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Tisztelt Közgyűlés!
I. Bevezetés
2012. évben a katasztrófavédelem tevékenységét a minőségi megújulás jellemezte,
az országos, területi és helyi szervek teljeskörű átszervezésével, új vezetési és
irányítási rend bevezetésével hatékony, költségtakarékos, egységes szervezet
alakult,, A 2013. évnek stabil szervezettel, 2014-nek kiegyensúlyozott működéssel
indult neki a katasztrófavédelem. Sajátos, bővülő feladatrendszer jellemezte mind az
elmúlt esztendőt, mind a 2014. év eddig eltelt időszakát, hiszen számos új hatósági
jogkört kapott a szervezet.
A szervezet alaprendeltetésének megfelelően oldotta meg a katasztrófavédelmi
feladatokat, használta a megelőzés hatékony hatósági eszközeit, az ipar biztonságos
működéséhez a veszélyesáru-szállítás és a veszélyes üzemek ellenőrzésével járult
hozzá, a mindennapi élet zavartalanságát pedig a kritikus infrastruktúra elemek
felügyeletével biztosította.
Fejlődött a veszélyhelyzeti előrelátás, az együttműködési készség, kialakult
működési rendje a védelemigazgatás rendszerében. Bővült hatásköre, rögzült az
illetékessége. Jelentősen fejlődött a szervezeti működés önkéntesek általi
támogatása. Egységessé vált a vezetői, irányítói, szakirányítási, ellenőrzési és
felügyeleti munka. Bevált a gyakorlatban a gazdálkodási és logisztikai rendszer.
A szervezet eredményesen töltötte be társadalmi rendeltetését.
Első számú prioritás a polgári veszélyhelyzetek tervszerű, tudatos megelőzése,
célirányos hatósági munkával és a társadalmi támogatás fejlesztésével.
Határozott előrelépés történt a tűzmegelőzésben és a vizek lakossági kártételének
csökkentésében, valamint a potenciálisan veszélyt jelentő közúti, vízi és vasúti
szállítások hatósági felügyelet alatt tartásában.
A szakirányítás, a prognóziskészítés és beválás-vizsgálat, a jogsértések prevenciót
szolgáló szankcionálásának, hatékony rendszerének kialakításával jelentősen
fejlődött az integrált hatósági munka. Kiemelt célként kezeltük a kéményseprő-ipari
tevékenység hatósági felügyelet alatt tartását.
A Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által
meghatározott feladatokat végrehajtottuk, a részünkre előírt jelentéseket teljesítettük.
A BM OKF feladatrendszerét megyei szintre lebontottuk, a feladatokat saját éves
munkatervünkbe szerepeltetjük.
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A megyénkben működő hivatásos tűzoltó-parancsnokságok (továbbiakban: HTP),
önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok (továbbiakban: ÖTP) és a létesítményi
tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: LTP) működése megfelel a vonatkozó
szabályozóknak. A beavatkozói és irányítói állomány képzése az éves továbbképzési
tervnek megfelelően történik. A tűzoltóságok gépjárműfecskendői, felszerelései
működőképesek, megfelelően karbantartottak, a műveletirányítási tervek
naprakészek. A tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének, az erők
és eszközök célszerű igénybevételének folyamatos értékelése, elemzése elsősorban
a gyakorlatok értékelése, valamint a havi beavatkozás elemzések során valósult
meg.
II. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) stabil
szervezeti struktúrával és személyi állománnyal a társadalom közbiztonsági
szükségleteit figyelembe vevő, hangsúlyos rendvédelmi szervként működik Tolna
megyében.
Az igazgatói beosztást 2014. május 1-től dr. Balázs Gábor tű. alezredes tölti be, aki –
ezt megelőzően - az Igazgatóság igazgatóhelyettese volt. A jelenlegi
igazgatóhelyettes Erdélyi Krisztián tű. alezredes, aki beosztása betöltése előtt a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon tűzoltósági
főfelügyelőként teljesített szolgálatot. Az Igazgatóság működésében a bekövetkezett
vezetőváltás nem okozott fennakadást, az igazgatói beosztás átadás-átvétele
zökkenőmentesen, a hatályos szabályok szerint zajlott.
Igazgatóságunk
széleskörű
társadalmi,
közigazgatási
és
rendvédelmi
kapcsolatrendszerrel, eredményesen gyakorolja katasztrófavédelmi jogköreit.
Meghatározó szerepet töltünk be Tolna megye területi és helyi szintű védelmi
igazgatásában. Az átalakult védelmi igazgatási rendszert a hatékony, összehangolt,
együttes erővel történő feladatmegoldás jellemzi.
Munkánk során a hangsúlyt a megelőzésre helyeztük. Rendszeres gyakorlatozással
és célirányos hatósági munkával felkészültünk az előttünk álló feladatokra. A
jogszabályváltozásokból fakadó kibővült katasztrófavédelmi hatásköröket hatékonyan
gyakoroljuk.
Az önkéntesség jegyében megalakultak a járási mentőszervezetek, és számos
középiskolás teljesítette a közösségi szolgálatot a katasztrófavédelemnél.
Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer
működtetése, valamint a rendszer eredményességének fokozása és folyamatos
fejlesztése iránt az Igazgatóság teljes állománya elkötelezett.
Igazgatóságunk, a jogszabályokban és az együttműködési megállapodásokban
meghatározott esetekben a feladatait a Tolna megyében működő társszervekkel, civil
szervezetekkel és karitatív szervezetek tagjaival és képviselőivel együttműködve látja
el.
A társ- és együttműködő szervezetekkel kitűnő kapcsolatot alakítottunk ki, melynek
köszönhetően konferenciáinkon, gyakorlatainkon és rendezvényeinken a meghívott
szervezetek vezetői, képviselői rendre nagy számban részt vesznek.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a katasztrófavédelem egységes megjelenésére,
arculatára. A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében előtérbe helyeztük a tiszti
állomány rendszeres alaki kiképzését és a parancsnoki példamutatást. A kiemelkedő
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szolgálatot teljesítőket példaként állítottuk az állomány elé és részükre elismeréseket
adtunk át.
A 2012-2013-ban végrehajtott személyügyi változásokat követően az állományunk
összetétele stabilizálódott.
A 2014. május 6. napján indult országos közfoglalkoztatási program keretében 31 fő
foglalkoztatására vállaltunk kötelezettséget hatósági szerződés alapján, mely 2015.
február 28-ig meghosszabbításra került.
A katasztrófavédelem kibővült feladat- és hatáskörének hatékony, magas
színvonalon történő ellátása érdekében folyamatosan és tervszerűen gondoskodunk
a személyi állomány képzésekre, továbbképzésekre történő beiskolázásáról,
szakmai ismereteinek elmélyítéséről, valamint gyakorlati tapasztalatainak
bővítéséről.
Igazgatóságunk kettő országos sporteseménynek is helyet adott 2014-ben: a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Pontszerző Bajnokság
Kispályás Labdarúgó Tornáját, illetve a meghívásos országos versenyek körében a
XIX. Tűzkakas Országos Strandfoci Bajnokságot is mi szerveztük, mely események
is hozzájárultak Tolna megye hírnevének öregbítéséhez.
Igazgatóságunk Ellenőrzési Szolgálata módszereivel és eszközeivel fellép a
jogszabályi és belső normák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében
javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek,
valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén – az igazgató
megbízásából – az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás
lefolytatását. Az Ellenőrzési Szolgálat az ellenőrzések során összegyűjtött adatok és
információk elemzésével, valamint a tapasztalatok feldolgozásával megfelelő
információt nyújt a vezetéséhez, a hatékony döntés-előkészítés megalapozásához.
III. Szakmai feladatok megvalósulása
Tolna megye védelmi igazgatása a közigazgatás átszervezésével új alapokra került,
mellyel hatékonyan biztosította a megye védelmét. A Tolna Megyei Védelmi
Bizottság (továbbiakban: TMVB) titkára a katasztrófavédelem állományába tartozó
hivatásos főtiszt, aki érvényre juttatja a munkatervünkben foglalt célkitűzéseket és
koordinálja a védelmi titkárság katasztrófavédelmi feladatait.
A megyei operatív törzs működése területi normában szabályozott. A heti, és havi
rendszerességű gyakorlatok a teljes személyi állomány bevonásával kerültek
végrehajtásra, melynek eredményeként egy valós esemény felszámolása során az
operatív törzsbe beosztható állomány felkészülten képes végezni a feladatát.
A Tolna megyére jellemző veszélyeztető hatások ismeretében elkészítettük a
negyedéves veszélyhelyzeti prognózisokat. A korábbi évek azonos időszakában
történt események és szerzett tapasztalatok feldolgozásával meghatároztuk a
végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatokat. A negyedéves prognózisok alapján
beválás-vizsgálatok során értékeltük az adott időszak eseményeit és műveleteit,
továbbképzés keretében feldolgoztuk a tapasztalatokat.
Az integrált katasztrófavédelmi hatósági műveletek végrehajtásában kiemelt
szereppel bíró katasztrófavédelmi megbízottak 2014. január 1-jétől Tolna megye
valamennyi járásában működnek. A katasztrófavédelem helyi képviselőiként polgári
védelmi, tűzvédelmi, iparbiztonsági hatósági ellenőrzéseket és szemléket hajtanak
végre, emellett támogatják a polgármesterek munkáját, és irányítják a közbiztonsági
referensek tevékenységét is. A járási katasztrófavédelmi megbízottak meghatározott
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ügyfélfogadási rend szerint állnak a lakosság rendelkezésére, ezzel is hozzájárulnak
a katasztrófavédelem közbiztonsági funkciójának betöltéséhez.
A megye tűzvédelmében kiemelt szerepe van a Tolna Megyei Tűzmegelőzési
Bizottságnak. A Bizottság fő feladata a tűzmegelőzés fontosságának hangsúlyozása,
a lakosság tűzvédelmi ismereteinek bővítése, ezáltal az állampolgárok
biztonságának növelése.
III.1. Iparbiztonsági szakterület
Megyénkben jelenleg 3 felső küszöbértékű, 10 alsó küszöbértékű és 17 küszöbérték
alatti üzem található. Az Igazgatóság kiemelt feladatként kezelte a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemek felügyeletét.
Az alsó küszöbértékű, valamint a küszöbérték alatti, veszélyes anyaggal foglalkozó
üzemeknél áttértünk az éves ellenőrzési ciklusra, csakúgy, mint a felső küszöbértékű
üzemeknél. A szigorú eljárások tekintetében az üzemek mindegyike maradéktalanul
betartotta az előírásokat.
Megyénkben veszélyes anyaggal foglalkozó üzemben súlyos baleset nem történt.
Üzemazonosítási helyszíni szemlét a vizsgált időszakban 24 alkalommal folytattunk
le, többnyire azon üzemeknél, amelyek vagy lecsökkentették a tárolt veszélyes
anyag mennyiségét, vagy technológiát váltottak, ezáltal kikerültek a szabályozás alól,
továbbá azon üzemeknél, amelyek újonnan kezdték meg a működést.
Supervisori ellenőrzést 12 alkalommal tartottunk veszélyes anyaggal foglalkozó
üzemeknél. A társhatóságok az ellenőrzéseken minden alkalommal részt vettek és
hatékonyan közreműködtek. A veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek megoszlását
az 5. számú melléklet tartalmazza.
A vizsgált időszakban havonta legalább 4 alkalommal a közúton, 1-1 alkalommal a
vasúton, illetve a vízen történő veszélyesáru-szállítások ellenőrzését terveztük és
hajtottuk végre. Az előző év azonos időszakát tekintve mintegy 24%-al több
ellenőrzést végeztünk. Az ellenőrzéseket havi ellenőrzési terv alapján, egyrészt a
társhatóságokkal közösen, valamint önállóan hajtottuk végre.
Közúti ellenőrzéseink lefolytatására a fuvarozók szállítási szokásához igazodva került
sor.
A környező megyék katasztrófavédelmi igazgatóságai által szervezett, több megyét
érintő közúti veszélyesáru-szállítás ellenőrzések végrehajtásában is több alkalommal
vettünk részt. A régiós szintű ellenőrzési akciók során egyidejűleg legalább kéthárom helyszínen hajtottuk végre a szállítóegységek, járművek ellenőrzését.
A megye területén történő veszélyesáru-szállítási szokások feltérképezése
érdekében 24 órás ellenőrzést egy alkalommal végeztünk. A 24 órás ellenőrzés
eredményeként megállapítottuk, hogy a szállítás a kora reggeli és a késő délutáni
órákra koncentrálódik.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a dunai veszélyesáru-szállítás ellenőrzésére annak
ellenére is, hogy a mohácsi határkikötőnél a beérkező hajókat tüzetesen átvizsgálják
és ellenőrzik.
Nyolc alkalommal hajtottunk végre ADN ellenőrzést Dunaföldvárnál, ahol tíz ADN
hatálya alá tartozó járművet és öt nem jelölt járművet ellenőriztünk. Egy alkalommal
végeztünk telephelyi ADN ellenőrzést, hibát, hiányosságot nem tártak fel az
ellenőrök.
A vizsgált időszakban veszélyesáru-szállítását végző járművel kapcsolatos baleset
nem történt a megyében. A folyamatos jelenlétnek köszönhetően a szállítást végzők
jogkövető magatartása nagymértékben nőtt. Az ellenőrzésekben résztvevő személyi
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állomány folyamatos képzésével és technikai eszközeink fejlesztésével mind az
ellenőrzés minőségi színvonalát, mind az ellenőrzés alá vont járművek számát
emelni tudtuk.
A létfontosságú rendszerek és létesítmények területén a kirendeltségek a szektorok
mindegyikét
érintően
településenként
felmérték
a
potenciális
kritikus
infrastruktúrákat, kritikus infrastruktúra elemeket. Munkájuk eredményeként
elkészítettük Tolna megye kritikus infrastruktúrájának értékelését. A vizsgált időszak
egyik fő feladata volt az értékelés felülvizsgálata, pontosítása.
Fontos feladatunk a megyei kritikus infrastruktúrák katasztrófavédelmi hatósági
felügyelet alatt tartása, azok nyilvántartása, a veszélyhelyzetek során bevezetendő
intézkedések tervezése, az intézkedések gyakorlása, gyakoroltatása.
A várható szélsőséges időjárás során alkalmazandó megelőző feladatokról
rendszeresen tájékoztattuk a veszélyes üzemek és a kritikus infrastruktúra
üzemeltetőit, a veszélyes áruk szállításával foglalkozó cégek vezetőit.
A nem rendszeres hulladékszállítás folyamatos biztosítására a megyében működő
hulladékszállítási
szolgáltatást
ellátó
szervezetekkel
és
a
települési
önkormányzatokkal felvettük a kapcsolatot. A hulladékszállításban fennakadás,
szolgáltatásból kiesés nem történt, az ellátás minden településen jelenleg is
biztosított. Az Igazgatóság illetékességi területén folyamatosan figyelemmel kísérjük
és ellenőrizzük a hulladékszállítás zavartalanságát.
III.2. Tűzoltás, műszaki mentés
Tolna megyében 3 katasztrófavédelmi kirendeltség, 3 hivatásos tűzoltóparancsnokság, 1 katasztrófavédelmi őrs, 3 önkormányzati tűzoltóság és 1 főállású
létesítményi tűzoltóság működik. A mentő tűzvédelmet segíti az a 21 önkéntes
tűzoltó egyesület is, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek a működési
terület szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal.
Az idei év legfontosabb feladata a tűzesetek megelőzése, valamint a kialakult
tűzesetek, műszaki mentések magas szintű, gyors és hatékony megoldása volt.
Ebben az évben működési területünkön összesen 810 esemény történt,
tűzoltóságaink 311 tűzesethez és 499 műszaki mentéshez vonultak. Ez a vonulás
szám megfelel az előző évek átlagának. Kiemelkedő műszaki mentési vonulás
számot (175) okoztak a május közepén és szeptember közepén bekövetkezett
viharkárok, a nagymennyiségű csapadék miatti fakidőlések, vízeltávolítások.
Több tűzoltó-parancsnokság együttműködésére (magasabb riasztási fokozat) 9
esetben volt szükség, amelyből Dombóváron egy ipari létesítmény (asztalos üzem)
tüze, Tolnán egy családi ház tetőtere, valamint a Paksi, Bocskai utcai társasház
tetőtér tüze jelentett nagyobb eseményt.
Egy-egy időszak (negyedév) feladataira az előző évek azonos időszakaiban
bekövetkezett események adataiból elkészített negyedéves prognózisból, azok
beválás-vizsgálataiból készültünk fel és készítettük fel a készenléti szolgálatokat is.
Az elért eredmények azt mutatják, hogy az Igazgatóság minden szempontból ismeri
a megye veszélyeztetettségét, a problémás helyeket, helyzeteket és felkészült a
megyében előforduló események, veszélyhelyzetek kezelésére.
A tűzoltóságok működése megfelel a vonatkozó szabályozóknak. A beavatkozói és
irányítói állomány képzése az éves kiképzési terv szerint folyik. A gyakorlatok
rendszere megfelelő, a szükséges gyakorlatok megtartásra kerültek.
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Összevont, több tűzoltóságot érintő gyakorlatot tartottunk a PANNÓNIA Bioethanol
Zrt. Dunaföldvári telepén, az NRHT Kft. Bátaapáti földalatti tárolójában és az Apponyi
Sándor Mezőgazdasági Szakiskola lengyeli létesítményében. Nagyon fontos, hogy a
beavatkozói és irányítói állomány ismerje a megye jelentős létesítményeinek
helyzetét, az esetlegesen bekövetkező események szakszerű és gyors kezelését, a
bajbajutott személyek, a lakosság mentését. Kiemelkedő feladat volt az október 21én éjszaka az M6 autópálya „C” alagútban végrehajtott katasztrófa-elhárítási
együttműködési gyakorlat.
A bonyhádi katasztrófavédelmi őrs 2013. július 1-jén kezdte meg működését. Az őrs
állományának elhelyezése a Bonyhád ÖTE-vel közösen használt laktanyában
történt. A két szervezet egymás melletti működése példaértékű.
Nagy figyelmet fordítunk az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak képzésére,
szakmai munkájuk segítésére, a hivatásos és önkéntes tűzoltók együttműködésére.
A 2014. május 1-től önálló beavatkozóként működő Dunaföldvár ÖTE jelentős
védelmi erőt képvisel a településen és környékén élők számára.
2014. február 15-én az ÖTE vezetők részére szakmai konferenciát szerveztünk,
melyen minden, együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE képviseltette
magát.
2014. május 30-án a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetséggel közösen Tolna városában
rendeztük meg a hivatásos tűzoltók megyei tűzoltósport versenyét, amelyen az
Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság is részt vett. Másnap az önkéntes tűzoltók
megyei versenye került megrendezésre, ahol gépjárműfecskendő szerelésben,
kismotorfecskendő szerelésben és tűzcsapszerelésben 36 csapat versenyzett.
Az ÖTE-k pályázati rendszerében 2013-ban 14 ÖTE pályázott és nyert 10,8 millió Ft,
2014-ben 15 ÖTE pályázott és nyert 9,8 millió Ft összegben technikai eszközt,
védőeszközt, üzemeltetési költség térítést, oktatást.
A Tolna Megyei Tűzoltó Szövetséggel közösen tovább folytatjuk az ÖTE tagok
szakmai képzését alaptanfolyam és műszaki képzések szervezésével,
végrehajtásával.
III.3. Polgári védelmi szakterület
A polgári védelmi szakterület jelentős átalakításon esett át, amely mára egy
önkéntességen alapuló, gyorsan riasztható, speciális eszközökkel rendelkező
szervezetté vált. A polgári védelem szervezete követte a védelmi igazgatásban
bekövetkezett változásokat, igazodott a járási rendszerhez.
Tolna megyében jelenleg 45 közbiztonsági referens támogatja a polgármesterek
katasztrófavédelmi feladatellátását, melyből 35-en rendelkeznek alapképzéssel.
A megye területén található valamennyi település kockázatbecslése elkészült.
Veszélyeztető hatásként a legtöbb esetben az ár- és belvíz, a nukleáris
létesítménytől való távolság, és a rendkívüli időjárási események bekövetkezésével
számoltunk.
A megelőzés és a felkészülés keretében a hivatásos állománynak, a védelmi
igazgatás résztvevőinek, a közbiztonsági referenseknek, az önkéntes és köteles
polgári védelmi szervezeteknek, polgárőr szervezeteknek, valamint karitatív
szervezeteknek továbbképzéseket és gyakorlatokat tartottunk a természeti és
civilizációs katasztrófák bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatokról.
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A katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra - mint a lakosságfelkészítés egyik
kiemelkedő lehetőségére - egységes megyei levezetési tervvel készültünk. A
közösségi szolgálatra jelentkezők átfogó katasztrófavédelmi ismeretek birtokába
jutnak, ezzel is a katasztrófavédelmi pálya irányába terelve az ifjúságot. A közösségi
szolgálat végrehajtására 16 iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást. Az
előző év azonos időszakához képest 30 %-kal több diák teljesítette a
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot intézményeinkben.
Területi és helyi szinten is megszerveztük a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt,
összesen 86 diák felkészítését hajtottuk végre.
A védelmi igazgatás területén a vizsgált időszakban a TMVB és minden Helyi
Védelmi Bizottság (a továbbiakban: HVB) egy-egy alkalommal tervezetten tartotta
meg soros ülését.
2014. I. negyedévben a HVB-k és munkacsoportjaik felkészítését végrehajtottuk. A
felkészítések az Igazgatóság heti, majd havi rendszerességgel levezetett
törzsvezetési gyakorlatához kapcsolódtak és a rendkívüli téli időjárási körülmények
során végrehajtandó feladatokról, a védelmi igazgatás katasztrófavédelmi
feladatairól, valamint az ár- és belvíz elleni védekezés feladatairól szóltak. A
kiképzések eredményességének vizsgálataként egy feltételezett ár- és belvízi
törzsvezetési gyakorlás keretében került sor a területi és helyi védelmi igazgatásba
bevont szervezetek felkészültségének, a tervek és a kommunikációs rendszerek
használhatóságának ellenőrzésére.
Az Igazgatóság operatív munkaszerve működésének, a vezetés-irányítás
biztosítottságának, valamint a jelentések összesítése és továbbítása érdekében a
polgári védelmi és informatikai szakterület kidolgozta a megyei adat- és tervtár
alkalmazást.
A katasztrófák megelőzése, az állampolgárok lehető legszélesebb körű tájékoztatása
érdekében honlapunkon a rendkívüli időjárás veszélyeiről, az ár- és belvízről,
hőségről, valamint a téli időjárási veszélyekről folyamatosan hasznos információkat
közvetítettünk, melyet az írott sajtó, a rádióadók és az internetes hírportálok is
átvettek.
Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek elméleti és
gyakorlati ismereteinek fejlesztése érdekében ütemterv alapján végeztük a
képzéseket. A polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek rendelkeznek a
jogszabályban előírt alapképzéssel. Az újonnan kijelölt személyek részére a kötelező
alapképzést folyamatosan végeztük, eddig 245 főt készítettünk fel. Mozgósítási
gyakorlatokon összesen 747 fő vett részt 25 településen.
Az önkéntes alapon szerveződő mentőszervezetekre kiemelt figyelmet fordítottunk.
Tolna megye adottságait, veszélyeztető hatásait és a bekövetkezések gyakoriságát
figyelembe véve az ár- és belvízi védekezési feladatokra terveztük a
mentőszervezetek megalakítását. A mentőcsoportok alapfeladata a különleges
jogrend veszélyhelyzeten kívüli időszakában a katasztrófavédelmi feladatok ellátása.
Ide tartozik a kárterület felderítése, közreműködés a vizek kártételei elleni
védekezésben és a rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátásában, továbbá
közreműködés a járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában.
Tolna megyében a Gemenc Önkéntes Mentőcsoport mellett, mind a 6 járásban
működik
mentőszervezet,összesen 128 fővel. A járási mentőszervezetek
megalakítását a 2013-as évben kezdte meg igazgatóságunk a járási
hivatalvezetőkkel együttműködve. A mentőcsoportok rendszerbe állító gyakorlataikat
2013 december 07. napján hajtották végre, mely előfeltétele a Nemzeti Minősítő
Rendszerben történő minősítő gyakorlat teljesítésének.
A Nemzeti Minősítő
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gyakorlatot 2014. szeptember 12-13. napján hajtották végre a mentőcsoportok
Dombóvár város közigazgatási területén, 6 feltételezett kárhelyszínen, egymással
szorosan együttműködve összesen 36 órás időtartamban.
A minősítő gyakorlatot a Bonyhádi Járás Völgység, a Dombóvári Járás Koppány, a
Paksi Járás Pax, a Szekszárdi Járás Alisca, a Tamási Járás Koppány, és a Tolna
Járás Thelena mentőcsoportjai sikeresen hajtották végre az árvízi és a vízi mentési
képességek szakterületére.
A járási mentőszervezetek a minősítést követően megfelelő szaktudással
rendelkeznek, és alkalmasak az önálló feladat végrehajtásra, így a járásokban az
elhúzódó beavatkozások esetén az elsődleges beavatkozók váltására, valamint a
beavatkozó erők megsegítésére, szükség esetén logisztikai támogatás biztosítására.
2014. évben három településen (Dombóvár, Báta, Nagymányok) települési
mentőszervezet is alakult, tagjaik a rendkívüli időjárási, vagy ár- és belvízi helyzet
kezelésére bevethetők.
A polgári veszélyhelyzetek tudatos, tervszerű megelőzése érdekében nagy hangsúlyt
fektetettünk a supervisori ellenőrzésekre. A lakosságvédelmi kockázati helyszíneken
összesen 676 helyszíni ellenőrzést folytattunk le, javító intézkedések megtételére
115 kötelezést bocsátottunk ki. Az ellenőrzéseken, szemléken vizsgáltuk a belterületi
vízelvezetők, a védművek, az ár- és belvízvédelmi művek, valamint a belterületi fák
és fasorok állapotát.
Az ellenőrzések fő szempontjai, a lakosság és anyagi javak védelme érdekében
meghatározni azokat a lehetséges kockázati helyszíneket, ahol a feltárt
hiányosságok megszüntetése ellenére is szükséges lehet a védekezés, illetve ahol
tervezni kell az induló katasztrófavédelmi készleteket a hatékony és gyors
beavatkozás érdekében. Az ellenőrzések eredményeként a szélsőséges időjárási
események miatt bekövetkező káresemények során az előző évekhez viszonyítva
jóval kevesebb vis maior esemény és lakosságvédelmi intézkedés meghozatalára
volt szükség.
A védekezésben érintett szervezetek bevonásával további 419 ellenőrzés során
vizsgáltuk a települési veszély-elhárítási terveket, valamint a védekezéshez igénybe
vehető gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében lebiztosított anyagi-technikai
eszközöket.
A létfontosságú rendszereket és létesítményeket veszélyeztethető halastavak,
víztározók helyszíni szemléjére az érintett időszakban 71 esetben került sor. A
szemléket követően öt helyszínen állapítottunk meg jogellenes állapotot, melyre
szintén kötelezést adtunk ki. A szemléken és ellenőrzéseken feltárt hiányosságok
megszüntetésére tett intézkedéseket minden esetben külön ütemterv alapján
utóellenőrzés keretében vizsgáltuk.
III.4. Integrált katasztrófavédelmi hatósági szakterület
A megye katasztrófavédelmi hatósági osztálya összefogta és a főfelügyelőkkel – a
kirendeltségeken a kirendeltségi hatósági osztályok a felügyelőkkel – szoros
együttműködésben végezte a katasztrófavédelem három – tűzoltósági, iparbiztonsági
és polgári védelmi – szakterületén jelentkező hatósági és szakhatósági feladatokat.
A katasztrófavédelem feladatrendszere a korábbi tűzvédelmi, iparbiztonsági hatósági
és szakhatósági jogkörei (a tűzvédelmi és kéményseprő-ipari szolgáltatás felügyelet,
tűzvédelmi hatósági és piacfelügyeleti ellenőrzések, jogszabályban meghatározott
tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok, nem rendszeres hulladékszállítással
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kapcsolatos kijelölési hatósági eljárás, veszélyes anyaggal foglalkozó gazdálkodó
szervezetek iparbiztonsági hatósági felügyelete, veszélyesáru-szállításának hatósági
ellenőrzése) mellett új feladat- és hatáskörökkel bővült.
A megyében 3 hatósági eljárás indult 2014. január 01-szeptember 30. között
a,létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatosan, létfontosságú
létesítmény kijelölésére egy esetben került sor. Megjelent a gáz-csatlakozóvezetékek
és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos bejelentések hatósági feladatainak
ellátása, mely kapcsán 7 szakértő kérelmére folytattunk le eljárást, és vettük fel a
nyilvántartásunkba a szakértőket. Az elmúlt időszakban a szakmailag megalapozott,
pontos munkavégzésnek köszönhetően megyénkben a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás és nem rendszeres hulladékszállítás vonatkozásában kijelölési
eljárásra nem volt szükség.
A megye hatósági tevékenységet végrehajtó állománya 2014. január 1. és 2014.
szeptember 30. között összesen 2655 hatósági ellenőrzést folytatott le
A hatékony tűzmegelőzés, és ezáltal a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében
aratási fórumokat szerveztünk, emellett az erdő vegetáció kockázati helyszínek
ellenőrzését hajtottuk végre.
A megyében folytatott hatékony tűzmegelőzési propagandának köszönhetően (Tolna
Megyei Tűzmegelőzési Bizottság) a megye tűzvédelme, a gazdálkodó szervezetek
jogkövető magatartása megfelelő.
A hatósági osztályok összesen 450 esetben működtek közre különböző
engedélyezési eljárásokban szakhatóságként.
III.5. Műveletirányítás
A műveletirányítás gyorsabb, hatékonyabb működésének érdekében bevezetésre
került a PAJZS rendszer, mely elvégzi az optimalizációt a bevetésre tervezhető erők
között. Ehhez Döntéstámogatási Térinformatikai Rendszer (DÖMI) is kapcsolódik,
biztosítva az informatikai hátteret.
Biztosítottuk a területi hatáskörű állandó, 24 órás ügyeleti szolgálatot a napi
szolgálati feladatok végrehajtására, az események kezelésére, a jelentési és
adatszolgáltatási rendszer működtetésére, a katasztrófavédelmi szervek
készenlétének fokozásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, illetve a rendkívüli
eseményekkel kapcsolatos vezetői és beavatkozói munka folyamatosságára.
Az együttműködő szervek ügyeleteivel a rendkívüli események, illetve tűzesetek és
műszaki mentések hatékony felszámolása érdekében kapcsolatot tartunk, szükség
szerint közös intézkedéseket hozunk, továbbá az érvényben lévő együttműködési
megállapodások alapján segítséget nyújtunk.
IV. Sajtótevékenység és lakosságtájékoztatás
A megyei katasztrófavédelmi szóvivő feladata a megyében történt, közérdeklődésre
számot tartó események, beavatkozások, a szervezet működésére, tevékenységére
vonatkozó hírek, az egyes időjárási vagy veszélyhelyzetek során tanúsítandó,
betartandó magatartási szabályok, sajtóközlemények eljuttatása a lakosság minél
szélesebb köréhez a megyei honlapon és a helyi médiumokon keresztül.
A megyei szintű nyomtatott sajtóval való kapcsolat a megyei terjesztésű napilapon, a
Tolnai Népújságon és annak online verzióján keresztül valósul meg. A megyei
napilappal, a helyi rádióadókkal (Rádió Antritt - Szekszárd, Fortuna Rádió -Paks,
Tamási Rádió) és a Tolnatáj Televízióval mindkét fél számára előnyös, kitűnő
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kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek köszönhetően a beavatkozásokkal kapcsolatos
információkon kívül az Igazgatóság rendezvényeiről is rendszeres tájékoztatást
nyújtanak.
A 2013 januárjában megalakított Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottságnak is
kiemelt célja a lakosság tájékoztatása. A megelőzés jegyében rendszeresen veszünk
részt városi rendezvényeken, nyári táborokban. A bizottság kezdeményezésére a
Klebersberg
Intézményfenntartó
Központtal
együttműködve
felkészítési
előadássorozatot szerveztünk május-júniusban, melynek során a megye
harmincnégy iskolájában 1318 diák és 96 pedagógus felkészítésére került sor. Az
interaktív előadások során a szabadtéri tüzek megelőzésével és a tűzesetek
bejelentésével kapcsolatban bővült a felkészített gyerekek tudása.
Nagyobb horderejű kérdésekben, az együttműködő és társszervek részvételét is
szorgalmazva, megelőző jellegű sajtótájékoztatók megrendezésével, televíziós
nyilatkozatokkal vagy rádiós stúdióbeszélgetésekkel kerülünk közelebb a megye
lakosságához, ezzel is növelve az állampolgárok biztonságérzetét.
A lakosság azonnali tájékoztatásának egyik módja a közel egy éve elérhető
veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás (VÉSZ), ami egy okos telefonokra és
táblagépekre kifejlesztett, mindenki számára ingyenesen elérhető szolgáltatás. Az
okos telefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti céljuk által
érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális
helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről.
V. Összefoglalás
Igazgatóságunk a BM OKF munkaprogramjaiban, valamint a féléves
munkatervekben kitűzött célokat végrehajtotta. A vezetőváltás zökkenőmentesen
végbement, a szervezet működésében fennakadást nem okozott. A védelmi
közigazgatás rendszerében meghatározó szerepe van a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságnak.
A bekövetkezett események, a veszélyhelyzetek kezelésére eredményes
együttműködés alakult ki a rendvédelmi szervekkel, a területi közigazgatási
szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal és nem utolsó sorban a karitatív és
önkéntes szervezetekkel.
Stabilizálódott a személyi állomány, javult a szakmai munka színvonala.
Az állampolgárok és Tolna megye biztonságának biztosítása érdekében nagy
hangsúlyt fektettünk a veszélyhelyzetek hatósági és tájékoztató eszközökkel történő
megelőzésére, a megjelent új hatáskörök gyakorlására. A települési
mentőszervezetek megalakítása érdekében a Tolna megyei településekre jellemző
helyi összefogás erejét felhasználtuk. A bekövetkezett események kezelése során a
katasztrófavédelmi műveleteket szakszerűen hajtottuk végre. Beavatkozásaink
gyorsak, egyben biztonságosak, intézkedéseink határozottak.
Az Igazgatóság előírások szerinti működését a szervezeti elemek feletti egységes
vezetői kontroll garantálja.
Igazgatóságunk törvényes és eredményes működése, a források költséghatékony
felhasználása és a tervszerű technikai kiszolgálásokkal a takarékos gazdálkodás
feltételei biztosítottak.
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Kérem a T. Megyei Közgyűlést, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2014. 01-09- havi tevékenységéről szóló tájékoztatót határozatával
fogadja el.
Határozati javaslat:
A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése …../2014. (XI. 28.) közgyűlési
határozata a katasztrófavédelem által
Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi
munkáról szóló tájékoztató tárgyában:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
katasztrófavédelem által Tolna megyében
végzett 2014. 1-9 havi munkáról szóló
tájékoztatót
megtárgyalta,
az
abban
foglaltakat tudomásul veszi.
Szekszárd, 2014. október 17.

Dr. Balázs Gábor tű. alezredes
megyei igazgató
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