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I. A beszámolási időszak legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, 
feladatai 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a 
beszámolóval érintett időszakban a szervezet alaprendeltetésének megfelelően 
teljesítette feladatait.  

Az események kezelésére a készenléti szolgálatok magas szinten felkészültek, a 
megye tűzbiztonsága jó. A tűzoltói beavatkozások száma - összehasonlítva az elmúlt 
év azonos időszakának adataival - kis mértékben csökkent.  

Az Igazgatóság az országos stratégiai céloknak megfelelően, a megyei 
sajátosságokra és a fő veszélyeztető hatásokra figyelemmel határozta meg 
célkitűzéseit.  

Folytatódott a SEVESO III. Irányelvnek megfelelő, a veszélyes üzemek 
üzemeltetőinek biztonsággal kapcsolatos tudatosságának és jogalkalmazásának 
hatékonyság-növelése. A veszélyesáru-szállítás és a veszélyes üzemek 
ellenőrzésével hozzájárultunk az ipar biztonságos működéséhez, a mindennapi élet 
zavartalanságát pedig a kritikus infrastruktúra elemek felügyeletével biztosítottuk.  

A lakosság védelme érdekében a területi rendeltetésű Gemenc Mentőszervezet és 
hat járási mentőszervezet mellett 19 települési mentőcsoport működik 260 fővel, így 
az önkéntesség Tolna megyében is egyre szélesebb körű társadalmi összefogáson 
alapul.  

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét a 
pályázatok által biztosított támogatási rendszer az idei évben is jelentősen 
előmozdította. A pályázatok eredményeként beszerzett új technikai eszközök és 
egyéb források biztosításával az egyesületek feladatvállalása, beavatkozásaik 
hatékonysága is nőtt.  

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával Tamásiban az 
önkéntes tűzoltó egyesület épületében regionális képzési központ létesült, amely 
helyet biztosít a régióban működő önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai 
felkészítésének és továbbképzésének.  

Kiemelt feladat volt a katasztrófavédelem feladatainak megismertetése és a lakosság 
tájékoztatása, amely az idei évben a hagyományos kommunikációs csatornák mellett 
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az új, közösségi kommunikációs felületek (Facebook, Instagram) útján is 
megvalósult.  A tudatos veszélyhelyzet-megelőzés érdekében az időszakosan 
tervezett sajtókampányokon túl a települési közbiztonsági referensek számára 
képzéseket tartottunk, a lakossági fórumokon interaktív előadásokkal vettünk részt. 
Az időszakosan aktuális veszélyhelyzetekre figyelmeztető lakossági tájékoztató 
közleményeinket az önkormányzatok a helyben szokásos módon közzétették.  

Gazdálkodási tevékenységünket a takarékos, ésszerű és költséghatékony 
forrásfelhasználás jellemezte. Az Igazgatóság kezelésében lévő ingatlanok 
állagmegóvására és felújítására folyamatosan intézkedtünk.  Gépjárműparkunk a 
beszámolási időszakban 2 db Skoda Rapid személygépjárművel, 1 db VW 
Transporter járművel, és 1 db Renault AQUAREX S10 típusú vízszállítóval bővült.  
 

II. Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok  

1. Tűzvédelem  
 

1.1. Tolna megye tűzvédelme  

Tolna megye tűzvédelmét 3 katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK), 
3 hivatásos tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP), 1 katasztrófavédelmi őrs 
(a továbbiakban: KvÖ), 3 önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP), 1 
főállású létesítményi tűzoltóság (a továbbiakban: LTP), 2 önállóan beavatkozó 
önkéntes tűzoltóság (a továbbiakban: ÖT) és 25 önkéntes tűzoltó egyesület (a 
továbbiakban: ÖTE) látta el. 

2019. október végéig megyénk működési területén tűzoltói beavatkozásaink száma 
1281 volt, amelyből 439 alkalommal tűzesethez, 496 esetben műszaki mentéshez 
vonultak a tűzoltóságok. Téves jelzés 316 esetben történt, utólagos jelzés 29 
esetben érkezett. Szándékosan megtévesztő jelzés miatt 1 esetben történt riasztás.  

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KMSZ) a beavatkozó 
állomány ellenőrzését, a megyei szintű gyakorlatok szervezését végezte, illetve az 
összetettebb káreseteknél a beavatkozások szakszerűségét ellenőrizte. 2019. 
október 31-ig 28 esetben vonult káresethez, a tűzoltás, műszaki mentés irányítását, 
vezetését 3 alkalommal vette át, a fennmaradó esetekben a biztonságos 
beavatkozást ellenőrizte és segítette. 

Igazgatóságunk készenléti szereinek állománya 2019. I. félévében 1 db új RENAULT 
AQUAREX-S10 vízszállító gépjárművel gyarapodott, mely technika a Dombóvári 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság használatába került. 

A veszélyeztetett területek beazonosításával a tűzesetek számát továbbra is a 
korábbi évek átlagának megfelelő értéken tudtuk tartani. 
 

1.2. Tűzvizsgálatok 

Igazgatóságunk a káresetek kapcsán 11 esetben indított tűzvizsgálati eljárást, illetve 
további 8 esetben folytatott le tűzeseti helyszíni szemlét, mely esetekben a szemlét 
követően nem indult eljárás.  

Az eljárások 3 esetben bűncselekmény gyanúja miatt, 2 esetben haláleset,3 esetben 
szakmai indok, 1 esetben súlyos életveszélyes sérülés, 2 esetben riasztási fokozat 
miatt indultak.  
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A 11 tűzvizsgálati eljárásból ezidáig 9 esetet zártunk le, ebből 4 esetben 
megállapítottuk a keletkezési okot, 5 esetben pedig ismeretlen keletkezési okkal 
zárult a vizsgálat. A tűzesetek 3 esetben nyílt láng, 1 esetben dohányzás miatt 
következtek be. 
 

1.3. Szén-monoxid szivárgással összefüggő események 

2019. év során szén-monoxid mérgezéssel kapcsolatos személyi sérülés, haláleset 
nem következett be. A megyében szén-monoxid szivárgással összefüggő esemény 
miatt 7 ellenőrzésre került sor. 
 

1.4. Kéménytüzek  

A megyében működő tűzoltóságok az idei év során összesen 23 esetben vonultak 
kéménytűzzel kapcsolatos káresethez, amelyek kapcsán személyi sérülés, illetve 
haláleset nem következett be. Kéménytüzeket követően minden esetben helyszíni 
ellenőrzést folytatunk le. 
 

1.5. Önkéntes tűzoltó egyesületek 

A megyében működő, az illetékesség szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal 
együttműködési megállapodást kötött ÖTE-k 181 esetben vettek részt káresetek 
felszámolásában.  

Az önkéntes tűzoltó egyesületek működéséhez jelentős támogatást nyújtott a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 2019. évben a megyei tűzoltó 
egyesületek közül 17 kapott összesen 16.391.366.- Ft értékben támogatást 
működési költségre, védőeszközökre, szakfelszerelésekre, gépjárművek és technikai 
eszközök javítására, szertár felújításra, EDR rádiókra, illetve egyéb költségekre. Az 
ÖTE elnökök, parancsnokok részére félévente szakmai fórumot, továbbképzést 
tartottunk, a tagok részére egy alkalommal 40 órás alapfokú tűzoltó tanfolyamot 
szerveztünk Tengelicen, ahol 20 fő tett sikeres vizsgát.  

Az önkormányzati tűzoltóságok 10.955.382.-Ft pályázati támogatásban részesültek. 
 

1.6.  Tűzoltósport  

Május utolsó hétvégéjén a Tolna Megyei Tűzoltószövetséggel együttműködve 
megrendeztük a hivatásos tűzoltóságok, majd az önkéntes tűzoltó egyesületekek 
tűzoltósport versenyét Szekszárdon. A hivatásos versenyre a korábbi éveknek 
megfelelően 4 csapat nevezett, a Paksi-, Szekszárdi-, és Dombóvári HTP, valamint 
az Atomerőmű LTP csapata. Az önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó 
egyesületek versenyére 11 egyesület 23 csapata nevezett, akik diák, ifjúsági, felnőtt 
és senior korcsoportokban, 4 versenyszámban mérték össze tudásukat.  

A Székesfehérváron megrendezett XV. Gróf Széchenyi Ödön Országos 
Tűzoltóversenyen megyénk csapata az összetett versenyben a XII. helyen végzett. A 
100 m-es akadályfutásban Klézli Tamás szekszárdi tűzoltó az előkelő 4. helyen, míg 
a 4x100-as akadályfutásban a Tolna megyei csapat a 2. helyen végzett. 

Az idei évben huszonnegyedik alkalommal rendeztük meg Pakson a Tűzkakas 
Országos Tűzoltó Strandfoci Bajnokságot.  
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Kiemelt figyelmet fordítottunk a készenléti állomány elméleti és gyakorlati képzésére. 
Megszerveztük és Dunaföldváron lebonyolítottuk a megyei műszaki mentő versenyt, 
Kölesden pedig a megyei szakmai versenyt. A Karcagon megrendezett XII. Országos 
Tűzoltó Szakmai és II. Országos Műszaki Mentő Versenyen az országos 
megmérettetésre bejutott dombóvári csapat a XI. helyen végzett. Gépjárművezetői 
kategóriában a Tolna megyei Tolmácsi Tamás gépjárművezető volt a legjobb.  
 

1.7. Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tevékenysége 

A Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: TMTB) hetedik éve 
működik, tagjai elkötelezettek Tolna megye biztonsága iránt. Annak érdekében, hogy 
Tolna megye lakossága minél szélesebb körben megismerje a tűzmegelőzés, 
tűzoltás és műszaki mentés, személy- és vagyonmentés, menekülés alapvető 
ismereteit és az ezekkel összefüggő viselkedési és magatartási szabályokat, a 
Bizottság számos rendezvényen vett részt. 

A TMTB tevékenységéből adódóan számos helyen került kihelyezésre prevenciós 
szóróanyag, illetve havi szinten a katasztrófavédelmi kirendeltségek megelőző célú 
előadásokat tartottak több helyszínen, főként iskolákban, szociális intézményekben. 
A „Kéménytüzek megelőzhetők” kiállítást az idei évben nyolc helyre is eljuttattuk.  

A TMTB 77 alkalommal jelent meg különböző rendezvényeken a beszámolási 
időszakban. 

Igazgatóságunk honlapján folyamatosan közzétettük azokat az aktuális 
információkat, melyek az év egy-egy adott időszakának veszélyeire hívták fel a 
lakosság figyelmét. 

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság az idén is meghirdette alkotói pályázatát 
óvodások és iskolások részére, ahol országos szinten a „Legkreatívabb Óvoda” 
címet ismét a szekszárdi Wunderland óvoda nyerte el.  

Az előttünk álló időszak kiemelkedő feladata az adventi és karácsonyi időszak 
biztonságos ünneplésével kapcsolatos tájékoztatási feladatok végrehajtása a 
Bizottság közreműködésével.  
 

2. Polgári védelem 

Hagyományosan nagy hangsúlyt fektettünk a közigazgatási vezetők, a köteles és 
önkéntes polgári védelmi szervezetek, az általános iskolák pedagógusai, a lakosság, 
kiemelten az ifjúság felkészítésére. A fiatalok katasztrófavédelmi ismereteinek 
széleskörű terjesztésére kiválóan felhasználható a közösségi szolgálat. Jelenleg 63 
oktatási intézménnyel működünk együtt, 7 fogadóintézmény várja a diákokat. Eddig 
több mint 1964 tanuló 3017 órában teljesített közösségi szolgálatot a szervezetnél. 

Megyénk 109 településéből 9 I-es, 44 II-es, 56 pedig III-as katasztrófavédelmi 
besorolást kapott. Minden I-es és II-es besorolású település kinevezett és képzett 
közbiztonsági referenssel rendelkezik. A települések katasztrófavédelmi osztályba 
sorolásának felülvizsgálatát a helyi sajátosságok figyelembe vételével hajtottuk 
végre. Az idei évben nem tártunk fel olyan veszélyeztető hatást, amely település 
átsorolását indokolta volna.  
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Tolna megye településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolása 
 

Megyénkben 3 település köteles külső védelmi terv készítésére és gyakoroltatására 
veszélyes anyaggal foglalkozó üzem miatt. Mindegyik település rendelkezik az 
előírásoknak megfelelő, jóváhagyott külső védelmi tervvel, melyet évente 
részlegesen és minden harmadik évben teljeskörűen gyakoroltatunk. Az idén 
novemberben Pincehelyen, valamint Szekszárd Megyei Jogú Városban részleges, 
míg Szakály községben teljes körű gyakorlatot hajtottunk végre a védekezésben 
nevesített szervezetek bevonásával. 

Pincehely településen 9 végponttal áll rendelkezésre a Monitoring és Lakossági 
Riasztó Rendszer. Évente két alkalommal, valamint a külső védelmi terv gyakorlatok 
alkalmával kerül sor a rendszer hangos üzempróbájára. A rendszer tesztelése 
egyben a lakosság veszélyhelyzeti felkészítését is szolgálja. 

A polgári védelmi lakosságvédelmi ellenőrzések keretében kiemelt figyelmet 
fordítottunk a vízelvezető rendszerek, a kiemelten veszélyes ár- és belvízi védművek, 
víztározók, földtani veszélyforrások, fák, fasorok, valamint a téli kockázati helyszínek 
és a települési befogadó helyek ellenőrzéseire. A kockázati helyszínek 
lakosságvédelmi ellenőrzéseinek száma 2019-ben az 500-at is meghaladta.  

A katasztrófa-kihívásokra adandó válaszok érdekében szükség van az önkéntes 
alapon szerveződő mentőcsoportokra, amelyek az általános műszaki mentési, 
árvízvédelmi feladatok mellett speciális képességekkel is rendelkeznek és a 
kapcsolódó logisztikai háttérnek köszönhetően önálló feladat-ellátásra képesek. 

Megyénk minden járásában megalakításra kerültek az önkéntes járási 
mentőcsoportok, amelyek megfelelnek az „Alapvető Vízkárelhárítási” Nemzeti 
Minősítés követelményeinek és  2019-ben sikeres újraminősítő gyakorlatot hajtottak 
végre. Megyénkben jelenleg 19 települési mentőcsoport működik 260 fővel. 

Az önkéntes mentőszervezetek támogatására a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által kiírt pályázatból a Tolna megyei mentőszervezetek 2019-ben 
1.892.517 Ft értékű támogatásban részesültek. 
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3. Hatósági szakterület 
 

3.1. Tűzmegelőzési szakterület 

Az Igazgatóság és kirendeltségei 2019. október 31-ig 664 db hatósági és 324 db 
szakhatósági eljárást folytattak le, mindemellett 1924 db hatósági ellenőrzést és 284 
db helyszíni szemlét hajtottak végre. Az előző év hasonló időszakához képest a 
hatósági eljárások száma csökkent, viszont a szakhatósági eljárások, az 
ellenőrzések és a szemlék száma emelkedett. Az előrelátó, megelőző 
gondolkodásmódú tervszerű munkavégzés céljából – az ellenőrzési helyszínek 
kiválasztását megelőzően – rendszeresen a helyi sajátosságok figyelembe vételével 
prognosztizáltuk a kockázatokat. Ennek eredményei azt mutatták, hogy az ilyen 
módon végrehajtott, megelőző szemlélet képes a várható veszélyhelyzetekre, 
kockázati tényezőkre történő tényleges felkészülést és a kapcsolódó feladatok 
meghatározását segíteni. Tűzmegelőzési szakterületet érintően – hasonlóan az 
előző évhez – másodfokú eljárás megyénkben nem indult. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokhoz kapcsolódóan 5 hatósági és 
8 szakhatósági eljárást folytatott le az Igazgatóság, és döntését minden esetben 8 
napon belül kibocsátotta. Közigazgatási eljárásaink során a Dunaföldváron 
megvalósult papíripari beruházás, a Paks 20 MW napelemes erőmű létesítési és 
használatbavételi, a Paks-Kalocsa Duna-híd, valamint a szekszárdi és a tamási 
uszoda építési, a nagydorogi és a simontornyai általános infrastrukturális 
fejlesztésének, valamint a bogyiszlói tornaterem építési engedélyezése során 
hoztunk határozatot, illetve adtunk ki szakhatósági állásfoglalást. A beruházások 
zökkenőmentes, a kívánt biztonsági szintet minden esetben elérő megvalósítása 
érdekében több esetben egyeztettünk a beruházókkal, illetve a kivitelezőkkel. 

A tűzvédelmi és kéményseprő-ipari szolgáltatásokkal kapcsolatos felügyeleti 
tevékenység folyamatosan és maradéktalanul megvalósul Tolna megye területén. A 
szolgáltatók által végzett tevékenységet rendszeresen ellenőrizzük, az új 
bejelentések esetében vizsgáljuk a jogszabályi és szakmai követelmények 
biztosításának feltételeit és eredményességét. A 2019-ben tapasztaltak alapján a 
szolgáltatások színvonala és hatékonysága az országos átlag feletti. 

A tűzmegelőzési szakterület munkáját mind a nevelési-oktatási intézmények, mind a 
gazdasági szereplők vonatkozásában a preventív, szolgáltató hatósági tevékenység 
jellemezte. Az állampolgárok jogkövető magatartását közlemények, tájékoztatók 
kiadásával, konferenciák szervezésével segítettük elő. Ennek eredményét jól jellemzi 
a hiányosságok számának csökkenése. Egyik fő célunk a megelőzés 
hatékonyságának növelése – ennek érdekében szezonálisan jelentkező kockázati 
tényezőkre tekintettel adtunk tájékoztatást, illetve bocsátottunk ki közleményeket az 
állampolgárok számára. 

Szakhatósági eljárásaink mintegy 47 %-a építésügyi engedélyezési, további 19 %-a 
útügyi eljárásban történő szakhatósági közreműködés volt, ami az előző év hasonló 
időszakával közel megegyező arányt jelent. A Paksi Járásban az építési 
engedélyezések számának emelkedése figyelhető meg. 

Az Igazgatóság és kirendeltségei 2019-ben az alábbi kiemelt területeken 
témavizsgálat jelleggel folytattak le tűzvédelmi ellenőrzéseket megyénk területén: 

 szabadtéri kockázati helyszínek ellenőrzése; 
 középfokú oktatási intézmények ellenőrzése; 
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 zenés, táncos rendezvények ellenőrzése; 
 nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos ellenőrzések; 
 színházak, színháztermek ellenőrzése. 

Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok száma csökkenő tendenciát mutat, 
elmondható, hogy a megye területén a tűzvédelmi helyzet javult. A hatósági eljárások 
és helyszíni vizsgálatok során tapasztaltak azt mutatják, hogy az önkéntes jogkövető 
magatartás szintje valamivel az országos átlag felett van. A helyes gyakorlatok, a 
proaktivitás és a hatósági tevékenység szolgáltató jellegének előtérbe helyezése 
elősegíti, hogy a lakosság biztonsági szintje tovább emelkedjék. 

Hatósági szakterületet érintő közérdekű bejelentéssel az idei évben összesen 24 
esetben fordultak az Igazgatósághoz, ami a tavalyi év hasonló időszakához képest 
elhanyagolható mértékű csökkenést mutat. A bejelentésben foglaltakat az érintett 
szakterület minden esetben kivizsgálta, az esetleges jogszabálysértő állapok 
felszámolására a szükséges intézkedéseket megtette, valamint a bejelentő 
tájékoztatásáról gondoskodott. 
 

3.2. Iparbiztonsági szakterület 

3.2.1. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 

Tolna megye területén 21 veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem található, melyek 
közül 4 felső, 9 alsó küszöbértékű, 8 pedig küszöbérték alatti besorolású. A 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése érdekében a 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket és a küszöbérték alatti üzemeket szoros 
hatósági felügyelet alatt tartottuk. Ennek érdekében 11 db időszakos hatósági 
ellenőrzést hajtottunk végre, amelyek során egy szabálytalanságot tapasztaltunk – 
megállapítható tehát, hogy az önkéntes jogkövető magatartás az üzemek 
tekintetében megfelelő és azok biztonságos működése tapasztalható. 

Egy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem esetében, mivel a telephelyen lévő 
veszélyes anyag mennyiségét csökkentették, ideiglenes leállítást engedélyeztünk, 
valamint egy üzemet kisoroltunk, mivel a telephelyet véglegesen bezárták. 

Az üzemek által végrehajtott belső védelmi terv és súlyos káresemény elhárítási terv 
gyakorlatok ellenőrzését minden esetben végrehajtottuk. Az emberi élet és az anyagi 
javak védelme érdekében 2 ízben a gyakorlatot meg kellett ismételni. A lakosság 
lehető legmagasabb szintű biztonságának elérése érdekében üzemazonosítási 
eljárásokat folytattunk az esetleges illegális veszélyes tevékenység feltárása céljából. 

A Katasztrófavédelmi Mobil Labor célja a káreseti tevékenység során – veszélyes 
anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, 
természeti és civilizációs katasztrófák esetén – a beavatkozói állomány, a lakosság 
és az anyagi javak védelme és a kárfelszámolás elősegítése. A 2019. évben a 
Katasztrófavédelmi Mobil Labort 8 esetben riasztották veszélyes üzemben 
bekövetkezett és veszélyes áruszállítással kapcsolatos eseményhez, azonban ezek 
az események a lakosság biztonságát nem veszélyeztették.  

3.2.2. Veszélyesáru-szállítás 

A közúti, vasúti és vízi veszélyesáru-szállítás ellenőrzések száma az elmúlt évekhez 
képest emelkedett. Az ellenőrzések helyszíneit tapasztalataink alapján a főbb 
szállítási útvonalakon jelöltük ki és az ellenőrzéseket a várható legforgalmasabb 
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időszakokban hajtottuk végre. A társhatóságokkal (NAV, rendőrség, közlekedési 
hatóság) szorosan együttműködve hivatali munkaidőn kívül is végeztünk 
ellenőrzéseket. A veszélyesáru-szállítás ellenőrzések során nyolc esetben indítottunk 
hatósági eljárást a szabálytalanságot elkövetőkkel szemben. A folyamatos 
jelenlétnek köszönhetően a szállítmányozók jogkövető magatartása nőtt.  

Veszélyesáru-szállítás során a vizsgált időszakban egy közúti, valamint két vasúti 
szállítást érintő baleset történt, amelyek a lakosságra veszélyt nem jelentettek, illetve 
a szükséges intézkedések haladéktalanul megtettük. 

3.2.3. Létfontosságú rendszerek és létesítmények szakterület 

Az Igazgatóság folyamatosan végezte a létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosítását, az azokhoz kapcsolódó hatósági, szakhatósági feladatokat és a 
rendszerelemek védelmét. Megyénkben kilenc alkalommal tartottunk tervezett 
gyakorlatot annak érdekében, hogy létfontosságú rendszerek és rendszerelemek 
esetleges kiesése ne érje felkészületlenül az üzemeltetőket és a megfelelő 
gyakoroltatás következtében gyorsabban helyre tudják állítani az eredeti állapotot, és 
így kisebb kiesés legyen tapasztalható a lakosság részéről. 

A szélsőséges időjárási viszonyok esetén történő megelőző teendőkről több 
alkalommal adtunk ki figyelemfelhívó közleményeket a veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek, veszélyesáru-szállítók és a létfontosságú létesítményeket, 
rendszerelemeket üzemeltetők részére. 

5. Sajtótevékenység és lakosságtájékoztatás 

Igazgatóságunk évek óta stabilan, napi rendszerességgel, éves szinten négyezer 
feletti megjelenésszámmal van jelen a Tolna megyei sajtóban. A közösségi 
médiában is szerepet vállalunk, a BM OKF Facebook, valamint a 2019. május 4-én 
útjára indult Instagram oldalára rendszeresen szolgáltatunk témákat. 

Sajtótevékenységünk szerves részét teszi ki a szezonális aktualitásokkal 
kapcsolatos, megelőző jellegű üzeneteink lakossághoz történő eljuttatása, melyben 
fontos szerepe van a megyében működő sajtóval évek óta ápolt kitűnő kapcsolatnak.  

Városi rendezvényeken, nyári táborokban, iskolai rendezvényeken rendszeresen 
részt veszünk, mellyel célunk a megelőzésen túl a lakosság öngondoskodó 
képességének, valamint saját biztonságában történő felelősségvállalásának 
erősítése. 
 

III. Az elkövetkező időszak feladatai   

Igazgatóságunk legfontosabb célja, hogy alaptevékenységét magas szinten ellátva, a 
rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel járuljon hozzá Tolna megye lakosságának 
biztonságához.  

Ennek érdekében tovább folytatjuk a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekben 
az önkéntes mentőszervezetek szerepvállalását és az önkéntes tűzoltó mozgalom 
erősítését. 

Folytatjuk a lakosság katasztrófák veszélyeire és kialakulásuk esetén a követendő 
magatartási szabályokra való felkészítését.  

Az intézmények és a gazdálkodó szervezetek biztonságos működését a szakmai 
konzultációk minél szélesebb körben történő alkalmazásával támogatjuk.  
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Megkezdjük a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szekszárdi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság elhelyezését biztosító épület energetikai felújítását 
az elhelyezési körülmények javítása érdekében.  

A Bonyhádi Katasztrófavédelmi Őrs csatornahálózat és fürdő felújítását ez év végéig, 
központi forrásból végezzük el.  

A 2019. évi helyi önkormányzati választások során megválasztott polgármesterek, 
közbiztonsági referensek felkészítését 2019. december hónapban hajtjuk végre.  

 

IV. Összegzés 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alaprendeltetését betöltve látta el 
feladatait, biztosította a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a nemzetgazdaság 
védelmét. Szervezetünk társadalmi megítélése pozitív, amely a tudatos megelőzési 
munka, a bekövetkezett események kezelése, a károk elhárítása, a társszervekkel, a 
közigazgatási szervekkel, az önkormányzatokkal, az önkéntes és karitatív 
szervezetekkel, valamint az önkéntes mentőcsoportokkal történő szoros 
együttműködés eredménye.   

A szervezet stabil működéssel, magas színvonalú technikai eszközökkel, felkészült 
szakmai tudással rendelkező állománnyal óvja Tolna megye biztonságát.  

A megyei közgyűlés eddigi támogatását megköszönöm és kérem, hogy továbbra is 
fordítson kiemelt figyelmet a szervezet tevékenységére. 

Kérem a Tisztelt Megyei Közgyűlést, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2019. 01-10. havi tevékenységéről szóló tájékoztatót határozatával 
fogadja el.  
 

Határozati javaslat: 
A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése …../2019. (XII. 6.) közgyűlési 
határozata a katasztrófavédelem által 
Tolna megyében végzett 2019. 01-10. havi 
munkáról szóló tájékoztató tárgyában: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
katasztrófavédelem által Tolna megyében 
végzett 2019. 01-10. havi munkáról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta, az abban 
foglaltakat tudomásul veszi. 

 
 

Szekszárd, 2019. november 28. 

 

  Dr. Balázs Gábor tű. ezredes  
 tűzoltósági tanácsos 
 igazgató 


