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PREAMBULUM 

Magyarországon a nemzeti katasztrófavédelmi rendszer számottevő 

változáson ment keresztül az elmúlt évek során. A katasztrófavédelmi 

törvény1 alapvetően változtatta meg a szervezetrendszer felépítését, a 

kiegészítő szabályzók pedig a működés rendelkezéseit foglalják magukban. 

A megújult struktúra egyik eleme a Katasztrófavédelmi Műveleti 

Szolgálat (KMSZ), amely önálló szervezeti egységként 2012. április 1-én 

kezdte meg működését minden megyében és a fővárosban.  

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

(BM OKF) alárendeltségében működő hivatásos területi szerveinek, a 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságoknak készenléti jellegű 

szolgálatot kell működtetniük, ami a Katasztrófavédelmi Műveleti 

Szolgálat. A területi felépítést tekintve a megyei igazgatóhelyettes 

közvetlen alárendeltségében tartozó Megyei Főügyeleti Osztály alá tartozik 

a KMSZ, a megyei tűzoltósági főfelügyelő szakmai koordinációja mellett.  

Az állomány a vonatkozó törvények, rendeletek valamint főigazgatói 

intézkedések alapján végzi tevékenységét. A szolgálati szabályzat2 

tartalmazza a KMSZ rendeltetését, feladatait, a tagokkal szemben 

támasztott követelményeket, és írja elő a szolgálat ellátásának rendjét, a 

szolgálatszervezés szabályait, az alkalmazás eseteit, a képzési rendet, az 

okmányok rendszerét, a napirendet, a felszereléseket, valamint az öltözetet.  

                                                           

1 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról 

2 47/2014. számú BM OKF Intézkedés a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, a Katasztrófavédelmi 

Mobil Labor, valamint a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység tevékenységének szabályozásáról 
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Hipotézis 

A műveleti szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a működési 

területén, azaz a megye illetékességi területén történt tűzoltói 

beavatkozásokat, káreseti tevékenységet folytat, indokolt esetben átveszi a 

tűzoltás irányítását, gyakorlatokat és továbbképzéseket szervez, illetőleg 

számos esetben ellenőrzési tevékenységet folytat. Az ellenőrzések 

kiterjedhetnek a tűzoltóságok készenléti szolgálatának ellátására, a 

szolgálatok váltására, gyakorlatokra, vagy éppenséggel a képzések, 

továbbképzések rendszerére. Megítélésem szerint a műveleti szolgálat 

tevékenységének szerves részét képező ellenőrzési tevékenység 

fejleszthető, a működési szabályozás függvényében. 

A kutatási célok: 

 Megvizsgálni és értékelni a KMSZ ellenőrzések szerepét, 

volumenét; 

 Áttekinteni a szabályozottság mértékét; 

 Elemezni az ellenőrzések hatékonyságát; 

 Kidolgozni a KMSZ részére az ellenőrzési protokollt, sémát. 

A kutatás módszerei: 

 Releváns szakirodalom feldolgozása; 

 Jogszabályok és belső szabályzók tanulmányozása; 

 Kérdőíves felmérés, azok eredményének vizsgálata; 

 Adatbázisok, statisztikák áttekintése és elemzése3; 

 Tapasztalatok ütköztetése. 

                                                           

3 Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program (KAP online), OKF intranet 
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A KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI SZOLGÁLAT 

A BM OKF a káresemények elleni védekezés központi szerve. 

Szakirányítása alatt valósul meg a tűzeseteknél és műszaki mentéseknél 

történő beavatkozások irányítása. A területi szervek, a megyei 

igazgatóságok felügyelik a hivatásos-, önkormányzati-, és létesítményi 

tűzoltó-parancsnokságok, valamint önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai 

tevékenységét.  

 

1. ábra. A KMSZ káreseti tevékenysége a szervezeti struktúrában4 

A káreseti tevékenység vonatkozásában a KMSZ, mint a területi szerv 

egysége, irányító szerepet tölt be; az ellenőrzési funkció esetében a 

beavatkozó állomány munkavégzését vizsgálja. 

                                                           

4 Készítette: a szerző 



 - 6 - 

Katasztrófavédelmi Műveletek 

Az elmúlt évek katasztrófavédelmi műveleteinek, vonulásainak számadatai 

kategorizálva mutatják az események jellegéből adódó feladatokat. Az 

esetek összesített száma hullámzik, a tűzesetek értékei csökkenést 

mutatnak, míg a műszaki mentések volumene egyre növekvő tendenciát 

határoz meg. 

KATASZTRÓFA-

VÉDELMI 

MŰVELETEK 

Események Tűzeset 
Műszaki 

mentés 

 

Vonulást 

nem 

igénylő 

esemény 

 

Téves 

jelzés 

Szándékosan 

megtévesztő 

jelzés 

2012 69387 35284 21260 1830 10146 867 

2013 55451 18637 25498 1556 9320 440 

2014 57265 18115 27407 1431 9985 327 

1. táblázat. A katasztrófavédelmi műveletek összesített számadatai5 

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat felépítése 

A létszám minden megyében 9 fő, amelyből 3 fő szolgálatvezető, 3 

helyettes és 3 fő „biztonsági tiszt” (2-3 fő a napi szolgálati létszám). A 

fővárosban ezen túlmenően 5 fő gépjárművezető ahol a napi készenléti 

létszám minimum 3 fő (2 fő + 1 fő gépjárművezető). Mindenkinek kötelező 

a tűzvédelmi szakmai felsőfokú végzettség, tűzoltás-vezetői jogosultság, 2 

év tűzoltás-vezetői beosztásban eltöltött idő, gépjárművezetői engedély és 

ahhoz emelt szintű vizsga (PÁV I.), valamint egészségügyi 

követelményeknek megfelelés. 

                                                           

5 Forrás: Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program (KAP online) 
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A szolgálat ellátása 24/48-as váltásos munkarendben, állandó 

készenléti helyzetben a szolgálatteljesítés helyén történik (tehát 1 nap 

szolgálat, majd 2 pihenőnap). A munkavégzésre előírt szolgálati napok, a 

szabadságok és a pihenőnapok számát belső szabályzók tartalmazzák. A 

szolgálat kezdete reggel 6:00 és 8:00 óra között van, és másnap reggelig 

tart. 

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat alkalmazása 

„A tűzeset felszámolásához szükséges erőket a riasztási fokozattal kell 

kifejezni. A riasztandó különleges gépjárművek fajtáját és darabszámát a 

riasztást elrendelő határozza meg, ebben az esetben a riasztási fokozat 

megnevezése után a „KIEMELT” szót kell alkalmazni”6. A riasztási 

fokozat I.-V. lehet, amelyet a megyei igazgatóságokon működő 

műveletirányítási ügyelet határoz meg. Amennyiben a KMSZ riasztásra 

kerül, úgy a riasztási fokozat „Kiemelt” lesz, miközben a szolgálat tagjai az 

alkalmazást követő két percen belül kötelesek elindulni a helyszínre. 

A KMSZ riasztására az alábbi esetekben kerül sor7: 

 minden II.-es vagy annál magasabb riasztási fokozat elrendelésekor; 

 ha a kárhelyszínen tűzoltó súlyosan, életveszélyesen megsérült, 

elhunyt; 

 amennyiben a megyei/fővárosi fő- és műveletirányító ügyelet a 

visszajelzések alapján úgy dönt; 

 amennyiben a KMSZ-en málházott speciális felszerelésekre a 

helyszínen szükség van; 

                                                           

6 A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 

15.) BM rendelet 

7 47/2014. számú BM OKF Intézkedés a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, a Katasztrófavédelmi 

Mobil Labor, valamint a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység tevékenységének szabályozásáról 
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 amennyiben a kárhelyszínen lévő tűzoltásvezető konzultációra kéri 

összetett, bonyolult eseteknél (műszaki mentés, daruzás, magasból-, 

mélyből mentés, fakidőlés, stb.); 

 tűzoltó gépjármű balesetéhez, ha a baleset személyi sérüléssel járt; 

 az megyei igazgató utasítására; 

 a tűzoltósági főfelügyelő utasítására; 

 a KMSZ vezető döntése alapján, amennyiben az adott káreset 

felszámolását ellenőrizni kívánja vagy a visszajelzések alapján 

indokoltnak. 

 

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vonulása esetében, a 

felderítést követően a KMSZ minősíti az esetet, nyilatkozik a tűzoltás-

vezetés átvételéről, vagy át nem vételéről. 

Katasztrófavédelmi Műveleti 

Szolgálat tevékenysége 

Összes 

igénybevétel 

Káreseti 

tevékenység 

Irányítás 

átvétele 

2012 (áprilistól) 5336 2212 471 

2013 9054 3632 689 

2014 8455 2994 635 

2. táblázat. A KMSZ igénybevételek összesített számadatai8 

A KMSZ igénybevételének adataiból kivehető, hogy 

hozzávetőlegesen a káresetek 40%-nál folytatnak tevékenységet, amely 

események 1/5 részénél átveszik a tűzoltás vezetését vagy a mentés 

irányítását. Amennyiben káreseti helyszíni szemle vagy helyszíni 

ellenőrzés lefolytatása válik szükségessé, úgy a KMSZ ’riasztástól eltérő’ 

alkalmazására kerül sor. 

                                                           

8 Forrás: OKF Intranet 
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A megyénkénti bontás adatai több tényező miatt mutathatnak 

eltérést. Ilyen például a megyében található tűzoltóságok száma is, hiszen 

ez alapvetően meghatározza az előírt ellenőrzések számát.  

KMSZ 

Összes igénybevétel 

2012 

(áprilistól) 
2013 2014 Összesen 

Baranya MKI 324 538 451 1313 

Bács MKI 214 425 462 1101 

Békés MKI 236 438 412 1086 

Borsod MKI 371 561 503 1435 

Csongrád MKI 225 301 307 833 

Fejér MKI 261 383 358 1002 

Győr MKI 472 603 509 1584 

Hajdú MKI 237 431 448 1116 

Heves MKI 103 273 282 658 

Jász MKI 321 497 399 1217 

Komárom MKI 226 427 339 992 

Nógrád MKI 290 331 295 916 

Pest MKI 260 713 584 1557 

Somogy MKI 190 366 335 891 

Szabolcs MKI 265 614 564 1443 

Tolna MKI 122 256 402 780 

Vas MKI 159 277 259 695 

Veszprém MKI 253 420 366 1039 

Zala MKI 164 231 286 681 

Fővárosi KI 643 969 894 2506 

Mindösszesen: 5336 9054 8455 22845 

3. táblázat. A KMSZ igénybevételeinek összesített számadatai 

illetékességi területek szerinti bontásban9 

 

                                                           

9 Forrás: OKF Intranet 
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A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat szakfelszerelései 

Előfordulhat olyan káresemény, ahol a tűzoltásvezető, tehát a kárhelyszínen 

lévő vezető, konzultációra kéri a KMSZ állományát, például bonyolultabb 

esetek, daruzás, mélyből- vagy magasból mentés, illetőleg ha a KMSZ 

gépjármű felszerelései közül speciális eszközökre van szükség. Ilyen lehet 

többek között az alapfelszereltségen felül málházott gázkoncentráció-mérő 

(gázérzékelő), az elektromos térerő mérő, a ponthőmérő, a távolságmérő, 

vagy akár a hőkamera. 

 

  

1. kép. A helyszíni szemle lefolytatásának 

eszközei10 

2. kép. Mintavételi egységcsomag11 

 

 

A gépjárművekre vonatkozó előírás: Terepjáró képességű, 

megkülönböztető jelzésekkel ellátott személygépjármű vagy N1 kategóriás 

haszongépjármű12. 

                                                           

10 Készítette a szerző 

11 Készítette a szerző 

12 47/2014. számú BM OKF Intézkedés a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, a Katasztrófavédelmi 

Mobil Labor, valamint a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység tevékenységének szabályozásáról 
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3. kép. Fővárosi Katasztrófavédelmi Műveleti 

Szolgálat járműve13 

4. kép. Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Műveleti Szolgálat járműve14 

   

5. kép. Heves Megyei Katasztrófavédelmi 

Műveleti Szolgálat járműve15 

6. kép. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat járműve16 

   

7. kép. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 

Műveleti Szolgálat járműve17 

8. kép. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Műveleti Szolgálat járműve18 

                                                           

13 Készítette a szerző 

14 Készítette a szerző 

15 Készítette a szerző 

16 Készítette a szerző 

17 Készítette a szerző 

18 Készítette a szerző 
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Részösszegzés 

„Az egységes, integrált katasztrófavédelem feladat- és hatáskörének 

bővülése, a reagáló képesség fokozása, az egységes beavatkozás-irányítás 

kialakítása indokolta a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat létrehozását a 

megyei igazgatóságokon. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat olyan 

speciális szervezeti elem, mobil ellenőrző csoport, amelynek feladata 

egyebek mellett a katasztrófavédelmi műveletirányítás, a tűzoltás, 

műszaki mentés irányítása, ellenőrzése, a beavatkozás-elemzések 

készítése, gyakorlatok szervezése, tűzoltási gyakorlatok ellenőrzése. 

Mindezeken túl a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat folyamatosan 

figyelemmel kíséri, hogy rendelkezésre állnak-e a biztonságos 

beavatkozáshoz szükséges feltételek, ellenőrzi a szolgálatellátást.”19 A 

KMSZ három éves fennállásának számadatai jól szemléltetik a szervezeti 

egység tevékenységrendszerét, a beavatkozások és egyéb alkalmazások 

viszonyát. A káresetek felszámolásának a KMSZ olyan eleme, amely a 

valós beavatkozáson felül, a hatósági szegmens összehangolt működésében 

is részt vesz, közreműködik a tűzvizsgálati eljárás és helyszíni szemlék 

lefolytatásában. A statisztikai adatok mutatják, hogy a KMSZ részére 

előírt ellenőrzési feladatrendszer az alapvető tevékenység meghatározó 

része. 

 

                                                           

19 Bérczi László: Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő 

eszközrendszer fejlesztések az integrált katasztrófavédelem rendszerében - Doktori (PhD) értekezés, 60. 

oldal. 2014. 
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A KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI SZOLGÁLAT 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGE 

A gyakorlatok kapcsán a szolgálat szervezi a tűzoltási, műszaki-mentési 

szituációs gyakorlatokat, a nem általa szervezett és nem a részvételével 

zajló gyakorlatok végrehajtását ellenőrzi. Vezetési törzsgyakorlatok, 

tűzoltási gyakorlatok, katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatok 

megszervezésében, lebonyolításában, koordinálásában, végrehajtásának 

ellenőrzésében, értékelésében működik közre.  

Az ellenőrzések rendszere 

A szolgálatok napi tevékenységét jellemzően, a káreseti beavatkozásokon 

felül a munkatervben (1. számú melléklet) előírt feladatokat végrehajtása 

határozza meg. Ezek jellemzően ellenőrzési tevékenységek, ami lehet 

szolgálatváltás, szolgálatellátás, gyakorlat ellenőrzése, de előfordul 

„egyéb” ellenőrzés is, továbbá a KMSZ részt vesz különböző gyakorlatok 

szervezésében is, illetőleg az állomány részére rendszeresen tart oktatást és 

továbbképzést. 

KMSZ 

Káreseten kívüli igénybevétel 

Gyakorlat ellenőrzése, 

tartása 
Ellenőrzések 

2012 (áprilistól) 933 2191 

2013 1180 4242 

2014 1228 4233 

4. táblázat. A KMSZ ellenőrzéseinek összesített számadatai20 

 

                                                           

20 Forrás: OKF Intranet 
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A hatályos BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató intézkedése21 

alapján minden félévben a KMSZ működési területén (azaz a megye 

illetékességi területén) található tűzoltóságok mindhárom szolgálati 

csoportjánál legalább egy alkalommal négy témakörben végez 

ellenőrzést. Ezek értelmében ellenőrzi: 

 hivatali munkaidő után a készenléti szolgálat ellátást; 

 gyakorlat végrehajtását; 

 kiképzési foglalkozás végrehajtását (alaki, elméleti, szerelési, 

tűzoltótechnika kezelői, sportfoglalkozás, stb.); 

 szolgálatváltás végrehajtását.  

Tisztázatlan kérdéskör, hogy a szabályzó előírásai mindhárom szolgálati 

csoportra (A, B, és C csoportokra) vonatkozó tűzoltóságok esetében ír elő 

ellenőrzést. Így egyértelműen nem vonatkozik az önkormányzati tűzoltó-

parancsnokságok azon részére, amik eltérő szolgálatszervezést 

alkalmaznak, továbbá a létesítményi tűzoltó-parancsnokságokra és az 

önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó-egyesületek állományára. 

Az ellenőrzések jellemzői 

A BM OKF ellenőrzési szabályzata22 taglalja a szervezet működésével 

kapcsolatos tevékenységi sorokat, a jogosultságokat (az ellenőrző és 

ellenőrzött jogosultságait, kötelezettségeit), és az ellenőrzések alapvető 

szabályait, illetőleg meghatározza az ellenőrzés alapelveit: tervszerűség, 

törvényesség, meglepetésszerűség, objektivitás, szakszerűség, gazdaság-

osság, megalapozottság, összeférhetetlenség kizárása, segítő jelleg. 

                                                           

21 47/2014. számú BM OKF Intézkedés a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, a Katasztrófavédelmi 

Mobil Labor, valamint a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység tevékenységének szabályozásáról 

22 A hivatásos katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési és felügyeleti tevékenységének szabályairól szóló 

27/2014. számú BM OKF Intézkedés 
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Az ellenőrzés fajtái közül az alábbiakat különbözteti meg az Intézkedés: 

 vezetői ellenőrzés 

 irányítószervi ellenőrzés 

 szakmai ellenőrzés 

 revíziós ellenőrzés 

 felügyeleti ellenőrzés 

 hatósági ellenőrzés 

 vizsgálat 

A KMSZ ellenőrzéseit tekintve a tűzoltóságok állományának tevékenységét 

ellenőrizve ’szakmai ellenőrzésnek’ minősül, azaz: egy speciális 

szakterület célzott ellenőrzése, amely egy szakmai kérdés működését 

vizsgálja az alárendelt szervezeteknél. 

Az ellenőrzések módszerei23 

Az intézkedés alapján az ellenőrzési fajtákon belül az ellenőrzési módszer 

alkalmazásáról az ellenőrzést elrendelő vezető dönt. 

A módszerek között szerepel: átfogó ellenőrzés, témavizsgálat, 

célellenőrzés (ezen belül vezetői célellenőrzés, átadás-átvétel ellenőrzése, 

utóellenőrzés, visszatérő ellenőrzés, felülellenőrzés), szemle, 

beszámoltatás, adatszolgáltatás elemzése, referáda, hatósági (ezen belül 

supervisori) ellenőrzés, mobil (fővizsgálói) ellenőrzés, KMSZ speciális 

ellenőrzés, ellenőrző gyakorlat, országos, megyei és helyi szinten 

alkalmazott ellenőrzések. 

 

 

                                                           

23 A hivatásos katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési és felügyeleti tevékenységének szabályairól szóló 

27/2014. számú BM OKF Intézkedés alapján 
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KMSZ speciális ellenőrzés  

Szabályait a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (továbbiakban: 

KMSZ), valamint a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (továbbiakban: KML) 

tevékenységének szabályozásáról szóló főigazgatói intézkedés tartalmazza. 

A területi adatok eltérést mutatnak az ellenőrzések számát illetően. Ennek 

több oka is lehet, például a megyében található tűzoltóságok száma, vagy 

az „egyéb ellenőrzések” (veszélyesáru-szállítás, pirotechnika, 

szúnyoggyérítés), amiket a vezető döntése alapján a KMSZ végez. 

Ellenőrzések száma 
2012 

(áprilistól) 
2013 2014 Összesen 

Baranya MKI 121 225 162 508 

Bács MKI 75 183 222 480 

Békés MKI 94 214 246 554 

Borsod MKI 145 289 235 669 

Csongrád MKI 67 124 172 363 

Fejér MKI 63 123 145 331 

Győr MKI 337 419 309 1065 

Hajdú MKI 84 214 231 529 

Heves MKI 40 196 187 423 

Jász MKI 159 246 167 572 

Komárom MKI 111 171 142 424 

Nógrád MKI 108 187 215 510 

Pest MKI 88 269 224 581 

Somogy MKI 99 159 174 432 

Szabolcs MKI 165 306 299 770 

Tolna MKI 48 141 277 466 

Vas MKI 68 172 208 448 

Veszprém MKI 170 234 233 637 

Zala MKI 61 92 132 285 

Fővárosi KI 88 278 253 619 

Mindösszesen 2191 4242 4233 10666 

5. táblázat. A KMSZ ellenőrzéseinek összesített számadatai  

területi bontásban24 

                                                           

24 Forrás: OKF Intranet 
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Ellenőrző gyakorlat 

A szerelési és begyakorló gyakorlatokon elsajátított ismeretek ellenőrzése. 

Ha az ellenőrzés helyi szinten történik, akkor úgynevezett ’parancsnoki 

ellenőrző gyakorlatról’ beszélhetünk, amit az adott tűzoltóság parancsnokai 

(vagy helyettesei) szerveznek az állomány részére, a tudtuk nélkül. A 

’megyei ellenőrző gyakorlatot’ pedig a megyei tűzoltósági főfelügyelő 

szervezi, ami jellemzően több tűzoltó-parancsnokság állományát érinti, 

mivel azokat minimum III. riasztási fokozatra kell szervezni. 

Gyakorlat 

ellenőrzése, tartása 
2012 

(áprilistól) 
2013 2014 Összesen 

Baranya MKI 67 88 84 239 

Bács MKI 63 54 95 212 

Békés MKI 37 67 56 160 

Borsod MKI 92 93 95 280 

Csongrád MKI 46 39 31 116 

Fejér MKI 34 38 45 117 

Győr MKI 49 50 57 156 

Hajdú MKI 45 24 36 105 

Heves MKI 22 26 46 94 

Jász MKI 57 74 78 209 

Komárom MKI 46 92 90 228 

Nógrád MKI 50 43 28 121 

Pest MKI 68 84 48 200 

Somogy MKI 27 44 73 144 

Szabolcs MKI 28 87 104 219 

Tolna MKI 22 48 52 122 

Vas MKI 31 29 16 76 

Veszprém MKI 33 73 74 180 

Zala MKI 26 35 47 108 

Fővárosi KI 90 92 73 255 

Mindösszesen 933 1180 1228 3341 

6. táblázat. A KMSZ gyakorlat-ellenőrzéseinek és tartásainak 

összesített számadatai területi bontásban25 

                                                           

25 Forrás: OKF Intranet 
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Az ellenőrző gyakorlatok szervezésével kapcsolatos előírásokat a 

Kiképzési Szabályzat26 tartalmazza. A gyakorlatok célja a szerelési, 

helyismereti, szituációs begyakorló gyakorlatokon elsajátított ismeretek 

ellenőrzése, a tűzoltás, műszaki mentés vezetésének, a tűzoltásnál 

szervezhető beosztási feladatok gyakorlása, az ezzel kapcsolatos ismeretek 

ellenőrzése. Helyi szinten hivatásos tűzoltóságon a parancsnok vagy 

helyettese köteles félévenként valamennyi szolgálati csoport részére egy-

egy ellenőrző gyakorlatot tartani (amelyek közül az egyiknek nappalinak, a 

másiknak éjszakainak kell lennie), míg területi szinten az igazgatóság 

évente legalább három ellenőrző gyakorlatot szervez. A gyakorlatok 

értékelése ellenőrző íven történik (2. számú melléklet), ami az 

Ellenőrzési Szabályzat részét képezi.  

 

Az ellenőrzések végrehajtása 

A megyei főügyeleti osztályvezető által készített munkatervben foglalt 

ellenőrzéséket hajtja végre a KMSZ állománya. A munkatervet (1. számú 

melléklet) a megyei tűzoltósági-, polgári védelmi- és iparbiztonsági 

főfelügyelő aláírja, az igazgatóhelyettes pedig jóváhagyja a tárgyhónapot 

megelőző hónap 25-ig, így az ellenőrzések tervezhetők. A KMSZ riasztása 

esetén az ellenőrzés felfüggesztésre kerül, hiszen 2 percen belül meg kell 

kezdeni a vonulást. 

A Műveleti Szolgálatok az ellenőrzések megkezdése előtt ’igazolják 

magukat’ a szolgálati igazolvány és a nyílt parancs (3. számú melléklet) 

felmutatásával és tájékoztatják az állományt az ellenőrzés tényéről.  

                                                           

26 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kiképzési Szabályzatának kiadásáról szóló 

85/2014. számú BM OKF intézkedés 
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Az ellenőrzés dokumentálása ellenőrzési napló naplóban történik. A helyi 

szerveknél végzett ellenőrzések alkalmával az ellenőrzés tényét, időpontját 

és az ellenőrzésen tapasztaltakat, a feltárt hiányosságokat, a megtett 

intézkedéseket és a javaslatokat az ellenőrzési naplóban kell rögzíteni. A 

hivatali munkaidő után a készenléti szolgálat ellátás, a kiképzési 

foglalkozás végrehajtásának, valamint szolgálatváltás ellenőrzésének 

esetében az adott szervezeti egység ellenőrzési naplójába kerülnek a 

megállapítások, hiszen a napló a tűzoltó-parancsnokságokon van 

elhelyezve. A gyakorlat végrehajtásának ellenőrzése esetén a KMSZ 

részére kiadott naplóba kerülnek az észrevételek, mivel az a szolgálat 

gépjárművén van elhelyezve. 

 

Részösszegzés 

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatok tevékenységének jelentős 

részét az ellenőrzések teszik ki. 2012. évben az összesített adatok alapján 

az igénybevételek több mint 58,5 %-a volt ellenőrzés. 2013-ban alig 

változott az arány, mert 59,8 %, míg 2014. év számított mutatója 64,5%, 

tehát hozzávetőlegesen a KMSZ esetében minden 5 alkalmazásból 3 

ellenőrzés. A kötelezően előírt kontroll száma megyénként eléggé eltérő 

lehet, továbbá a szabályozottsága nem teljes körű (önkormányzati és 

létesítményi tűzoltó-parancsnokságok, önkéntes tűzoltó-egyesületek 

vonatkozásában). A gyakorlatok ellenőrzéséhez létezik ellenőrző ív, 

viszont a készenléti szolgálat ellátás, a kiképzési foglalkozások és a 

szolgálatváltások ellenőrzésére nincs séma.  
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AZ ELLENŐRZÉSEKKEL KAPCSOLATOS FELMÉRÉS 

Több szintű felmérést készítettem a KMSZ tevékenységével kapcsolatosan, 

a beavatkozó állomány és a megyei tűzoltósági főfelügyelők körében, 

mivel ők a szakmai irányítók. A kérdőívnek a tanulmány szempontjából 

releváns kérdések az alábbiak. 

Kérdések a KMSZ állománynak 

A kérdéseket véletlenszerű időpontban töltötték ki a KMSZ szolgálatban 

lévők, különböző megyékből és szolgálati csoportokból. (47 válaszadó) 

A KMSZ szakmai tevékenységével kapcsolatosan Ön melyik állítást 

részesíti előnyben? 

1. A KMSZ állományát be kell vonni az ipabiztonsági és polgári 

védelmi tevékenységekbe is (veszélyes anyagok szállításának 

ellenőrzése, mentőcsoportok tevékenységei, …) 3 – 6,28% 

2. A KMSZ csak a tűzoltóságok felügyeletét lássa el, illetőleg a 

káreseményekkel foglalkozzon. 44 – 93,62% 

 

Ön szerint a KMSZ a felsorolt gyakorlatok kapcsán szervező vagy 

résztvevő legyen? (több válasz is jelölhető volt) 

 A KMSZ 

szervező 

A KMSZ 

résztvevő 

Tűzoltási, műszaki-mentési gyakorlatok [ 42 ] 

89,36% 

[ 11 ] 

23,4% 

Szituációs begyakorló gyakorlat [ 36 ] 

76,6% 

[ 14 ] 

29,79% 

Katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlat [ 12 ] 

25,53% 

[ 36 ] 

76,6% 

Vezetési törzsgyakorlat [  7 ] 

14,89% 

[ 40 ] 

85,1% 

Megyei ellenőrző gyakorlat [ 28 ] 

59,57% 

[ 22 ] 

46,8% 
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Kérdések a megyei tűzoltósági főfelügyelőknek 

A kérdéseket egy továbbképzés alkalmával válaszolták meg a megyei 

tűzoltósági főfelügyelők, valamint a továbbképzést szervező előadók a BM 

OKF-ről.  (24 Válaszadó) 

A KMSZ szakmai tevékenységével kapcsolatosan Ön melyik állítást 

preferálja?  

1. A KMSZ állományát be kell vonni az ipabiztonsági és polgári 

védelmi tevékenységekbe is (veszélyes anyagok szállításának 

ellenőrzése, mentőcsoportok tevékenységei, …) 3 – 12,5 % 

2. A KMSZ csak a tűzoltóságok felügyeletét lássa el, illetőleg a 

káreseményekkel foglalkozzon. 21 – 87,5 % 

 

Ön szerint a KMSZ a felsorolt gyakorlatok kapcsán szervező vagy 

résztvevő legyen? (több válasz is jelölhető volt) 

 A KMSZ 

szervezze 

A KMSZ 

részvevő 

Tűzoltási, műszaki-mentési gyakorlatok [15]  

62,5 % 

[11] 

45,83 % 

Szituációs begyakorló gyakorlat  [12] 

50,00 % 

[11] 

45,83 % 

Katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlat [13] 

54,17 % 

[14] 

58,33 % 

Vezetési törzsgyakorlat [ 7] 

29,16 % 

[17] 

70,83 % 

Megyei ellenőrző gyakorlat [15] 

62,50 % 

[10] 

41,67 % 
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Részösszegzés 

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálattal kapcsolatos kérdőíves 

felméréseimben a szolgálatot teljesítő állomány és a megyei tűzoltósági 

főfelügyelők válaszait összesítettem. 

 Abban a kérdésben, hogy a KMSZ csak a tűzoltóságok felügyeletét 

(szolgálattal kapcsolatos ellenőrzések, káresemények) lássák-e el, 

nagyjából egybehangzó eredmény született. Mind az irányítók (87,5%), 

mind a beavatkozók (93,62%) jobbnak látnák, ha a KMSZ csak a 

tűzoltói szakterület koordinálását végezné. A gyakorlatok kapcsán már 

más a helyzet. A Tűzoltási, műszaki-mentési gyakorlat és a Szituációs 

begyakorló gyakorlat vonatkozásában a többség véleménye alapján a 

KMSZ szervezői (ellenőrzői) tevékenységet folytasson. A Katasztrófa-

felszámolási együttműködési gyakorlat témakörben a szakmai vezetők 

nyilatkozata alapján közel döntetlen álláspont született, míg a beavatkozók 

nagyobb arányban, inkább részt vennének ezeken a gyakorlatokon. A 

Vezetési törzsgyakorlat esetében is azonos az álláspont, miszerint a KMSZ 

a résztvevő szerepet töltsön be. A Megyei ellenőrző gyakorlat kérdésében 

(ami a tanulmány szempontjából a legfontosabb) szintén megegyeznek a 

vélemények (~60%), azaz a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 

állomány szervezze meg a megyei ellenőrző gyakorlatokat. Mindezeket 

kiegészítve a kérdőívet kitöltök több mint 40%-a szerint a KMSZ részt is 

vehetne az ellenőrző gyakorlatokon. 
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A „KMSZ ELLENŐRZÉSI PROTOKOLL” 

A műveleti szolgálatok részére (már fentebb taglalt) előírt ellenőrzések 

közül a gyakorlatokra létezik ellenőrző ív, míg a szolgálatellátás-, a 

szolgálatváltás- és a kiképzési foglalkozás végrehajtására vonatkozó 

ellenőrzésre nincs. A kiképzési foglalkozások alkalmával az állomány a 

ciklikus képzési tervben előírt képzéseket bonyolítja le, a 

szolgálatparancsnok irányításával. Ebben az esetben az ellenőrzési séma 

nem indokolt, hiszen a szolgálat ellátás legelső eleme, hogy az állomány 

napirend szerint tevékenykedik-e, így azt tovább dokumentálni nem 

célszerű. 

A szolgálatellátás ellenőrzése 

A szolgálati csoportok az előírásoknak megfelelően jogszabályok és belső 

szabályzók alapján végzik tevékenységüket, az előírt időben, napirend 

szerint, meghatározott öltözetben, előírt dokumentumokat használva. 

Amennyiben a szolgálat ellátásának teljes körű vizsgálatát vesszük alapul, 

úgy az ellenőrzés meglehetősen hosszú időt vesz igénybe. Általában 

próbariasztás az első, hiszen a Tűzoltási és Műszaki Mentési 

Szabályzat27 kimondja: „A riasztás a készenléti jellegű szolgálatba 

beosztott személyi állomány és az általuk kezelt gépjárművek, 

felszerelések, oltó- és segédanyagok vonulására szóló felhívás.” Továbbá: 

„Az állandó készenléti jellegű szolgálattal rendelkező katasztrófavédelmi 

szerv riasztott szere a riasztáskori tartózkodási helyét kettő percen belül 

köteles elhagyni, a vonulást megkezdeni.” A riasztási normaidő hat perc 

is lehet csere-felépítményes gépjárművek esetében. A ’késleltetett 

riasztás’ esetében legfeljebb hat perc a normaidő gyakorlat végrehajtása, 
                                                           

27 A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 

15.) BM rendelet 
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sportfoglalkozás végrehajtása, málházási tevékenység végzése, 

rendezvényen történő részvétel, szerkarbantartás végzése, üzemanyag és 

oltóanyag utánpótlása vagy a szerek rendeltetésüktől eltérő használata 

során. A próbariasztás során az ellenőrző méri az időt a riasztási jel 

elhangzásától addig, amíg az riasztott szerek közül az utolsó gépjármű 

hátsó tengelye nem hagyja el a szertárat (feltételezve, hogy a csoport 

állomáshelyén tartózkodik). Erről már van szakmai állásfoglalás, viszont 

az nincs szabályozva, hogy milyen hosszúságú a riasztási felhívás. 

 

A szolgálatellátás ellenőrzéskor vizsgált területek: 

 védőfelszerelések, 

 szerelési, kötözési feladatok, 

 gépjárművek állapota, 

 málházási ismeretek, 

 okmányok és dokumentumok, 

 híradóügyelet. 

Mindezeket követve, amennyiben minden egyes szakmai területet 

tételesen áttekint az ellenőrző, úgy rendkívül hosszú idő egy-egy 

ellenőrzés. Továbbá vannak olyan tételek, amiket felesleges minden egyes 

ellenőrzés alkalmával elkérni (például, ha ellenőriztem a gépjárművezetők 

jogosítványát, és ebben az évben senkinek nem fog lejárni, úgy nem kell 

megnéznem kettő hónap múlva…)  
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Továbbá több egység is végez ellenőrzést, ami azt jelenti, hogy egy adott 

tűzoltóság szolgálati csoportját ellenőrizheti: 

 helyi szinten a kirendeltség-vezető, tűzoltósági felügyelő 

 területi szinten a KMSZ, megyei (fővárosi) ellenőrzési szolgálat (a 

továbbiakban (MESZ)28 

 országos szinten az országos ellenőrzési szolgálat (OESZ)29 avagy 

mobil ellenőrzési osztály (MEO) 

Így tehát szükséges egy egységes szemléletű séma arra az esetre, hogy az 

ellenőrzések mért értéke valós képet adjon, az elvárások realizálódjanak és 

a fejlesztési pontok láthatóvá váljanak. A szolgálatellátás ellenőrzés 

segédletének dolgoztam ki a KMSZ ellenőrzési protokollt, ami a 

képzések ellenőrzésére is alkalmazható (1. számú függelék).  

A szolgálatváltás ellenőrzése 

A szolgálatok reggel 6:00 és 8:00 óra között végzik a váltást. Az átadás-

átvételi rendet szabályozó intézkedés30 egyértelműen meghatározza a 

váltás alkalmával előírtakat (24 pontban). A szolgálat átadás-átvételének 

kezdetét és befejezését gépi hangjelzéssel kell jelezni, továbbá nem érhet 

véget addig, amíg az átvevő szolgálatparancsnok erre engedélyt nem ad. A 

váltás idejét és helyét a parancsnok által meghatározott időpontban és 

helyen kell megtartani. A váltás ellenőrzésére kidolgozott protokoll a 2. 

számú függelék. 

 

                                                           

28 a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó, kizárólag ellenőrzést végző, országos illetékességben 

eljáró szervezeti egység. 

29 az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó, kizárólag ellenőrzést végző, megyei illetékességben 

eljáró szervezeti egység. 

30 A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok készenléti szerállományáról és szolgálatszervezésének 

szabályairól szóló 39/2013. számú BM OKF intézkedés 
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A kiképzések ellenőrzése 

Az állomány képzését ciklikusan előírt, előre kidolgozott tervek alapján 

végzik. Az elméleti oktatáson kívül (katasztrófavédelmi ismeretek, 

szabályzatismeret, műszaki ismeretek, műszaki mentési ismeretek, tűzoltási 

ismeretek, valamint a szakmai tapasztalatok feldolgozásán túlmenően) 

gyakorlati oktatásban is részesülnek (sportfoglalkozás, katasztrófavédelmi 

versenysport, kisgépek és különleges szerek kezelése, helyismereti 

foglalkozás, szerelési ismeretek).31 A kiképzési foglalkozások 

ellenőrzésére kidolgozott protokoll a 3. számú függelék. 

 

Részösszegzés 

Az ellenőrzések hatékonyságát, időbeosztásának optimalizálását szolgáló 

sémák, a KMSZ protokollok a kontroll végrehajtását segíthetik. A 

segédletek mentén haladva az ellenőrző választása lehet a különböző 

kérdéskörök ellenőrzése, hiszen nincs egyértelműen szabályozva, hogy 

egy szolgálatellátás ellenőrzése alkalmával mire kell kitérni, milyen 

szempontokat kell figyelembe venni, vagy maga az ellenőrzés mennyi 

időt vegyen igénybe. A szolgálat átadás-átvétel ellenőrzése listaszerűen 

történhet, bár a próbariasztás vagy a mászóövpróba szintén opcionális. 

                                                           

31 Kiképzési Szabályzat (85/2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedés) 
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KONKLÚZIÓ 

A változó feladatkörök színesítik a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 

működését, így kijelenthető, hogy már nem lehet párhuzamot vonni az 

egykori „Tűzoltási Csoport” szervezetével. 

A KMSZ feladatrendszerének szerves részét az ellenőrzések teszik 

ki. Az ellenőrzések kiterjednek gyakorlatokra, ami szabályozottabb, 

mint a tűzoltóságok készenléti szolgálatellátás, a szolgálatváltás, vagy a 

képzések ellenőrzése. Megvizsgáltam, értékeltem az ellenőrzések szerepét, 

volumenét kimutattam a statisztikák alapján, valamint áttekintettem a 

szabályozottság mértékét.  

A kérdőívek kivonatai rávilágítanak arra, hogy a szakmai irányítás 

és a beavatkozó állomány egyetért abban, hogy a KMSZ kizárólag a 

tűzoltási szakterületen végezze tevékenységét, és a gyakorlatokban 

vállaljon nagyobb szerepet. 

Kidolgoztam a KMSZ részére az ellenőrzési protokollt három 

ellenőrzési szakterületre, amely megítélésem szerint a gyakorlati 

életben is használható.  

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat tehát a területi 

katasztrófavédelmi szerv azon apparátusa, amely komplex, 

beavatkozási, irányítói és ellenőrzési feladatok ellátására hivatott és 

képes, és az ellenőrzési rendszer lényeges végrehajtója. 
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Függelékek 

1. számú függelék – Szolgálatellátás ellenőrzési protokollja 

                                
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 

/ Ellenőrzési Protokoll / 

                                Ellenőrzött szervezet: 

 

                                      

 

Csoport: 

 

    
 

                                Ellenőrzés: 
 

  

 
szolgálatellátás 

  

  

 
Kiképzési foglalkozás           

                              
Ellenőrzésen résztvevők: 

 
         

Ellenőrzött  
    

Ellenőrző 
  

   
  

Név, rf., beo. 
            

  
       

  

   
  

Aláírás 
  

                  
 

                  

 
        

          
Ellenőrzés időtartama: 

  
Kezdete: 

      
   

       
Vége: 

    

      
        év     hó     nap     óra     perc 

 
    óra     perc 

                                
Szolgálati csoport - Szerállomány 

                                Napi szolgálati létszám: 

                    

      fő 

  Készenléti létszám: 

                     

      fő 

  Rendszeresített létszám: 

                    

      fő 

  Szabadság lévők száma: 

                    

      fő 

  Szabadnapon levők száma: 

                   

      fő 

  Vezényeltek száma: 

                      

      fő 

  Betegszabadságon levők száma:  

                 

      fő 

  Egyéb ok miatt távollevők száma: 

                

      fő 

  

                                

                                Alkoholszondás ellenőrzés: 

  

    fő 

 

Eredmény:   

 

    fő Negatív 

 

    fő Pozitív 

 

                                
Megjegyzés:                                                               
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Riasztható gépjárművek száma:  

                

      db 

  

     

Típus 

  

Állapot 

     

      

   I. szer: 

                        

      

   II. szer: 

   

                                      

  

      

   ……... szer 

   

                                      

  

      

    ……... szer 

                        

      

   ……... szer 

   
                                      

  

      

    ……... szer 

                        

      

    
……... szer 

   

                                      

  

      

   
……... szer 

   

                                      

  

      

    

                                
Megjegyzés:                                                               

  

                              

  

  

                              

  

                                                                

                                
Próbariasztás végrehajtása 

  

                              

  

Próbariasztás végrehajtása 

                

Idő     :     

  

  

  

                              

  

Megjegyzés:  
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Egyéni védőfelszerelések 

                                                                

Tűzoltó védőkabát állapota:  

          

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Tűzoltó védőnadrág állapota:  

          

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Tűzoltó védősisak állapota: 

          

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Tűzoltó kámzsa állapota: 

           

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Tűzoltó védőkesztyű (tűzoltási): 

        

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Tűzoltó védőkesztyű (műszaki mentési): 

     

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Tűzoltó védőcsízma állapota: 

         

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Tűzoltó mászőöv állapota,felszereltsége: 

    

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Sürített levegős légzőálarc állapota: 

       

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Légzőpalack nyomásértéke (szűrópróbaszerűen):    

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Zajvédő füldugó: 

          

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

  

                              

  

Megjegyzés: 

                              

  

  

                              

  

                                                                

                                
Okmányok 

                                                                

Kisgépkezelői igazolványok: 

      

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Gépjárművezetők vezetői engedélyei: 

       

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Gépjárművezetők személyi igazolványai: 

      

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

PÁV. I.: 

          

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Menetlevelek kitöltése: 

     

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Napi gépjármű ellenőrzés: 

           

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Üzemeltetési napló: 

              

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Gépjármű forgalmi engedély: 

   

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

  

                              

  

Megjegyzés: 
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Gépjárművek állapota - málházási ismeretek 

  

                              

  

Gépjárművek állapota: 

             

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Gépjárműfecskendők alapmálhája: 

        

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Gépjárműfecskendők kiegészítő málhája: 

     

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

I. szer: 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

II. szer: 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

……... szer 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

……... szer 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

……... szer 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

……... szer 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

……... szer 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

……... szer 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

  

                              

  

Megjegyzés: 

                              

  

  

                              

  

  

                              

  

  

                              

  

                                                                

                                
Szerelési feladat 

  

                              

  

Szerelési feladat megnevezése:  

 

                                                

  

                              

  

  

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Megjegyzés: 

                              

  

  

                     

Idő     :     

  

  

  

                              

  

                                                                

  

                              

  

Szerelési feladat megnevezése:  

 

                                                

  

                              

  

  

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Megjegyzés: 

                              

  

  

                     

Idő     :     
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Szerelési feladat megnevezése:  

 

                                                

  

                              

  

  

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Megjegyzés: 

                              

  

  

                     

Idő     :     

  

  

  

                              

  

                                                                

                                

                                 

                                
Szolgálati dokumentumok, okmányok 

  

                              

  

Szolgálati napló: 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Szolgálatparancsnoki eseménynapló: 

       

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Oktatási, kiképzési tematika: 

          

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Oktatási napló: 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Foglalkozási tervek, jegyek: 

          

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Munkavédelmi oktatási napló: 

          

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Munkavédelmi őrnapló: 

            

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Alkoholszondás ellenőrzési napló: 

        

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Hatályos jogszabályok és intézkedések gyűjtője: 

  

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Heti szolgálatvezénylés: 

            

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Szabadság-nyilvántartás, szabadságolási terv: 

    

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Együttműködési megállapodások: 

        

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Oltóanyag-nyilvántartás: 

            

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Ellenőrzési napló: 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Egyéb szolgálati dokumentum: 

          

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

  

                              

  

Megjegyzés: 
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Híradó-ügyeletes szolgálati okmányai 

  

                              

  

Ügyeletes Eseménynapló: 

           

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Káreset-felvételi lap: 

             

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Híradóügyelet ügyrendje: 

            

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Különleges jogrend időszak működési okmányai: 

  

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

SEVESO üzemek nyilvántartása: 

         

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Sugárzó anyagot felhasználó létesítmények: 

     

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Út- és vízelzárások nyilvántartása: 

        

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Térképek a működési területről: 

         

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

MT adatlapok: 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

TMMT megléte: 

               

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Kulcsdoboz-nyilvántartás: 

           

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Veszélyes anyag meghatározása: 

         

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

Intézkedési sorok: 

              

  

 

Megfelelő 

  

  

 

Nem Megfelelő 

  

                              

  

Megjegyzés: 
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Ellenőrzési záradék 

                                
Az ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb feladat-meghatározás:                         

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

Eredmény: 

                              
  

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

Megjegyzés: 

                              
  

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

                                                                

                                
Az ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb észrevétel:                                   

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

                                                                

                                
Az ellenőrzött észrevételei:                                                   

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

                                                                

                                
Az ellenőrző egyéb észrevételei:                                               

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

  
                              

  

                                                                

                                
Az ellenőrző elöljárójának záradéka:                                   
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 2. számú függelék – Szolgálatváltás ellenőrzési protokollja 

Szolgálatváltás Ellenőrzése 

                                  

A szolgálatba lépő állomány beérkezett 
      Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

átadás-átvétel ... óra ... perc 
   Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

gépi hangjelzés 
             Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

felsorakozás  
                  Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

ruházatát, felszerelések ellenőrzése  
      Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

gyakorló, sisak, csizma és mászóöv 
      Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

„VÁLTÁS VIGYÁZZ” vezényszó 
      Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

vezényszavak 
                  Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

felolvasás 
                  Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

vezényszavak 
                  Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

„1”-es beosztott 
              Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

„2”-es beosztott 
              Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

„3”-as beosztott 
              Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

„4”-es beosztott 
              Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

„5”-ös beosztott 
              Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

„5”-ös beosztott - napi gépjármű ellenőrzés 
    Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

Félraj esetén ...  
               Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

légzőkészülék nyomások 
           Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

rádiópróba 
                  Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

laktanya állapota 
             Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

jelentések 
                  Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

vezényszavak 
                  Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

gépi hangjelzés 
             Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

                                  

Híradóügyelet átadás-átvétel 
          Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 
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Próbarisztás (leadó) 
             Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

mászóöv vizsga 
             Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

szolgálati napló 
             Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

szolgálatcsere, szolgálati jegyek 
       Megfelelő      

Nem 

Megfelelő 

                                  

Megjegyzés:                                 

                                  

                                  

                                                                

                                

Az ellenőrzött észrevételei:                   Az ellenőrző észrevételei: 

                                  

                                  

                                  

Az ellenőrző elöljárójának záradéka:                       
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3. számú függelék – A kiképzési foglalkozások ellenőrzési protokollja 

Kiképzési foglalkozás ellenőrzése 

                                

Tantermi foglalkozás                                                       

oktatási tematika        Megfelelő      Nem Megfelelő 

oktatási tematikának megfelelő végrehajtjás        Megfelelő      Nem Megfelelő 

foglakozási terv                    Megfelelő      Nem Megfelelő 

prezentáció    van   nincs           Megfelelő      Nem Megfelelő 

oktatási napló                   Megfelelő      Nem Megfelelő 

számonkérés    van   nincs eredmény:                                     

                                                                

                                

                                

Elmélet:                                

     katasztrófavédelmi ismeretek       szabályzatismeret      

                                

     műszaki ismeretek           tűzoltási ismeretek      

                                

     műszaki mentési ismeretek        szakmai tapasztalatok feldolgozása 

                                

Gyakorlat:                                

     sportfoglalkozás           kisgépek és különleges szerek  

                                

     katasztrófavédelmi versenysport      helyismeret        

                                

     szerelési ismeretek                      
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Alaki foglalkozás                                                       

alaki foglalkozást tartanak            Megfelelő      Nem Megfelelő 

foglakozás vezető kijelölése            Megfelelő      Nem Megfelelő 

mindenki részt vesz            Megfelelő      Nem Megfelelő 

kiképzési szabályzatnak megfelel        Megfelelő      Nem Megfelelő 

oktatási napló                   Megfelelő      Nem Megfelelő 

                                                                

                                

Sportfoglalkozás                                                       

sportfoglalkozáson résztvétel         Megfelelő      Nem Megfelelő 

foglakozás vezető kijelölése            Megfelelő      Nem Megfelelő 

bemelegítés                   Megfelelő      Nem Megfelelő 

oktatási napló                   Megfelelő      Nem Megfelelő 

                                                                

                                

Az ellenőrzött észrevételei:                   Az ellenőrző észrevételei: 

                                  

                                  

                                  

Az ellenőrző elöljárójának záradéka:                       
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat havonta készülő munkaterve32 

4. melléklet a 47   /2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedéshez

……………………………... Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató-helyettes

E g y e t é r t e k ! 2014. ……………….

tűzoltósági főfelügyelő

K é s z í t e t t e !

FELADATOK                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0:00

A feladatoknál az adott feladat pontos megjelölését és a végrehajtásának pontos helyét szükséges megadni.

Szám: 

            J ó v á h a g y o m! 2014. …………………….

                         igazgató-helyettes

…………………………………………………………... Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatának

Munkaterve

2014. ……………………

iparbiztonsági főfelügyelő polgári védelmi főfelügyelő

2014. 

            
           főügyeleti osztályvezető

1. Gyakorlat ellenőrzés

7. Egyéb

A dátumnál, az adott napon a a feladat végrehajtásának pontos időpontját szükséges megadni.

2. Szolgálat ellátás ellenőrzés

3. Szolgálaltváltás ellenőrzés

5. Gyakorlat tartása

6. Továbbképzések

 

                                                           

32 A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, a Katasztrófavédelmi Mobil Labor, valamint a 

Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység tevékenységének szabályozásáról szóló 47/2014. számú BM 

OKF Intézkedés 4. számú mellélete 
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2. számú melléklet 

A gyakorlatok ellenőrzéséhez használt ellenőrző ív33 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Lakosságvédelmi intézkedés

Elérhető pontszám:

Elért pontszám:

%-os értékelés

A létesítmény neve

A szemléltetés minősége:

A beavatkozásra vonatkozóan

A létesítmény címe

Ellenőrzött tűzoltóság - 

szolg.csop.

Támadás irányának meghatározása

Vonulás

Riasztási fokozat megválasztása

Ellenőrző Ív
(gyakorlatok értékeléséhez)

Ellenőrzési szempontok

Ellenőrzött (aláírás)Kezdete (év, hó, nap, óra, perc Befejezése Ellenőrző (aláírás)

Jó Megfelelő Elfogadható Nem javasolt

5

Aláírás

6 71 2 3 4 Megjegyzés

Felderítés

A gyakorlat szóbeli, helyszíni értékelése

Tartalékképzés

Bevonultatás

Utómunkálatok

Kapcsolatos tervek (TMMT és/vagy tűzriadó terv) 

használata

Kapcsolatfelvétel a szükséges személyekkel (helyi 

szakember, dolgozók, portás, stb.)

Irányítási mód, irányítás szervezése, utasítások 

kiadása/feladatok meghatározása

Gépjárművek felállítási helye

Veszélyes anyagról információ beszerzése (helyi 

szakember, megyei ügyelet, KML, Veszélyelhárítási 

Útmutató, stb.)

Közművek kiiktatása

Társszervekkel való kapcsolatfelvétel (mentők, 

rendőrség, közműszolgáltatók stb.)

Taktika megfelelősége

Sugarak száma

Sugarak elhelyezése

Az állomány aktivitása, hozzáállása, magatartása

Életmentés

Erő-eszköz meghatározása, kihasználása

Oltóanyag biztosítása

Táplálás biztosítása

Rádióforgalmazás, elsődleges és további 

visszajelzések (HTP felé)

Rádióforgalmazás (beavatkozó állomány)

Határozottság, fegyelmezettség, gyorsaság

Szerelési szabályok betartása

Védőfelszerelések használata

Intézkedés védőeszközök és felszerelések (biológiai, 

kémiai v. radilógiai) szennyeződések mentesítéséről

Az ellenőrző elöljárójának záradéka:

Az ellenőrzött észrevételei:

A gyakorlattal kapcsolatos egyéb észrevételek:

Osztó elhelyezése

                                                           

33 A hivatásos katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési és felügyeleti tevékenységének szabályairól szóló 

27/2014. számú BM OKF Intézkedés 5. számú mellélete 
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3. számú melléklet 

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat tagjai részére kiállított nyílt parancs34 

                                                           

34 A hivatásos katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési és felügyeleti tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. számú BM OKF Intézkedés 6. számú melléklete 
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