám 1237 esetre emelkedett. Az emelkedés legfőbb oka, hogy Pest megye fekvéséből adódóan az
úthálózatot naponta veszik igénybe a Budapestre ingázók, és az országhatáron túlról érkezők, akik
számára a megye úthálózata tranzitútvonalként funkcionált. A balesetek számának növekedésével
ellentétben a balesetben megsérült állampolgárok száma 772 főre csökkent a 2018-as 792 főről.
A hivatásos egységek mellett az ÖTP-k is nagy számban segítették a káresemények felszámolását, a
megye területén működő négy ÖTP 483 tényleges beavatkozást hajtott végre.
A beavatkozások hatékonyságának növelése céljából több ÖTE-vel kötött az Igazgatóság
együttműködési megállapodást. Tárgyévben 31 ÖTE 790 esetben vett részt a káresemények
felszámolásában, ami a 2018. évi 760 esethez képest 4%-kal emelkedett. (3. számú ábra) Az
egyesületek munkáját a tűzoltó parancsnokok szakmailag felügyelik. Szakmai munkájuk
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elősegítéséhez több tanfolyam és továbbképzés került megtartásra. Együttműködési megállapodás
alapján minden időjárási riasztás esetén tervezésre kerültek, ezáltal a műveletirányítás aktívan vonta
be az ÖTE-ket a kárfelszámolási tevékenységbe is.
Az ÖTE-k káreseményeknél történő növekvő jelenléte is alátámasztotta a fejlesztésük
szükségességét. A 2019. évben 25 ÖTE szakfelszereléseinek fejlesztése valósult meg a BM OKF
és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán történt eredményes részvétel által 30 millió Ft
értékben. A központi pályázattal párhuzamosan az Igazgatóság is támogatást nyújtott - Farmos
ÖTE részére - egy gépjárműfecskendő átadásával.
Az ÖTP-k részére kiírt pályázaton a megye mind a négy ÖTP-je eredményesen pályázott a meglévő
felszerelésük felülvizsgálatára, védőruházatuk cseréjére és korszerűsítésére, összesen 14 millió
forint összegig. A központi pályázattal párhuzamosan az Igazgatóság is szakmai támogatást nyújtott
különböző szakfelszerelések átadásával.
Jelentősebb tűzoltó beavatkozást igénylő események

2.

-

Január 25. Halásztelek településen egy 400 négyzetméteres csarnok teljes terjedelmében
égett, a beavatkozást nehezítette az épületben található 4 darab gázpalack. Két palack
kilövését a TEK szakemberei elvégezték.

-

Február 28. Farmos település külterületén 300-350 ha szabad területen keletkezett tűz,
vélelmezhetően szándékos tűzokozás következtében.

-

Május 10. Vecsés, M0 37-es km szelvényben egy nyerges vontató a szalagkorlátot
átszakította, majd a két pályaszakasz közti zöld területen felborult. A gépjármű az ADR
hatálya alá tartozó kb. 20 tonnás szállítmánya, kb. 150 m2-en a szalagkorlátok közti zöld
területen, illetve a jobb pálya belső sávjában szétszóródott. Személyi sérülés nem történt,
azonban az esemény felszámolását nehezítette a rakomány mentesítése.

-

Június 2. Ráckeve településen az egyik kb. 60m x 15m-es állattartó épület teljes
terjedelmében égett.

-

Június 5. Törökbálint, küszöbérték alatti veszélyes üzem, fagyasztott édességek
előállításával foglalkozó kb. 5200 m2 alapterületű termelőüzemében elektromos
nagyfeszültségű kábel kb. 15 m hosszan égett. Az oltást nehezítette a szendvics panelben
terjedő tűz.

-

Június 7. Pomáz, Mester utcában egy 1000-1500 m2-es asztalos üzem és több bérlemény
teljes terjedelmében égett. A tűzoltást nehezítette, hogy a könnyűszerkezetes tető 50%-a
beszakadt.

-

Szeptember 30. Szentendrén papírtömörítő üzem területén, 800 m2-en papírbálák égtek.
Főügyeleti szakterület

A szakterület aktívan részt vett a megyei műveletirányító rendszert érintő újítások, fejlesztések
tesztelésében, rendszerbe állításában. A szakterület az országban az egyik legtöbb káreseményt
dolgozta fel. A műveletirányítói ügyelet hajtotta végre 187 Pest megyei településen a tűzoltó erők
és eszközök riasztását. A megye illetékességi területéről összesen 5763 káreseményre (2450
tűzeset és 3313 műszaki mentés) vonatkozó jelzés érkezett, ami országosan a második
legmagasabb érték volt.
A Pest megyéből érkező káreseti jelzéseket a 112-es hívásfogadó rendszer fogadta, és továbbította a
rendőrségi tevékenységirányító központban elhelyezett Fő- és műveletirányító ügyeletre. A
tárgyévben összesen 15.445 db adatlap került feldolgozásra, melyeket a főügyelet átlagosan 13,69
mp alatt vett át, értékelt és riasztotta a szükséges tűzoltó erőket.
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A szakterület megfelelő technikai környezetben látta el tevékenységét, és nagy mértékben
hozzájárult a gyors és szakszerű segítségnyújtáshoz.
A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KMSZ) tagjai feladataikat 24 órás
szolgálatban látták el. Magas fokú szakmai felkészültségüknek köszönhetően hatékonyan
irányították a komplexebb káresetek felszámolását, a szükséges lakosságvédelmi intézkedések
végrehajtását. A káresemények felszámolását követően halaszhatatlan eljárási cselekményként
tűzeseti helyszíni szemlét és tűzvizsgálati hatósági tevékenységet végeztek. A KMSZ vonulásainak
száma országosan is kiemelkedő volt Pest megyében. (4. számú ábra)
3.

Polgári védelmi tevékenység

A polgári védelmi szakterület elmúlt évi tevékenysége biztosította a közismert vagy az újként,
esetleg nagyobb gyakorisággal megjelenő veszélyeztető hatások elleni védekezésre történő
felkészülést. A klímaváltozás okán, a hegy- és dombvidéki területeken rövid idő alatt jelentős
károkozást okozó villámárvizek kezelésén túl, az agglomeráció miatt leterhelt és a téli időjárás miatt
rendkívül érzékeny közlekedési rendszerekhez kapcsolódó lakossági igények is fokozott
gyakorisággal jelentek meg.
Védelmi igazgatás
A megye veszélyeztető hatásainak, a beavatkozásoknak és az ellenőrzési tevékenységeknek
figyelembevételével a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata
végrehajtásra került. Átsorolás nem történt, így Pest megyében 5 település I., 66 település II., 116
település III-as katasztrófavédelmi osztályba tartozik.
A megyei, helyi védelmi bizottságok vezetői, katasztrófavédelmi elnök-helyettesei védelmiigazgatási, katasztrófavédelmi felkészítése – kiemelten az adott időszak veszélyeztető hatásairól és
az ellenük való védekezés lehetőségeiről – a 2019. évi helyi védelmi bizottsági ülések alkalmával,
illetve egyéb felkészítéseken és gyakorlatokon került végrehajtásra.
Rendszeres éves polgármester tájékoztató rendezvényünk, 2019. év novemberében kiegészült az
újonnan megválasztott polgármesterek általános és a megyére jellemző speciális felkészítésével.
A közbiztonsági referensek éves továbbképzése, az új belépők alapszintű felkészítése a
kirendeltségek szervezésében negyedévenként, területi szinten a Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ (továbbiakban: KOK) közreműködésével novemberben került megtartásra.
Ifjúság felkészítés
A tárgyévben összesen 2273 fő vett részt a Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat teljesítésében.
Mind az öt kirendeltségen katasztrófavédelmi együttműködési és kiürítési gyakorlat megtartására
került sor. A közösségi szolgálathoz kapcsolódó felkészítési feladatokba bevonásra kerültek a nagy
tapasztalattal rendelkező önkéntes mentőszervezetek vezetői, ezáltal is hozzájárulva az önkéntesség
népszerűsítéséhez és az utánpótlás kialakításához. (5. számú ábra)
Az Igazgatóság és a kirendeltségek által szervezett felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyeken összesen 356 tanuló vett részt. Az 1 területi és 5 kirendeltségi verseny legfőbb célja
volt, hogy a résztvevő tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos formában, az életkori
sajátosságoknak megfelelően adjanak számot az elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikről, az önilletve más személy mentésében való jártasságukról.
Az óvodai és általános iskolai felkészítések bővítése érdekében, nagy gyakorlattal rendelkező
pedagógus végzettségű állományi tag tervezetten járta be a megye óvodáit és általános iskoláit.
Ennek köszönhetően a legkisebbekhez – és általuk a hozzátartozókhoz - is eljutottak azok a
szükséges ismeretek, amelyek a veszélyhelyzeti magatartásukat fejlesztették. A felkészítéseken
ebben az évben résztvevő óvodások száma: 300 fő, általános iskolai alsó tagozatos diákjainak
száma: 370 fő volt.
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Gyakorlatok, önkéntesség
Az Igazgatóság személyi állománya részére tervezett gyakorlatok az általános veszélyeztető
hatásoknak, illetve az aktuális időjárási viszonyoknak megfelelően a helyi szervek bevonásával
kerültek végrehajtásra. A gyakorlatok során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy előtérbe
kerüljön az értékteremtés, így Gyömrő és Kosd települések vízelvezetőin, patakmedrein általános
karbantartás, áteresz tisztítás, mederprofil kialakítás, illetve növényzet eltávolítás történt.
A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek által veszélyeztetett települések
lakosságvédelmi feladatainak begyakorlása érdekében 5 településen részleges Külső Védelmi Terv
gyakorlat került végrehajtásra.
A terület veszélyeztető hatásainak megfelelően és a beavatkozási tapasztalatokkal összhangban, a
szakterület végrehajtotta a 18 járási mentőszervezet újraminősítő gyakorlatait. A káresemények
felszámolása során a mentőszervezetek alkalmazására jellemzően a rendkívüli időjárás kártételei
elleni védekezéskor, illetve eltűnt személy felkutatásakor került sor. A mentőszervezetek technikai
eszközparkjának fejlesztéshez a tárgyév során kiírt Nemzeti Pályázat jelentős, közel 2,5 millió
forint értékű támogatást biztosított. KEHOP pályázat keretében 4 mentőszervezetünk részesült nagy
értékű VW Amarok terepjáró gépjárműben, amelyek segítséget nyújtanak a nehéz terepviszonyok
között is az önkéntesek beavatkozásaiban.
A területi önkéntes mentőszervezet, köszönhetően az idei év pályázatainak és támogatásainak,
jelentős mértékben tudta technikai eszközparkját növelni – nagy befogadó képességű mentőhajó,
egészségügyi felszerelés, kommunikációs rendszer (URH, EDR), mobil helyszíni irányítási
központ, utánfutó málházva (3 db pneumatikus, légkondicionált tábori sátor, felszereléssel),
melynek köszönhetően 30 fő fektetése vagy 80 fő melegedése biztosítottá vált.
Ellenőrzés
Tárgyévben összesen 1.439 db polgári védelmi ellenőrzés került végrehajtásra, melynek
eredményeként a belterületi vízkár eseményekhez kapcsolódó katasztrófavédelmi beavatkozások
csökkentek. (6. számú ábra)
Vis maior
A helyi önkormányzatok által 41 db vis maior támogatási igény került benyújtásra, jellemzően
felszínmozgások és a heves esőzések okozta károk miatt. A bejelentett károk önkormányzati
utakban, pince-partfalakban és egyéb ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkeztek. A Pest
Megyei Kormányhivatal megkeresése alapján az utólagos helyszíni vizsgálatokkal együtt összesen
89 ellenőrzés történt. Az elmúlt évekhez képest 2019-ben jelentősen kevesebb pályázat került
benyújtásra, köszönhetően a vis maior Bizottság következetes szakmai munkájának. (7. számú
ábra)
Hulladékszállítás
Szükségellátás keretében jelentős feladat hárult az Igazgatóságra a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit
Kft. 2018. október végi bejelentését követően. A hulladékgazdálkodási szolgáltatás felfüggesztése,
így a lakossági hulladék szállításának elmaradása miatt a hatályos jogszabályok alapján az érintett
települések szükségellátásának megszervezését az Igazgatóság látta el. 2019-ben az 56 db Pest
megyei településen a kommunális hulladék szállításán túl, a veszélyeztető hatást nem jelentő
szelektív és zöld hulladék is elszállításra került.
4.

Iparbiztonsági szakterület

Veszélyes üzemek
A veszélyes anyagokat jelentős mennyiségben előállító, felhasználó vagy tároló gazdálkodó
szervezetek száma Pest megye területén a gazdasági és társadalmi folyamatokkal összhangban
folyamatosan növekedett a 2019. évben. Az előző évek tendenciáját követve a fejlett közlekedési
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infrastruktúrához és a folyamatosan fejlődő logisztikai parkokhoz igazodva egyre több gazdálkodó
szervezet és telephely működik a megye területén a főbb közlekedési utak környezetében. Az elmúlt
években megfigyelhető, hogy a veszélyes üzemként beazonosított gazdasági szereplők egy része
újonnan létesült, másik részük a fenti indokok miatt a fővárosból települt ki Pest megye területére.
Az év végére 8 felső küszöbértékű, 11 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó,
továbbá 42 küszöbérték alatti üzem végzett tevékenységet a megye területén. A veszélyes üzemek
belső védelmi terv és súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatait minden alkalommal ellenőrizte
az Igazgatóság. A gyakorlatok tapasztalatai az üzemek vezetőivel közösen elemezésre kerültek és a
biztonságot tovább növelő javaslatokat az üzemek a gyakorlatba minden esetben átültették.
A 2019-es évben bővítéssel, átsorolással és üzemeltető váltással kapcsolatosan 5 cég esetében
folytatott le az Igazgatóság veszélyes anyagokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi engedélyezési
eljárást.
Az Igazgatóság 7 telephely vonatkozásában végezte el az üzemeltetők által benyújtott biztonsági
jelentések vagy elemzések, súlyos káresemény elhárítási tervek (továbbiakban: SKET), illetve a
belső védelmi tervek (továbbiakban: BVT) soros vagy soron kívüli felülvizsgálatát. Jogszabályi
előírás alapján a soros felülvizsgálatokat az engedély kiadásától számított 5 évente, míg a soron
kívüli felülvizsgálatokat jelentős változás esetén kell elvégezni. Emellett a 2019-es évben az
Igazgatóság illetékességi területén lévő felső- és alsó küszöbértékű veszélyes üzemeknél, valamint
18 SKET-es üzem esetében végezte el az éves időszakos felülvizsgálatot a biztonságos működés
biztosításának érdekében. A felülvizsgálatok során feltárt hiányosságokat, tapasztalatokat az
üzemeltetők pótolták, illetve beépítették a védelmi rendszereikbe.
2019. évben további 98 telephelyen folytatott le az Igazgatóság üzemazonosítási ellenőrzést. Az
ellenőrzések tapasztalatai alapján engedély nélkül végzett veszélyes tevékenységet 1 alkalommal
tárt fel, mellyel kapcsolatban szankcionálási eljárás indult. A magas ellenőrzési számhoz
viszonyítva alacsony volt a hiányosságok aránya, ami az elmúlt években végzett alapos felderítési
munkának is köszönhető.
Az engedélyezési eljárásokon túl a veszélyes anyagokkal kapcsolatos események körülményeinek
hatósági kivizsgálása minden esetben végrehajtásra került. A 2019. évben nem volt súlyos
balesetnek minősülő esemény a megye területén. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos események
száma 12 db volt, azonban az Igazgatóság folyamatos hatósági felügyeletének és felülvizsgálatainak
köszönhetően kritikus helyzet nem állt fenn. A meghibásodások anyagfáradásra és korróziós
anyagcsökkenésre, vagyis jellemzően elöregedésre, valamint karbantartási problémákra vezethetőek
vissza. A meghibásodások jellemzően nem jártak a teljes üzem vészleállásával, esetenként egy-egy
üzemegység ideiglenes leállítására került sor. Az üzemeltető a hibát rövid időn belül kijavította, a
termelésben kritikus kiesés nem keletkezett. Az üzemzavarok az üzemeltető részéről is minden
esetben kivizsgálásra kerültek. A veszélyes üzemekben történt eseményekkel kapcsolatosan 2
alkalommal került sor eljárásra és szankcionálásra a jogszabályban az üzemeltető részére előírt
bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt.
Az Igazgatóság az üzemzavarok megelőzése érdekében szakmai konferenciákat szervezett, és
szakmai anyagokat biztosított a veszélyes üzemek üzemeltetői részére, valamint egyeztetéseket
folytatt le az illetékes szakmai vezetőkkel.
A veszélyes üzemek vizsgálata során több alkalommal hajtott végre az Igazgatóság supervisori
ellenőrzést a hatékonyság növelése érdekében. A társhatóságokkal közösen végrehajtott
ellenőrzések eredményesek voltak, az együttműködés folyamatos és hatékony.
A 2019. évben összesen 20 esetben került sor a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban:
KML) alkalmazására Pest Megye területén. A KML feladata a veszélyes anyagok jelenlétével,
kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák
esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelme. A KML 12 esetben vegyi
felderítés, 5 esetben vízügyi, 1 esetben sugár, 2 esetben biológiai felderítés okokból vonult
helyszínre. A KML alkalmazások száma hasonló az elmúlt évek kihasználtságához.
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Veszélyes áru szállítás
A veszélyes áruk közúti- és vasúti szállítása az ország közlekedési úthálózatának sugaras kialakítása
miatt jelentős volt. A Duna folyamon is nagy mennyiségben történt a különféle kőolajszármazékok
szállítása, így kiemelt feladatként jelentkezett azok hatósági ellenőrzése is. A veszélyes áru szállítás
ellenőrzése hatékonyságának növelése érdekében 2019. évben is tovább bővült a szükséges
képesítésekkel rendelkező ellenőri létszám. Az elmúlt évek hatósági ellenőrzéseinek eredményeként
a szállítási fegyelem javult. Az ellenőrzések során megállapítottuk, hogy egyre kevesebb a
szabálytalanság, a fuvarozók az újabb előírásokat ismerték, betartották. A veszélyes áruk szállítása
során bekövetkezett 9 esemény kivizsgálásra került, veszélyes anyag 2 esetben jutott a környezetbe,
de a gyors beavatkozásnak köszönhetően személyi sérülés, környezetkárosodás ezen esetekben sem
történt.
A légi szállítások hatósági ellenőrzése 2019-ben is folytatódott a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtérhez kapcsolódóan Vecsés településen található földi kiszolgálók telephelyein Az előző
évhez hasonlóan az ellenőrzések során szabálytalanság nem lett feltárva.
A veszélyes áruk belvízi szállításának ellenőrzését elősegítette a Műholdas hajókövető rendszer
használata és a célkikötőbe történő kitelepülés is.
A veszélyes áruk közúti ellenőrzéseinek végrehajtását nehezítették az autópályákon és az M0-ás
autóúton zajló felújítások, terelések. A 2019 nyarán rendszerbe állított Kritikusinfrastruktúravédelmi Bevetési Egység (a továbbiakban: KIBE) gépjármű használata jelentős segítséget nyújtott
az ADR közúti ellenőrzéseknél.
A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme
A KIBE a létfontosságú rendszerelemet érintő helyszíni hatósági ellenőrzések, gyakorlatok
lefolytatását, a létfontosságú rendszerelemekben bekövetkezett rendkívüli események koordinálását,
valamint a káresemény helyszínén a beavatkozó állományt támogató egység.
A létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos hatósági megkeresések alapján a szakhatósági
eljárások lefolytatásra kerültek, az állásfoglalásokkal szemben kifogás, panasz nem érkezett. A
létfontosságú rendszerelemekre vonatkozóan 10 eljárást az Infokommunikációs Technológiák (a
továbbiakban: IT) ágazat területén hajtotta végre a szervezet. A nemzeti létfontosságú rendszerelem
kijelölése és a kijelölés visszavonása során ágazati kijelölő hatóságként a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Hivatala járt el, a katasztrófavédelem szakhatóságként vett részt az
eljárásokban.
A kritikus infrastruktúrák üzemeltetőivel, a közműszolgáltatókkal és a kijelölt létfontosságú
rendszerelemek fenntartóival folyamatos a kapcsolat, rendszeresek az egyeztetések. 6 alkalommal
került sor komplex kritikus infrastruktúra védelmi gyakorlatot az alapvető ellátásban résztvevő
szolgáltatók bevonásával az esetlegesen bekövetkező események hatékony kezelése érdekében. A
gyakorlatok tapasztalatai pozitívak és előremutatóak voltak. Az év folyamán a megye területén
elhúzódó vagy jelentős szolgáltatás kiesés nem történt.
5.

Integrált katasztrófavédelmi hatósági szakterület

Tűzmegelőzési szakterület
Az Igazgatóság és a kirendeltségek katasztrófavédelmi hatósági osztályai végzik a tűzvédelmi és
iparbiztonsági szakterület integrált hatósági- és szakhatósági feladatait. Az információ-áramlás, az
ismeretek cseréje, valamint a megyére jellemző egyedi megoldások eredményeként a 2019. évet is
az egységes, szakszerű és jogszerű hatósági munkavégzés jellemezte. Az állampolgárok,
valamint a gazdasági társaságok jogkövető magatartását számos témában közlemények,
tájékoztatók kiadásával, konferenciák szervezésével segítette elő a szervezet, melynek eredménye a
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végrehajtott ellenőrzések során feltárt hiányosságok számának csökkenését eredményezte. Egyik fő
cél a megelőzés hatékonyságának további növelése volt, ennek érdekében a szezonálisan jelentkező
kockázati tényezőkre tekintettel adott ki az Igazgatóság közleményt, valamint tájékoztatást.
Az általános és egyedi, specifikus országos és megyei szintű tájékoztató, preventív jellegű
tevékenységnek is köszönhetően, 2017. és 2018. év után, 2019. évben sem volt halálesettel
végződő szén-monoxid-szivárgással összefüggő káresemény.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggően 173 hatósági
és szakhatósági eljárás indult, az eljárások száma évek óta folyamatosan 25%-kal nő.
A tűzvédelmi eljárások számát tekintve, minden hatodik eljárás Pest megyében indult, mely arányában is
növekedést jelent. A beruházások egyértelműen csoportosíthatók az ipari termelő és tárolási, valamint az
infrastrukturális, a szociális fejlesztésekhez.
Pirotechnikai termékekkel összefüggően 152 szakhatósági engedélyezési eljárás indult. A
termékek felhasználásának ellenőrzésére 56 esetben került sor. A termék-felhasználást végzők
folyamatos hatósági kontrollja, valamint a Pest Megyei Tűzmegelőzési Bizottság (továbbiakban:
TTB) által végrehajtott preventív tevékenység eredményeként a jogsértések száma évről évre
alacsonyabb. A pirotechnikai termékek év végi forgalmazásával és tárolásával kapcsolatosan
tárgyévben is kiemelt figyelem hárult az ellenőrzésre, minden ötödik ilyen árusító hely Pest
megyében volt fellelhető, melyek kivétel nélkül ellenőrzés alá kerültek. Az ellenőrzések,
továbbá az előzetesen 2019. december hónapban történt konzultáció eredményeként megállapítható,
hogy a jogkövető magatartás tovább erősödött, soron kívüli intézkedésre okot adó hiányosság nem
került feltárásra, az egyéb hiányosságok száma pedig arányban volt a tevékenység volumenével.
További fontos szakhatósági jogkör a szociális ellátást nyújtó intézményekre vonatkozó engedélyezési
eljárások, melyekre a 2019. évben 92 esetben került sor. Az eljárások jelentős száma összefügg a megye
agglomerációs jellegével, a folyamatosan bővülő lakossági számmal.
A tűzvédelmi szakvizsgáztatással és oktatásszervezéssel kapcsolatos folyamatos ellenőrzési
tevékenység eredményeként tárgyévben jelentős hiányosság nem került feltárásra.
Az Igazgatóság szakmai tevékenységének egyik kiemelkedő eseménye évről-évre a Forma-1
versenysorozat Hungaroring Magyar Nagydíj lebonyolításában történő közreműködés. A 2013.
évtől megvalósított szigorúbb hatósági jelenlét, valamint a helyszíni irányítási központ kiépülése
eredményeként a rendezvény lebonyolításában végrehajtott munkánkat a társhatóságok minden
évben elismerik, a velük történő együttműködés kiemelkedő.
Az Igazgatóság, valamint a kirendeltségek napi munkavégzésébe már szervesen beépült a
koordinációs, előzetes egyeztetésen alapuló végrehajtás. A tárgyévben végrehajtott
témavizsgálatok, így különösen az oktatási intézmények, valamint kulturális létesítmények
ellenőrzései során kiemelt hangsúly helyeződött a fenntartókkal történő kapcsolattartásra, a
felmerülő szakmai kérdések előzetes egyeztetésére a létesítmények tűzvédelmi helyzetének javítása
érdekében. Ez az új szemlélet megfelelően tükrözi azt, hogy az ellenőrzésekkel összefüggően a
hiányosságok azonnali felszámolása lett a hangsúlyos a szankcionálási tevékenységgel szemben,
mely az előző évekhez viszonyított statisztikai mutatók alapján is eredményes volt.
További szezonális témavizsgálatok történtek a zárt, valamint nyílt térben tartott zenés, táncos
rendezvények vonatkozásában, valamint az év utolsó hónapjában a bevásárló központok, karácsonyi
vásárok tűzvédelmi helyzetét vizsgáltuk. A több éve visszatérő témavizsgálatok eredményeként az
említett rendezvények és létesítmények komoly hiányosságok nélkül végezték tevékenységüket.
A katasztrófavédelmi kirendeltségek szakhatósági tevékenységük során 1378 elsőfokú ügyben
jártak el. A többéves adatokat tekintve igazolódott azon prognózis, mely szerint a gazdasági,
befektetési erő növekedésével mind több építkezésre, tevékenység-bővítésre került sor, mellyel
2020. évben is lépést kell tartani mind a feladatok, mind az oktatások hatékony szervezésével. Az
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eljárásokból kiemelkedők az építési/ használatbavételi eljárások, valamint a működési ügyek,
melyekhez az év folyamán 951 helyszíni szemle társult.
A katasztrófavédelmi kirendeltségek további 2043 hatósági eljárást folytattak le, melyek
számában jelentős csökkenés történt, a jogszabályi környezet változása miatt a kéményseprő-ipari
tevékenységgel összefüggő eljárásokra tárgyévben már nem került sor. A kéményseprő-ipari
szolgáltatók tevékenységének felügyeletét az Igazgatóság látta el, ennek során 16 szolgáltató
munkavégzését kontrolláltuk az ellátás megfelelősségének biztosítása érdekében. A kéménytüzeket,
valamint a szén-monoxid szivárgásokat követően 83 hatósági ellenőrzésre került sor.
A kirendeltségek által lefolytatott hatósági eljárások kiterjedtek az engedélyezési eljárásokra
(döntően a létesítmények területén kiépített tűzjelző- és oltóberendezések vonatkozásában),
valamint a szankcionálási tevékenységre, melynek során mindvégig a fokozatosság elve
érvényesült, arányosan a feltárt tűzvédelmi hiányosságok társadalmi és gazdasági súlyával.
Fontos terület az irányított égetések engedélyezése, mely tevékenység a szabadtéri tüzek
megelőzésének egyik alappillére volt. Engedély kiadására 165 esetben került sor, mely eljárások
során megfelelő módon volt lehetőségünk az égetések során alkalmazott tűzmegelőzési eszközök
meglétét vizsgálni, szükség esetén előírni. Az így elért eredmény kisebb tűzvédelmi kockázatot is
jelentett.
A kirendeltségek összesen 5901 hatósági ellenőrzést hajtottak végre (1517 polgári védelmi, 521
iparbiztonsági, 3822 tűzvédelmi, 41 piacfelügyeleti), mely megfelel az előző években megtartott
ellenőrzési számoknak. A hatósági ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok súlyossága, a
tűzvédelmi helyzetre gyakorolt hatása folyamatosan csökkent, mely többek között az ellenőrzéseket
megelőző konzultációs tevékenységnek is köszönhető.
A szakterület közreműködik az állampolgároktól az Ügyfélszolgálatra érkező közérdekű
bejelentések, állampolgári kérdések kezelésében, kivizsgálásában. Közérdekű bejelentés,
panasz összesen 263 db érkezett a tárgyidőszakban, mely az előző évben benyújtott 232 db
beadványhoz képest növekedett Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyek főként tűzvédelmi
tárgyban érkeztek (201 db), a további bejelentések megoszlottak a fennmaradó szakterületek között.
A hatáskörünkbe tartozó bejelentéseket az egyes szakterületek – szükség esetén társhatóságok
bevonásával - megvizsgálták. A feltárt hiányosságok körében az intézkedések minden esetben
megtörténtek, melyről a bejelentők a tájékoztatást megkapták.
Tűzvizsgálati tevékenység
A tűzvizsgálati tevékenység területi szintű egységes végrehajtása jelentős szemléleti és ezáltal
minőségi javulást eredményezett az elmúlt években. A tűzvizsgálatokra vonatkozó felderítettség az
előző évekhez viszonyítva javult, mely szintet 2019. évben is sikerült fenntartani, az eljárások
79 %-ában beazonosítottuk a keletkezési okokat.
A tűzesetekkel összefüggő halálesetek megelőzése érdekében számos figyelemfelhívó kampányra,
tájékoztatóra került sor, valamint szorosabb kapcsolat alakult ki a szociálisan leginkább elmaradott
társadalmi rétegeket segítő szervezetekkel. A megelőző munka eredményeként egyúttal csökkent a
lakóépületekben keletkezett tüzek száma is.
Pest Megyei Tűzmegelőzési Bizottság
A TTB az éves munkaterv alapján végezte tevékenységét. A munkatervnek megfelelően szóbeli és
írásbeli tájékoztatás történt az idénynek megfelelő tűzvédelmi kérdésekkel kapcsolatban: télen a
szén-monoxid mérgezések és a lakásokban szezonálisan keletkező tüzek megelőzése érdekében,
nyáron a szabadtéri égetéssel és az aratással kapcsolatos tudnivalókról. A TTB tevékenységébe
bekerült a „Társasházak Napja” több napos rendezvénye is, melyen jelentős számú érdeklődő volt.
Több alkalommal, szintén a médián keresztül történt felhívás az égéstermék-elvezetők ellenőrzése,
tisztítása és műszaki felülvizsgálata fontosságára.
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Számos rendezvény-megjelenés történt, a feladatok végrehajtásában összesítve közel 1000 fő vett
részt mind hatósági, mind készenléti szolgálatot ellátó állomány részvételével. A TTB a
tevékenysége során több szakmai fórumot is tartott, így többek között foglalkozott a már említett
társasházak tűzvédelmével, az iskolák és óvodák biztonságának növelésével, a mezőgazdasági
eredetű tüzek megelőzési kérdéseivel.
III. FUNKCIONÁLIS FELADATOK
1. Gazdálkodás
Az Igazgatóság 2019. évét is a tudatos, takarékos, és az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás
jellemezte. Legfontosabb feladat az ingatlanok, a gépjárművek, illetve a technikai eszközök
üzemeltetése volt. Kiemelt prioritás volt a készenléti állomány egyéni védőeszközzel és
védőruházattal történő ellátását.
Az Igazgatóság 12 db ingatlannal rendelkezik. 2019. évben több helyi szervnél is megvalósultak
felújítások, fejlesztések, melynek következtében az állomány szociális munkakörülményei
nagymértékben javultak.
További fejlesztések várhatóak ezen a területen, mivel Gödöllő KvK és HTP, Cegléd KvK és HTP,
Vác HTP és Szentendre HTP KEHOP-5.2.2. energetikai beruházása a 2020. évben kezdődik.
Az Igazgatóság üzemeltetésében lévő gépjárművek száma az évek óta tartó gépjármű-fejlesztési
projekteknek köszönhetően 143 db-ra emelkedett, mely biztosította Pest megye mentő-tűzvédelmi
feladatainak maradéktalan végrehajtását. Tárgyévben 3 db járművet kapott az Igazgatóság, 2 db
Skoda Rapid személygépjárművet és 1 db Renault HD006 HEROS típusú vízszállító járművet,
amely Monor HTP-n állt szolgálatba.
2. Humán szakterület
2019-ben kiemelkedő feladatként jelentkezett az év eleji illetményemelés, mely az életpályamodell bevezetésének utolsó szakasza volt. 2019. január 01-jei hatállyal az Igazgatóság
végrehajtotta a Hszt. által meghatározott illetményemelést, majd 2019. decemberében a teljes
hivatásos állomány bruttó 500.000,-Ft juttatásban részesült.
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási
szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI.26)
BM rendeletben meghatározottak alapján a BM OKF Főigazgatója a Pest MKI 2019. évi szervezeti
teljesítményét 92,64 %-os (kivételes) értékben állapította meg.
Tárgyévben a toborzási tevékenység kiemelt hangsúlyt kapott, 19 fő hallgató lett beiskolázva.
A Pest Megyei Kormányhivatal „Tehergépkocsi-vezető „C” + Tehergépkocsi-vezető alapképzés
(GKI alap)” elnevezésű képzési programban 31 fő vonatkozásában nyújtott támogatást az
Igazgatóság részére. A program keretén belül 2019. évben mind a 31 fő megszerezte a „C”
kategóriájú jogosítványt.
A nyugdíjasokkal való kapcsolattartást az előző évekhez hasonlóan kiemelkedő feladat volt. A
hagyományokhoz híven 2019-ben 96 főt köszöntött az Igazgatóság születésnapján.
3. Együttműködés társszervekkel
Az Igazgatóság széleskörű társadalmi szerepvállalásra törekedett a szakmai, az önkéntes és a
társadalmi szervezetekkel területi és helyi szinten egyaránt, valamint szoros kapcsolatot tartott fenn
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a társ rendvédelmi szervekkel, ami megmutatkozott a közösen tartott rendezvények, gyakorlatok,
ellenőrzések során is.
A tűzvédelem, a lakosság biztonságérzetének növelése közös cél, melynek biztosítása érdekében
szoros együttműködés alakult ki az elmúlt évek során mind a megyei önkormányzattal, mind az
egyes települési önkormányzatokkal.
4. Kommunikáció
Az Igazgatóság szakszerű, pontos, helytálló és tényszerű kommunikációt folytatott. Nagy hangsúlyt
fektetett az aktualitásra, az intézményi és az arculati bizalom megtartására, az Igazgatóság
tevékenységének további megismertetésére. A hiteles tájékoztatás révén sikerült népszerűsíteni,
szélesebb körben megismertetni a Pest megyei tűzoltók munkáját.
A megelőző kommunikáció sikeres volt, hiszen a karácsonyi időszak alatt fenyőfával
összefüggésben nem volt tűzeset, illetve szilveszterkor mindösszesen 10 esetben keletkezett tűz
tűzijáték, pirotechnikai termék által.
A sajtómegjelenés tekintetében több mint 6960 alkalommal hangzott el az Igazgatóság neve a
sajtóorgánumokban. (8. számú ábra)
Az Igazgatóság figyelembe vette a XXI. századi kihívásokat, hiszen megerősítette és nagy számban
megnövelte az online sajtófelületeken való megjelenéseket. Rövid, tömör és érthető üzenetek széles
körben eljutott a felhasználókhoz, olvasókhoz, valamint a közleményeket a tömegkommunikációs
eszközök segítségével is terjesztette.
Folyamatos megjelenéseknek köszönhetően ma már havi rendszerességgel állandó műsoridőt
biztosít az Igazgatóság számára több helyi televízió, illetve rádió.
Az elkészített fotókat az Igazgatóság a megyei honlapon is közzétette, növelve ezzel a
látogatottságot. Átlagosan havi szinten több mint hatezren voltak kíváncsiak az Igazgatóság
honlapjának tartalmára, éves szinten ez a látogatottság megközelítette a 74.111 darabszámot.
A gyors, pontos és hiteles tájékoztatás az év elején kidolgozott stratégiai terveken alapult, mely az
elmúlt években összegyűjtött információkból, tapasztalatokból tevődött össze, objektív és szakmai
információkat tartalmazva. A tájékoztatás sikere függött továbbá az előzetes felkészüléstől, a
hatékony és magabiztos kommunikációtól, mely nagymértékben hozzájárult a lakosság bizalmának
növeléséhez.
IV. ÖSSZEGZÉS
Az Igazgatóság betöltötte feladatát, a tudatosan szervezett megelőző munkájával, az irányítási,
felügyeleti, hatósági, szakhatósági jogkörökben eljárva, hatékonyan és eredményesen járult hozzá a
biztonság növeléséhez Pest megyében élők és itt tartózkodók életének és anyagi javainak
védelméhez.
A mentő tűzvédelem hatékonyságát tovább javították az új gépjárművek, az önkéntes tűzoltó
egyesületek, a mentőszervezetek számára nyújtott pályázati támogatások, eszközök biztosítása, a
hivatásos tűzoltóságok készenléti jellegű szolgálatot ellátó állománya egységes napi továbbképzési
rendszere.
A katasztrófavédelmi elnökhelyettesek helyi védelmi bizottságokban végzett aktív és támogató
tevékenysége által tovább erősödött a katasztrófavédelem védelmi igazgatásban betöltött szerepe. A
lakosság védelme érdekében széleskörű - az évszakra, időszakra jellemző veszélyeztető hatások
csökkentése érdekében - tájékoztatásokra és a konkrét veszélyhelyzetekre felkészülés érdekében
gyakorlatok megtartására került sor. A közösségi szolgálatot teljesítő diákok, a felmenő rendszerű
katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, a tanulóifjúság felkészítése a megelőzés eredményességét
növelte.
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Tovább folytatta az Igazgatóság a veszélyes üzemek üzemeltetőinek biztonsággal kapcsolatos
tudatosságának növelését és a jogalkalmazás érvényesülésével kapcsolatos megelőző
tevékenységet. Kiemelt figyelmet fordított a veszélyesáru-szállításokkal kapcsolatos eljárásokban
az egységes jogalkalmazás érvényesülésére.
A költségtakarékos gazdálkodás, az állomány egyen- és védőruházati ellátásának biztosítása, a
hiányzó technikai eszközök pótlása, valamint az infokommunikációs fejlesztés adta lehetőségek
szakmai munkavégzésben való alkalmazása megvalósult. Az évet sikerült tartozásmentesen zárni,
bevételi előirányzatokat teljesíteni.
A folyamatos kapcsolattartás eredményeként erősödött az állampolgárokkal, a rendvédelmi, társ- és
együttműködő szervekkel, szervezetekkel, a sajtóval a jó együttműködés.
A humán szakterület tevékenységével biztosította az Igazgatóság a humán-erőforrás optimális
hatékonyságát a pályára irányításban, a kiválasztásban, a foglalkoztatásban, a motiválást a
munkateljesítmények ösztönzésében. Eredményesen szervezte a képzési igényeket.
A hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat az Igazgatóság teljes körűen teljesítette, így Pest
megyében egyetlen településen sem maradt el a közszolgáltatás biztosítása.
V. 2020. ÉVRE IRÁNYULÓ CÉLKITŰZÉSEK
1. A tűzesetek számának és a tűzeseti halálesetek visszaszorítása, a bekövetkezett tűzesetek
szakszerű felszámolása.
2. Az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának erősítése,
növelve az önálló tevékenységet végző beavatkozók arányát.
3. A lakástüzek és szén-monoxid-mérgezések megelőzése érdekében folytatni kell
lakosságtájékoztatási tevékenységet, és erősíteni kell a lakosságban a preventív magatartás
fontosságát.
4. A területi és helyi szintű védelmi igazgatási szereplők felkészítésének folytatása.
5. Folytatni kell a polgári lakosságnak, különösképpen az ifjúságnak a katasztrófák veszélyeire
való felkészítését, kiemelt figyelemmel a bekövetkező katasztrófák esetén alkalmazandó és
követendő magatartási szabályok elsajátítására. Fejleszteni a polgári felkészültségi
képességeket.
6. A szabadtéri tüzek számának csökkentésére - hatósági és egyéb, nem hatósági eszközökkel történő
intézkedések megtétele.
7. Folytatni kell az öngondoskodási képesség erősítését, a polgári védelmi szervezetek
katasztrófavédelmi készségeinek és képességeinek fejlesztését, gyakorlati felkészítését, az
önkéntes mentőszervezetek technikai fejlesztést, rendszeres gyakorlatoztatását,
szerepvállalásuk növelését.
8. Folytatni kell az egységes jogalkalmazás erősítését, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházások megvalósításának hatósági és szakhatósági eljárások lefolytatásával történő
támogatását, az e-ügyintézéssel, valamint a bürokráciacsökkentéssel és az adminisztratív
terhek enyhítésével kapcsolatos célkitűzések hatósági folyamatok során történő
végrehajtását.
9. Fokozott hatósági felügyeletet kell biztosítani a veszélyes anyagok teljes életciklusa alatt,
amely egyaránt kiterjed a tevékenység engedélyezésére, a szállítási műveletek
biztonságának ellenőrzésére is.
10. Folytatni kell a kijelölt létfontosságú rendszerek és létesítmények üzemfolytonosságát
biztosító hatósági tevékenységet.
11. Tovább kell erősíteni a katasztrófavédelem megelőzést célzó kommunikációját.
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12. A személyi állomány szakmai felkészültség szintjét emelni kell, szem előtt tartva a
preventív feladatellátást.
13. Az Igazgatóság és helyi szervei ingatlanjainak korszerűsítése, a szolgálati körülmények
további javítása.
14. A hivatásos tűzoltóság fennállásának 150. évfordulója alkalmából rendezvények és fórumok
keretében a szervezeti kultúra erősítése.
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VI. MELLÉKLETEK
Tűzoltósági tevékenység

1.számú ábra

2.számú ábra
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3. számú ábra

Főügyeleti tevékenység

KMSZ vonulások száma
Tűz

Műszaki mentés

Riasztástól eltérő alkalmazás

Téves jelzés

250

200

199

150

109
100

100

79

50

1
0

4. számú ábra
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Utólagos

Polgári védelmi tevékenység

5. számú ábra

6. számú ábra
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7. számú ábra

Kommunikációs tevékenység

Sajtómegjelenés 2019. évben
424

808
783

4936

televízió

rádió

internet
8. számú ábra
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nyomtatott sajtó

