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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évben végrehajtott fő feladatai:  
 
 
I. Vezetés, irányítás, együttműködés területe: 
 
A kiemelt stratégiai célkitűzéseinket, feladatainkat a felettes szervezetek (Önkormányzati 
Minisztérium továbbiakban ÖM, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
továbbiakban: OKF) által kiadott rendelkezések illetve a megye sajátosságaiból adódóan 
határoztuk meg. A minőségirányítási rendszer működtetése továbbra is szerves részét 
képezte vezetési – irányítási kötelezettségeinknek. Elkészítettük a 2008. évi minőségcélok 
listáját és a kapcsolódó dokumentumokat.  
Ellenőrzési feladatainkat az I. és II. félévi ellenőrzési tervünk alapján hajtottuk végre. Az 
irányítói valamint a szakmai felügyeleti jogkörben végzett ellenőrzések által feltárt 
hiányosságok megszüntetéséhez minden segítséget megadtunk az ellenőrzöttek részére.  
Igazgatóságunk kiváló munkakapcsolatot ápol az OKF szerveivel illetőleg a 
katasztrófavédelmi feladatok ellátásában érintett megyei és helyi szervekkel.  
 
1. Személyügyi – munkaügyi tevékenység:  
 
Szervezet, létszámhelyzet, oktatás és képzés, fegyelmi helyzet, szociális tevékenység 
Igazgatóságunk rendszeresített létszáma a 2000 évi megalakuláshoz képest 2008-ra már 
12 fővel kevesebb 45 fő - a létszám elvonás igazgatóságunk területi szervénél történt. 
2008 december 31-én a meglévő létszám 46 fő (26 fő hivatásos, 20 fő közalkalmazott), az 
üres státuszok száma 1 hivatásos és 1 közalkalmazotti volt. A csökkenő számú 
rendszeresített beosztásokhoz -önálló munkakör hiányában- egyre nagyobb számban 
kapcsolódnak egyéb un. csatolt feladatok (Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport szolgálat 
továbbiakban: VFCS, veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése továbbiakban:  
ADR) ami miatt, állományunk leterheltsége a felső határon van, mely kihat az 
egészségügyi állapotra is.  
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok (továbbiakban: HÖT ) létszám megtartását a 
nyugdíjszabályok várható és bekövetkezett de előre kellően nem ismert változása 
jelentősen hátráltatta. Megyénkben 2007 évhez hasonlóan 2008-ban is magas volt az 
egészségügyi szabadságok száma, és az országosan tapasztalt trendnek megfelelően 
sok tapasztalt tűzoltó egészségügyi okok miatt nyugállományba vonult.  
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Az előző évekhez hasonlóan fokozott figyelmet fordítottunk a készenléti szolgálatot ellátó 
tűzoltó állomány szolgálati ideje csökkentéséből adódó feladatok végrehajtására a nemzeti 
jogszabályokban előírtak maradéktalan betartására, megyei szintű egységesítésére.  
Az időszakos egészségügyi és a fizikai felmérésre, ahogy 2007 évben, ugyanúgy 2008-
ban sem került sor mivel költségvetési források hiánya miatt nincs alapellátó orvosunk. 
Végrehajtottuk a teljesítményértékelést, de az ahhoz szorosan hozzátartozó anyagi 
elismerésre igazgatóságunk esetében továbbra sincs mód. Sport tevékenységünkben 
terveinknek megfelelően vettünk részt OKF OKSE által rendezett sport versenyeken 
döntően a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állományának bevonásával.  
 
Oktatás és képzés helyzete: 
2008-tól az EU ajánlás értelmében a tűzoltóságokon a készenléti szolgálatot ellátók heti 
munkaidejét 48 órára kell csökkenteni. Az ebből adódó létszámfejlesztés, illetve a jelentős 
számú nyugdíjazás miatt az Igazgatóság januárban és márciusban is Tűzoltó Szakképző 
(négy hónapos) tanfolyamot indított, melyeken 41 fő kiképzésére került sor. A tanfolyamok 
lebonyolítása jelentős többlet terhet okozott az oktatóknak. 
Igazgatóságunkon hét fő folytatott felsőfokú tanulmányokat, egy fő befejezte egy fő pedig 
szeptemberben megkezdte a katasztrófavédelmi szervező tanfolyamot. Megszerveztük a 
Paksi Atomerőműben valamint a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladékokat Kezelő KHT 
telephelyén esetlegesen beavatkozó állomány irányítását végzők sugárvédelmi képzését 
A képzés területén forrás hiány miatt továbbra sem tudtuk megoldani a gépjárművezetők 
BM utasításban meghatározott alapképzését. 
 
Sajtó kommunikációs tevékenység 
Az előző évekhez hasonlóan 2008-ban is kiemelt figyelmet fordítunk igazgatóságunk 
média tevékenységére. A jelentős eseményekről minden nap e-mail-en tájékoztattuk a 
helyi, a területi, esetenként a regionális médiát. Az egyes évszakokban illetve az 
aktualitásnak megfelelően számtalan figyelemfelhívást (narancssárga, piros riasztások). 
tettünk közzé és interjút adtuk Tájékoztatóink folyamatosan hozzáférhetőek honlapunkon.  
 
Ügyviteli tevékenység:  
Folyamatosan végeztük az igazgatóságon készült és más szervektől érkezett minősített és 
nyílt iratok átvételét, vezetői szignálásra való előkészítését, nyilvántartását, ügyintézők 
részére történő kiadását, az elintézett ügyek iratainak visszavételét, irattárba helyezését. A 
nyílt iratok iktatását az IktatPro 4.1 c titkársági iktatóprogrammal végezzük. A titkos 
iratkezelés külön erre a célra kialakított helyiségben történik. A helyiség kialakítása kizárja 
az illetéktelen hozzáférést. Folytattuk a papíralapú iratmozgás csökkentését, belső és 
külső iratforgalmunkban szinte teljességgel kihasználjuk az elektronikus levelezőrendszer 
nyújtotta lehetőségeket.  
 
Fegyelmi helyzet:  
Igazgatóságunk személyi állományának fegyelmi helyzete a korábbi évekhez képest 
jelentősen nem változott. 2008 évben 2 fegyelmi fenyítés kiszabására, illetve a 
rendőrségtől érkezett jelzés alapján egy méltatlansági eljárás elrendelésére került sor. 
Kiemelkedően súlyos fegyelemsértés igazgatóságunkon nem történt. A fegyelmi helyzet 
megfelelően stabil és biztosítja a tervszerű szolgálat ellátást.  
 
Rendezvény szervezés:  
Előkészítettük és végrehajtottuk a hivatásos tűzoltók valamint a megyében működő 
önkéntes tűzoltóságok, önkéntes tűzoltóegyesületek megyei versenyét Bátaszéken. A 
verseny költségeit a Tolna Megyei Tűzoltószövetség biztosította. A Polgári Védelem 
Világnapja Szekszárdon, a Szent Flórián Nap Nagymányokon került megrendezésre, ahol 
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a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 70. évfordulójához kapcsolódott az 
ünnepi megemlékezés. A Katasztrófák Csökkentésének Világnapjáról is méltóképpen 
emlékeztünk meg. 2007-től leterheltségünk miatt már nem tudtuk személyesen 
lakóhelyükön meglátogatni és köszönteni az 5-tel osztható születésnapjukat ünneplő 
nyugdíjas kollégáinkat, arra decemberben az ismét színvonalas és igen jó hangulatú 
nyugdíjas találkozó keretében került sor. 
 
2. Együttműködési tevékenység: (önkormányzatok, társszervek, más 

szervezetek) 
 
A polgármesterek katasztrófavédelmi felkészítését Helyi Védelmi Bizottságonként 
megtartottuk, a kirendeltségek folyamatosan segítették a polgári védelmi feladatok 
ellátását. 
A civil szervezetek részére egy napos továbbképzést tartottunk, ahol a Megyei Rendőr-
főkapitányság, a Magyar Vöröskereszt képviselői tartottak előadást a saját szervezetük 
katasztrófa helyzetben és a katasztrófák elhárítása során teljesítendő feladataikról. 
Igazgatóságunk a káresetek vezetési – irányítási rendszerét, a mentésbe, 
kárfelszámolásba történő önkéntes közreműködés lehetőségét ismertette. A mentésbe 
bevonható civil szervezetekkel pontosítottuk az adatbázisainkat, az együttműködési 
megállapodásokat új minta szerint tervezzük átdolgozni.  
 
3. Felügyeleti tevékenység: 
 
A vizsgálataink során több hiányosságot fedtünk fel, ezek súlyossága szervezeti 
egységenként eltérő volt, melyek megszüntetésére intézkedtünk, illetve a feltárt 
hiányosságok megszüntetéséhez minden segítséget megadtunk.  
Külön vizsgálat tárgyát képezte az OKF által 2007.-ben végrehajtott átfogó ellenőrzés 
során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervben foglaltak 
megvalósítása. A bekért dokumentumok alapján megállapították, hogy az Intézkedési 
tervben foglaltakat végrehajtottuk, a hiányosságokat megszüntettük.   
 
A lefolytatott tűzmegelőzési ellenőrzések során vizsgáltuk a Ket. előírásainak érvényre 
jutását, valamint a tűzvédelmi hatósági tevékenység és a tűzvizsgálati tevékenységgel 
kapcsolatos jogszabályok változásából adódó feladatokat. A tűzoltóságok esetében a 
tűzvizsgálói vizsga meglétét, valamint a tevékenység végzéséhez szükségek kritériumok 
teljesülését. Ezen a területen egyedül Dombóvárnál végez tűzvizsgálatot egy megelőzős 
kolléga, aki a tanfolyami végzettséggel rendelkezik, de a 3 éves tűzvédelem területén 
szerzett gyakorlata még hiányzik. Igazgatóságunkon a megelőzési osztályon egy fő 
rendelkezik tanfolyami végzettséggel, egy fő az oktatáson részt vett, jelenleg a vizsgára 
készül 
 
Felügyeleti tevékenységünket az önkormányzatok irányában elsősorban a célellenőrzések 
során gyakoroltuk.  
A települések veszélyelhárítási terveinek állapotát, napra készségét és a polgári védelmi 
szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezésének előkészítettségét, a lakosság 
riasztásának-értesítésének lehetőségét vizsgáltuk. Egyidejűleg ellenőriztük a lebiztosított 
objektumok és szolgáltatások helyszíneit, valamint a motoros szirénák 
működőképességét. Az ellenőrzéseket részben önállóan, éves ellenőrzési tervünknek 
megfelelően, részben pedig a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal kérésének 
eleget téve teljesítettük. 
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4. Nemzetközi együttműködési tevékenység: 
 
Az igazgatóság több Európai Uniós projektekhez beadott kérelemnél is részt vett 
partnerként. Ezek közül az IRIS elnevezésű projekt volt sikeres, melynek kitűzött célja egy 
olyan intelligens tudás alapú bázison működő monitoring rendszer létrehozása, amely 
révén csökkenteni lehet az ipari balesetek kockázatát. A programnak negyven partnere 
van közel húsz országból, többségében az ipari szektorból. A projekt szeptemberben 
indult és 4 évig tart.  
 
II.  Megelőzési, hatósági, felkészülési terület: 
 

1. Hatósági tevékenység és szakhatósági tevékenység 
 
A veszélyes áruk közúti szállításával (ADR) kapcsolatos tevékenységet az igazgatóság 9 
munkatársa végzi, akik veszélyes áru-/ ADR-ügyintézői OKJ-s bizonyítvánnyal 
rendelkeznek. A korábbi évekhez hasonlóan a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, 
valamint az Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága Tolna 
Megyei Kirendeltsége munkatársaival folytatott előzetes egyeztetést követően határoztuk 
meg a veszélyes áruk szállítása közös közúti ellenőrzésének időpontjait és helyszíneit, 
melyeket a megye jelentősebb forgalmát lebonyolító útvonalain tartottuk meg. Az M6-os 
autópálya építkezései miatt a Szekszárd és Bátaszék környéki fő- és mellékútvonalak 
ellenőrzésére kiemelt figyelmet fordítunk. Az önálló szankcionálási lehetőségünk hatályba 
lépésével a feltárt szabálytalanságok miatt 28 esetben közigazgatási bírságot szabtunk ki, 
nyolc esetben írásbeli szignalizációval és 77 esetben figyelmeztetéssel éltünk, 
amennyiben mód volt rá a helyszínen korrigáltattuk a hibát Az ADR adatait 2008. évi 
adatait az 1., 2., 3. és  4. számú melléklet tartalmazza.  
A megelőzési szakterületen fő feladatként jelentkezett a fiatal munkatársak részére a 
szakmai tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása, melynek során részt vettünk több – 
I. fokú tűzvédelmi – hatósági ellenőrzésen, szakmai tanfolyamokon és továbbképzéseken, 
közös ellenőrzéseket folytattunk le az OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály 
munkatársaival több tűzoltóságon. II. fokú tűzvédelmi hatóságként két esetben jártunk el, 
megállapítottuk, hogy az első fokú hatóságok döntése jogszerű, így mindkét esetben  
helyben hagytuk a döntéseket. 
A szakhatósági megkereséseknek minden esetben eleget tettünk, melyek száma az előző 
évhez képest növekedett egyrészt a jogszabályváltozások, másrészt a megyében történő 
folyamatos fejlesztések (út rehabilitáció, M6 építése) következtében. Szakhatósági 
tevékenységünk során jogorvoslatra nem került sor.  
2008. szeptemberében Bátaapátiban megkezdte működését a Nemzeti Radioaktív 
Hulladéktároló, melyet a 257/2006. (XII.15.) Korm. rendelet nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított. Mind a létesítési, mind az 
üzemeltetési engedélyezési eljárás alapos és gyorsabb ügyintézést igényelt, melynek 
során polgári védelmi és tűzvédelmi szempontból jártunk el szakhatóságként. A projekt 
végrehajtása során több konzultációt tartottunk a hatóság és más szakhatóságok 
képviselőivel, valamint a tervezőkkel is, a tűzvédelmi követelmények megvalósulása, a 
tervezett ellenőrző állomások Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer 
hálózathoz történő csatlakozása érdekében.  
A Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Államigazgatási Kollégiumának ülésén 
tájékoztatás adtunk a többszintes és középmagas lakóépületek tűzvédelmi helyzetéről, 
valamint az Önkormányzati Minisztérium által, az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
támogatására kiírt pályázatokról a régióban. 
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Az év végén 14 helyen történt pirotechnikai termékek árusítása átmeneti tárolóban. Az 
állásfoglalást megelőzően a helyszíni szemléket a Rendőrséggel és a kérelmezőkkel 
megtartottuk, 8 esetben pedig az árusítást is ellenőriztük, melynek során hiányosságot 
nem tapasztaltunk, az árusítás idején káreset nem történt. A hatósági és szakhatósági 
tevékenység adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 
3. Ipari baleset-megelőzési tevékenység: 

 
A Tolna megyében a kettő felső és hét alsó küszöbértékű veszélyes üzem található, 
melyek - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által lefolytatott – ellenőrzésében 
részt vettünk. A veszélyes üzemekkel kapcsolatos nyilvántartásunkat és adatbázisunkat 
folyamatosan pontosítjuk. Decemberben végrehajtottuk a Pincehely Külső Védelmi 
Tervének részleges gyakorlását a település polgári védelmi parancsnoksága és a 
társszervek közreműködésével. 

 
4. Tűzvizsgálati tevékenység: 

 
A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV.25.) ÖTM rendelet 
hatályba lépésének következtében jelentős mértékben csökkent megyénkben is a 
tűzvizsgálatok száma, mely nem érte el az 50-et. Az ellenőrzések során hiányosságként 
merült fel a helyszínrajzok nem megfelelőssége. Megoldásként egyeztettünk a 
tűzoltóságok munkatársaival és 2009-ben egységes útmutatót adunk ki a helyszínrajzok 
készítésével kapcsolatban.  

 
6. Lakosságfelkészítési tevékenység: 

 
Az előző évekhez hasonlóan lakosságfelkészítési tevékenységünk során a diákok és 
pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítését kiemelt feladatként kezeltük. Ebben a 
tevékenységben nagyrészt a kirendeltségek által szervezett „Prevenciós nap”-ok, valamint 
a megelőző felkészítések, a nyári táborokban tartott felkészítési programok, 
katasztrófavédelmi szakkörök szerepeltek. Kiemelkedő az együttműködés a Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezetével és a Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottsággal, 
programjaikon felkészítésekkel igazgatóságunk is részt vesz. 
Aktívan részt vettünk a „Készülj fel!” lakosságfelkészítési program feladataiban. 
Megszerveztük és lebonyolítottuk a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 
kirendeltségi szintű és megyei döntőjét, melyeket az iskolákban és az igazgatóságon 
végzett felkészítések előztek meg. A honlapunkon is rendelkezésre bocsátottuk a 
felkészülési anyagokat, felkészítéseket tartottunk. 
Több nyári tábor programjában való részvétel mellett megrendezésre kerülta Belügyi és 
Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete és az igazgatóság szervezésében a katasztrófa-, 
tűz- és polgári védelmi gyermektábor. Az előző évben megvalósított programokat 
(látogatás a Paksi Atomerőműbe, kulturális programok, tűzoltó bemutatók) új elemekkel 
egészítettük ki, így a gyerekeknek környezetvédelmi napot tartottunk, valamint a VFCS 
bemutatót a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos ismeretekkel bővítettük.  
A polgármesterek éves katasztrófavédelmi felkészítése és a polgári védelmi szervezetek 
közül a közegészségügyi és járványügyi csoportok képzésekhez az igazgatóság tematikát 
dolgozott ki, melyet kirendeltségeink a veszélyeztetettségüket jellemző helyi 
sajátosságokkal bővítettek. A továbbképzés programjában szerepeltek a polgármesterek 
által javasolt témák (pl.: különböző helyzetek esetén végrehajtásra kerülő cselekvés-sorok, 
vis maior eljárások rendje, partfal-omlások, stb.). 
A régióban Szekszárdon rendezték meg az idei évben „Biztonságunk 2008” II. Regionális 
Vagyonvédelmi Szakkiállítást. A három napos rendezvény során folyamatosan standot 
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üzemeltettünk, ahol bemutattuk a katasztrófavédelem speciális eszközeit, tájékoztató 
filmeket vetítettünk, a gyerekek számára biztosítottunk több játékos programot, valamint a 
látogatók katasztrófavédelmi tesztek megoldásával mérhették fel tudásukat. A társszervek 
bemutatói mellett közös mentési bemutatót tartottunk a szekszárdi tűzoltókkal, mely során 
veszélyes anyag szállító jármű balesetét szimuláltuk. 
Részt vettünk az „Egészségben-biztonságban” előadássorozaton, csatlakoztunk Csapó 
Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskola „Környezettudatos nap” programjához. 
A lakosságfelkészítés területén továbbra is problémát jelent a tevékenység pénzügyi 
hátterének hiánya. A vonatkozó jogszabályok, feladatszabások mellé nem került pénzügyi 
fedezet, mely komoly gondokat okoz a feladatok végrehajtása során. A védelmi felkészítés 
egyes feladataihoz kapcsolódóan négy területen nyújtottunk be sikeres pályázatot.  
 
III. Veszélyhelyzet-kezelési terület: 

 
1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések 
tapasztalatai:  

 
2008-ban is több esetben érkezett jelzés igazgatóságunkra anthrax gyanús 
küldeményekről. Az anthrax gyanús küldeményekkel kapcsolatos eseményeket a 
társszervekkel együtt az előírásoknak megfelelően kezeltük. A kirendeltségeken keresztül 
levélben tájékoztattuk a megyei- és a helyi önkormányzatokat az anthrax gyanús esetek 
kezelése során betartandó biztonsági szabályokról, az eljárási rendről.  
 
2008. június 16-án, Bátán a vízszolgáltató egyik létesítményében elzárás közben 130 kg-
os klórgáz palack elzáró szerkezete leszakadt és folyamatos szivárgás közben jelentős 
mennyiségű mérgező anyag került a környezetbe. A beavatkozás során a klórgáz palackot 
biztonságos elszigetelésére és szállítására alkalmas kapszulába helyezték és 
elszállították. Ezt követően a lakosság visszatelepítése megtörtént.  

 
2. Mentésszervezési tevékenység: (tűzoltóságok, 
veszélyhelyzeti felderítő csoportok, polgári védelmi szervezetek 
helyzete) 

 
Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység tapasztalatai: 
A megyénkben három készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati 
tűzoltóság, három Önkéntes Tűzoltóság és a Paksi Atomerőmű Létesítményi tűzoltósága 
végzi az operatív mentő tűzvédelmi tevékenységet.  
A készenléti állomány felkészítése az éves továbbképzési terveknek megfelelően 
folyamatos. A gyakorlatok megtervezésénél problémát okoz a helyszínek kiválasztása, 
mivel a tűzoltóságok elsődleges működési körzetében csak kisebb ipari létesítmények 
működnek.  
A megyénkben az összes tűzoltói események száma 1417, ez tűzoltóságonként napi 0,65 
vonulást jelent. A tűzesetek száma 495 volt, ebből 59 esetben lakóház, melléképület tüzét 
kellett eloltani. A műszaki mentések száma 697, ebből 110 esetben kellett közlekedési 
balesethez kivonulni.  
Kiemelten kezeltük a Paksi Atomerőmű Zrt. területére tervezett tűzoltó rajok felkészítését. 
A tervezett hat tűzoltóság valamennyi szolgálati csoportja eredményesen vett részt a 
helyismereti foglalkozásokon, majd decemberben III. Kiemelt fokozatú ellenőrző 
gyakorlatot is tartottunk.  
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.  Bátaapáti telephelyén a TMMT-ben tervezett rajok 
részére, valamint a szállítási útvonalon esetlegesen beavatkozó tűzoltóságok rajai részére 
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helyismereti foglalkozásokat szerveztünk, majd a felkészülést ellenőrző gyakorlatok 
végrehajtásával zártuk.  
 
Veszélyhelyzeti felderítő csoport tevékenysége: 
A Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport az év során 16 alkalommal vonult riasztásszerűen, 14 
esetben tartott bemutatót, 30 alkalommal végzett közúti, illetve telephelyi ADR ellenőrzést, 
és hat esetben vett részt gyakorlatok végrehajtásában. A VFCS alkalmazásának 2008. 
évi megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.  
 
A VFCS személyzete a folyamatos képzésnek is köszönhetően kész a veszélyes anyagok 
szállítása során bekövetkezett balesetek kezelésére, kivizsgálására is alkalmas. 
 
Polgári védelmi szervezetek helyzete: 
Végrehajtottuk a PV szervezetek átalakításával, az árvízvédelmi komplex csoportok 
korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat. Az év során polgári védelmi szervezetek 
alkalmazására esemény hiányában nem került sor, az alkalmazási készenlétbe helyezési 
feltételek biztosítottak. Az adatbázisaink frissítését, naprakésszé tételét elvégeztük. 
 

3. Lakosságvédelmi tevékenység: 
 
Veszélyeztetettség tervezés:  
A tervezés területén kiemelt feladat volt a nukleárisbaleset-elhárítási tervek elkészítése, 
amely a korábbi feladatterveinket váltotta ki. A megyei védelmi bizottsággal szorosan 
együttműködve, a Megyei Védelmi Bizottság (továbbiakban MVB) nukleárisbaleset-
elhárítási tervének (továbbiakban: BEIT) megalkotására munkacsoportot hoztunk létre, 
amelynek tevékenységében részt vettek az érintett szervek, szervezetek munkatársai. Ezt 
követően elkészítettük az igazgatóság BEIT-jét, majd mintaterveket dolgoztunk ki a 
települések részére, segítettük a kirendeltségeket, irodákat saját BEIT-jeik elkészítésében. 
Az év első felében pandémia tervet dolgoztunk ki a madárinfluenza kezelésére és 
mintatervet készítettünk a polgári védelmi kirendeltségeknek. Mindkettő az elöljáró 
útmutatása alapján készült el, a megyei tervet a Főigazgató Úr jóváhagyta. 
 
Összességében igazgatóságunk rendelkezik mindazon veszélyhelyzeti tervekkel, 
amelyeket a megye és a települések veszélyeztetettsége indokolttá tesz. Tárolásuk 
elektronikus és nyomtatott formában is megoldott, a Veszélyhelyzeti Központban és a 
serveren az érintettek számára hozzáférhető. A tervekhez kapcsolódóan kialakított adattár 
könyvtárszerkezetét a kirendeltségek és irodák, valamint a polgármesteri hivatalok is 
bevezették, amihez szakmai segítséget nyújtottunk.  
A Tolna Megyei Védelmi Bizottság katasztrófa-elhárítás összesített feladataira készített 
20. és a polgári védelmi feladatokra vonatkozó 21. számú terveinek éves pontosítását és 
napra készen tartását a bizottság határozata értelmében az igazgatóság végzi. 
   
Egyéni védelem helyzete: 
A polgári védelmi szervezetek ellátására 1562 db MSA AUER 3S Basis Plus típusú (2010. 
szeptemberéig jó érvényes szavatossági idejű) gázálarccal rendelkezünk, 93 M bőrvédő 
(Saratoga) eszközből, 172 készlet áll rendelkezésünkre. Rendelkezésre áll 120 db TYVEK 
overall klt. (porszűrő, cipővédő, kesztyű), valamin 275 db PETYVEK ruha, cipővédő Ezen 
eszközök szavatossága 2010-ig érvényes, illetve egyszer használatosak. Ezeken kívül 
raktárban van tárolva még 43.500 db menekülő kámzsa (lakossági védőeszköz), amely 
szintén kiosztható, a szállításra és kiosztásra tervek készültek települési szintig bezárólag. 
27.700 db menekülőkámzsa  szavatossága 2009. májusig, a többi 15.800 db 2010 végéig 
érvényes.  
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A KZD-7 típusú csecsemő védőeszközből 308 db van a megyében, amelyek a megyei és 
kirendeltségi raktárakban találhatók. Az eszközök 1988-as gyártásúak, csak szükség 
védőeszközként használhatóak. Az atomerőmű 30 km-es körzetében a 0-1 éves 
korcsoportba tartozó gyerekek száma 1171 fő, ebből a 9 km-es körzetben 247, a 3 km-es 
körzetben 4 gyermek lakik. Indokolt lenne ezen készletek cseréje modern, érvényes 
szavatosságú védőeszközökre. 
 
Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet közreműködésével elvégeztük a kálium-
jodid tabletták cseréjét. Az azonnali beavatkozó szerveknél lévő lejárt szavatossági idejű 
Iodine tablettákat is begyűjtöttük, és az egészségügyi minisztériumi döntésnek 
megfelelően a tűzoltóságok, és katasztrófavédelmi igazgatóság részére az új tablettákat 
kiosztottuk, és az előírásszerű tárolási feltételek betartására felhívtuk a figyelmet. A 
rendőrség és a mentők készleteit a saját országos irányító szerveik fogják cserélni.  
 
Óvóhelyi védelem: 
Az életvédelmi létesítmények ellenőrzése – az előző évek gyakorlatához hasonlóan - a 
12/2002. sz. TMVÉB határozatban foglaltak alapján történt. A polgári védelmi 
kirendeltségek az éves ellenőrzési ütemtervekben foglaltak alapján vettek részt az 
ellenőrzéseken és koordinálták azokat. 
Illetékességi területünkön az életvédelmi létesítmények túlnyomó része nem minősített, 
megerősítésre alkalmas pince. Pakson, Dombóváron és Szekszárdon állnak 
rendelkezésre minősített óvóhelyek, ezek üzemi tulajdonban vannak. A minősített 
óvóhelyeket éves szinten, a nem minősítetteket az ellenőrzési terveknek megfelelően 
ellenőriztük. 
 

4. Minősített időszaki tevékenység: 
 
Rendelkezünk a minősített időszaki tevékenységre vonatkozó tervrendszerekkel. Az 
értesítési feladat végrehajtása biztosított az igazgatóságon és a kirendeltségein, valamint 
a tűzoltóságokon. Igazgatóságunkon az osztályvezetők, alosztályvezetők és néhány 
fontosabb beosztásban lévő kolléga rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal, akik részére az 
értesítés SMS üzenettel is elrendelhető. 
A megyei ügyeletes részére értesítési feladatként szerepel az Operatív Törzs és a 
Nukleáris Értékelő Csoport, illetve külön intézkedésre az MVB személyi állományának 
riasztása is. Az értesítési gyakorlások ellenőrzései során megállapítottuk, hogy a 
munkaidőn túli váratlan feladatok ellátására az érintett személyi állomány felkészült. 
 
A kirendeltségekkel együttműködve felülvizsgáltuk az ingatlan kiutaló és a szolgáltatást 
elrendelő határozatokat, ezek rendelkezésre állásának vizsgálatát 2008. szeptemberében 
befejeztük. Az ingatlan, szolgáltatás és a technikai eszközök igénybevételi célú 
kijelölésére vonatkozó kérelmet megküldtük az MH Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő 
Parancsnokságnak (Veszprém).  
Az év végén szereztük be és jelenleg a feltöltését végezzük a kitelepülés-befogadás során 
használható programnak (KITELEPÜLT NYILVÁNTARTÓ), amelyet először az atomerőmű 
3 km-es körzetéhez tartozó Csámpa puszta településrész kimenekítése során (ONER-3-
2009 gyakorlat) alkalmazunk majd. 
 

5. Ügyeleti rendszer helyzete: 
 
A megyei ügyelet a szolgálatát 24/72 órás váltásos rendszerben látja el. Rendelkezésre 
állnak a riasztáshoz, kiértesítéshez, a jelentő szolgálati tevékenységhez szükséges 
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technikai eszközök. Az ügyelet a tűz és káresetekkel kapcsolatos jelentési 
kötelezettségeinek eleget tett.  
 
Az ügyelet átalakítása a 2008-as évben befejeződött, a munkafeltételek nagyban javultak, 
különösen a Veszélyhelyzeti Központ, és a MVB operatív törzsével való közreműködés, 
feladatellátás tekintetében. Az Egységes Digitális Rádió (továbbiakban: EDR) rendszer 
alkalmazási feltételei mind személyi, mind technikai oldalról biztosítottak. 

 
6. Gyakorlatok, gyakorlások: 

 
A elrendelt értesítési gyakorlat során a kiadott értesítési sorrendnek megfelelően az 
osztály-, alosztály és kirendeltség-vezetők 1 órán belül a beosztott állomány 1,5 órán belül 
beérkezett. A beérkezés után elrendelt feladatok kidolgozását és a gyakorlatban is 
végrehajtott tevékenységet megfeleltre minősítettem. 
Az értesítési feladatok kiegészültek a „vizek kártételei elleni műveletek” irányítószervi 
gyakorlattal, amelyben az ügyeleti és VK állománya, a polgári védelmi kirendeltségek, a 
hivatásos, önkéntes  és létesítményi tűzoltóságok vezető állománya, valamint az árvízi 
védekezésben, kitelepítés-befogadásban érintett települések polgári védelmi 
parancsnokságai vettek részt.  
 
2008. november 25-én az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézettel közösen 
felkészültünk a megyében elhelyezett jódkészítmények cseréjére, amelyet egy gyakorlat 
keretében a települések bevonásával hajtottunk végre. A gyakorlat során az erőmű 30-km-
es körzetében lévő negyven település a Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv 
(BEIT) alapján önálló szállítási feladatként hajtotta végre a cserét. Célunk az volt, hogy a 
szállítási feladatot végző önkormányzatok és az erre a feladatra beosztott személyek 
ismerjék meg és gyakorolják a terveikben foglaltakat, hogy egy esetleges éles helyzetben, 
amikor a további (3-10 napi) készleteket kell elszállítani, már tisztában legyenek a feladat 
időnormáival, a szükséges személyi és technikai feltételekkel. 
 
2008. november 27-n a Paksi Atomerőmű Zrt. Balesetelhárítási Szervezetének 
(továbbiakban: BESZ) gyakorlásához kapcsolódóan a MVB Operatív Törzsének és a 
Nukleáris Értékelő Csoportjának (továbbiakban: NUCS) részvételével törzsvezetési 
gyakorlatot hajtottunk végre. Gyakorlatunk a PA Zrt. feltételezett üzemzavara 
következtében kialakuló veszélyhelyzetre épült. A törzsvezetési gyakorlásba bevonásra 
került a Veszélyhelyzeti Központ és a megerősített megyei ügyelet. A gyakorlat ideje alatt 
az Operatív Törzs és a NUCS tagjai felkészítésen vettek részt. Az Operatív Törzs és a 
NUCS tagok a Veszélyhelyzeti Központban, a részükre kialakított munkahelyen dolgoztak, 
laptopjaikkal sikeresen kapcsolódtak az informatikai hálózatunkhoz, használni tudták a 
kialakított távközlési rendszereinket. Az Operatív Törzs mellett a NUCS, a Lakosság 
Tájékoztatási Csoport munkatársai, a közszférából beosztott szakemberek 
zökkenőmentes közös gondolkodással gyorsan és pontosan dolgozták ki feladataikat, 
tettek javaslatot a megoldásokra, lakosságvédelmi kérdésekre.  

 
IV. Helyreállítás és újjáépítés területe: 
 
Megyénkben 27 település önkormányzata összesen 36 db vis maior bejelentést tett az 
Igazgatóságra. Az önkormányzatok által jogszabályszerűen tett vis maior események 
bekövetkezéséről tett bejelentéseket a területileg illetékes Polgári Védelmi 
Kirendeltségeink munkatársai a régiós Területfejlesztési Ügynökség szakemberével 
közösen Az önkormányzatok által benyújtásra került vis maior támogatások helyzetéről a 
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kárfelmérést követően Igazgatóságunk csak külön kérésre értesül a Regionális 
Területfejlesztési Ügynökségtől, illetve a településektől kapott információkból.  
 
Az év során benyújtott 36 db vis maior bejelentés közül 2 település utólagosan mégsem 
igényelt támogatást a vis maior keretből, és 1 esetben elutasították az önkormányzat 
pályázatát. Egy esetben előfordult, hogy a település csak az Igazgatóságra tett bejelentést 
a káreseményről, így nem történt meg a kárfelmérés, mivel a bejelentés jogszabályi 
feltételeknek nem feleltek meg. Az Önkormányzati és a Pénzügyminisztérium, a 
Regionális Területfejlesztési Tanács által felterjesztett 32 db támogatási kérelemre 
megyénkben összesen 230. 639. 506,- Ft összegű támogatást ítélt meg. A 2008. évben a 
Tolna megyei települések által igényelt vis maior támogatások helyzetét részletesen 
a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 
V.  Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe: 

 
1. Pénzügyi gazdálkodás értékelése 

 
2005. január 1-jétől a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv, amely az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkezik. 
Egyes gazdálkodási feladatokat a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja 
el.  
Az osztályból alosztály alakult, a 13 főből jelenleg 7 fő az alosztály állománya Az alosztály 
logisztikai és alapfeladatainak ellátása egyre nehezebb feladatot jelent a jelentősen 
lecsökkentett létszám miatt. 
 
A 2008. évi költségvetési tárgyalásról készült együttműködési megállapodás rögzítette 
költségvetési keretszámainkat. A 2008. évi költségvetési előirányzatokat és 
teljesítéseit a 8. számú melléklet tartalmazza.  
A kiemelt kiadási előirányzatok közül a dologi és egyéb folyó kiadások csökkenése a 
legnagyobb mértékű, a 2005. évi 18.120 e Ft-ról a 2009. évi 11.360 e Ft  58 %-ra csökkent 
az előirányzat. A dologi kiadási főösszegen belül a legjelentősebb tétel a szolgáltatási 
kiadások, a készletbeszerzések, a hajtó- és kenőanyag és az egyéb anyagbeszerzések 
teljesítése jelenti.  
Összesen 13.039 e Ft átcsoportosítás történt a dologi kiadásokra, így az eredeti 14.034 e 
Ft előirányzat módosítása 27.073 e Ft. A teljesítés 26.333 e Ft, 97 %-os. 
Az előirányzatból többek között az ADR ellenőrzésen részt vevő munkatársaink megfelelő 
eszközökkel, ruházattal való ellátása, valamint az ellenőrzések során használt 
gépjárművek megfelelő technikai eszközökkel való felszerelése történt meg. Ezen felül 
lehetőséget adott a Veszélyhelyzet Kezelési Központ átalakítási munkálatainak 
befejezéséhez. 
A tervezett eredeti előirányzat az alapvető közüzemi szolgáltatások rovataira nem nyújt 
fedezetet, a működési többletbevételből rendszeresen pótolnunk kell, mely a szakmai 
feladatok végrehajtásában is hátrányként jelentkezik.  
Az intézményi beruházás előirányzata az éves beruházási, felújítási terv alapján 
használjuk fel. Az előirányzat az utóbbi évek viszonylatában azonos nagyságrendű. Az 
éves intézményi beruházás kiadási előirányzat teljesítése 2.435 e Ft, mely a veszélyes 
anyag szállítás ellenőrzéséhez szükséges eszközöket, illetve a beavatkozások technikai 
eszköz fejlesztését tartalmazza.  
Ez évben az épület állagmegóvása érdekében a megyei önkormányzati tulajdonú, 
részünkre ingyenes használati joggal bíró gunarasi üdülő tetőszerkezetének felújítását 
hajtottuk végre. A felújítás összesen 778 e Ft összegben valósult meg, melyet szintén 
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működési többletbevételeinkből tudtunk finanszírozni. Meg kell jegyezni, hogy a felújítási 
munkához igen nagy segítséget nyújtott a dombóvári tűzoltóság állománya. Szűkös anyagi 
lehetőségeink miatt az elhasználódott víz és szennyvíz rendszer, a vizesblokkok és a 
padozat cseréjét megvalósítani nem tudtuk. Megfelelő bútorzat beszerzése is szükséges, 
amely a csaknem három évtizedes használattól meglehetősen lehasználódott.  
Számításaink szerint a munkák elvégzéséhez és a bútorzat cseréjéhez 3 millió forintra 
volna szükség.  
Működési bevétel adóházak bérbeadása, sátrak bérleti díja, gunarasi üdülő szállásdíja, 
közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából adódik.  
 
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az adott időszakban az előírt működési 
bevételeket teljesíteni tudta, bevétel elmaradás nem jelentkezett, e miatt a kiadási oldalon 
forráshiány nem jelentkezett. A többletbevételt dologi kiadások hiányának pótlására 
csoportosítottuk át. 
A megyei önkormányzat a Katasztrófák elleni Védekezés Világnapja, országos 
tűzoltóversenyen való részvételt tudta támogatni, melyet ezúton is köszönünk. 

  
2. Műszaki tevékenység:(fenntartás, fejlesztés, elhelyezés, 
ingatlangazdálkodás, műszaki-technikai eszközök, gépjárművek, 
helyzete) 

 
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gépjármű állományának átlag életkora 14 
év, átlagos futásteljesítménye 123.668 km. Szükséges lenne a lehetőségek függvényében 
VFCS, ügyintézői és igazgatói gépjárműveink amortizációs cseréjének végrehajtására. 
Gépjárműveink futásteljesítményeit a 9. számú melléklet tartalmazza. 
2008-ban a gépjárműveinkre alkatrészbeszerzés, javítás, műszaki és környezetvédelmi 
vizsga céljából mintegy két millió Ft.-ot fordítottunk. A javításokat illetve a vizsga 
felkészítéseket a gépjármű vezető végezte el a saját szerszámaival. 
A kirendeltségek költségvetésének helyzete változatlan. Az állomány személyi juttatásait 
az OKF biztosítja, a működési kiadásokat a helyi önkormányzatok fedezik. Várható a 
Kirendeltségek támogatásának csökkenése, amit jól mutat, hogy a Paks Polgári Védelmi 
Kirendeltség részére az önkormányzati támogatás 2007. évtől 1.200 e Ft-al kevesebb 
(éves támogatás 1.800 e Ft). A kirendeltségeink részére az önkormányzatok által 
biztosított költségvetést a 10. számú melléklet tartalmazza.  
A Megyei önkormányzati tulajdonú, Szekszárd Megyei Jogú Város Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság és az Igazgatóság közös elhelyezését biztosító épület 
tetőszigetelése évek óta beázik, szükséges annak felújítása, melyet önerőből 
megvalósítani nem tudunk. 
Az elhelyezési körülmények javítása érdekében a jogelőd szervezetek összevonása óta 
továbbra is szükségesnek tartjuk a tetőtér beépítését, a nyílászárók cseréjét valamint 
törvényi kötelezettségünknél fogva az akadálymentesítés megoldását.  
Alsónyéki raktárbázisunkon tároljuk elhelyezési anyagainkat, RBV műszereink egy részét 
és 14.760 db menekülő kámzsát.  
A Kölesdi raktárbázison található mélylétesítmény az 1960-as évek technikai színvonalát 
tükrözi. Telefon központja, hírrendszere és annak hálózata a létesítésekor korszerű volt, 
mára technikailag elavult, használhatatlanná vált. A rendszeresített radiológiai-, biológiai- 
és vegyi védelmi műszerek az 1970-es 80-as években készültek. Mindkét ingatlan teljes 
felújításra szorul. 
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3. Informatikai és távközlési tevékenység: 
 
A vezetékes híradás 
Az Egységes Kormányzati Gerinchálózaton (EKG) is üzemelő Siemens Hipath 3550 
típusú telefonközpont költség hatékony és stabil kommunikációt biztosít. Ezen kívül az 
igazgatóság önerőből tart fenn egy ISDN30 csomagot a veszélyhelyzeti kommunikáció 
biztosítására.  
A kirendeltségeknél, a kölesdi és bátaszéki raktárbázisokban nem történt változás az év 
folyamán. A kölesdi védett vezetési pont jelenleg nem rendelkezik olyan infrastrukturális 
háttérrel, ami a távközlés igényeit kielégítené  
 
Vezeték nélküli híradás 
Igazgatóságunk 2007 decemberében vette át az első csomag EDR eszközöket, melyek 
programozása január végéig befejeződött és kiadásra került az Igazgatóság mellett 
valamennyi hivatásos önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltóság részére.  Az 
eddigi tapasztalatok alapján a rendszer üzembiztossága jó, azonban a lefedettségi 
hiányosságok több helyen problémát okoznak a forgalmazásban.  
Az EDR mellett párhuzamosan működik a tűzoltó és a polgári védelmi URH rendszer is, 
azonban a tűzoltó rendszeren a forgalmazási lehetőség korlátozott. 
  
Informatikai helyzetértékelés: 
A felhasználói számítógépek Windows 2000/XP operációs rendszerrel kerültek telepítésre. 
A szerverek zárt, irodai munkára nem használt helyiségben üzemelnek. Ütemezett teljes 
mentés az igazgatóság informatikai rendszereiről napi rendszerességgel történik, melyek 
5 napra visszamenőleg biztosítják a visszaállíthatóságot. A felhasználók a mindennapi 
munkavégzéshez szükséges megfelelő szintű számítógépes alapismeretekkel 
rendelkeznek. A hardverelemek színvonala, mennyisége az elvégzendő feladatokhoz 
képest megfelelőnek mondható. A kellékanyagok ellátottsága a pontos kimutatásoknak és 
készletszintek követésének köszönhetően jól ütemezhetőek.  
Az igazgatóságon egy-két saját fejlesztéstől eltekintve a fő számítástechnikai alkalmazás 
az office irodai csomaggal előállított dokumentumok, melyekhez mind a hardver mind 
pedig a szoftver feltételek biztosítottak. 
A területi szervekkel történő adatkapcsolat elektronikus (pl.: MARATHON, LOTUS 
NOTES, e-mail) formában megoldott. 
A Központi Ügyeleti Információs Rendszer (KÜIR) működtetése a megyei igazgatóságon 
valamint a kirendeltségeken és tűzoltóságokon biztosított. A KÜIR KAP kliens adatbázis 
feltöltését a HÖT-ök és ÖT-ök az előírásoknak megfelelően végezték. Az igazgatóság a 
KÜIR Szerállapot nyilvántartását naprakészen vezeti.  
Éves rendszerességgel hajtjuk végre a DSM 2003-as digitális térkép adat rétegeinek, 
illetve a népesség adatbázis frissítéseit, azokat a saját rendszerünkön átvezetjük. A 
térinformatikai munkaállomás a Veszélyhelyzeti Központban nagy segítséget jelent a 
különböző események során a döntésre jogosult vezetőknek abban, hogy az eseményeket 
a kivetített térképeken tudják követni és az esemény helyszínének környezetét az ott 
található objektumokat és azok adatait is meg tudják tekinteni.  
 
Jelző és  segélyhívó szolgálatok működése: 
Az atomerőmű 30 km-es körzetében telepített 146 db URH vezérelt eszköz (Lakossági 
Tájékoztató és Riasztó Rendszer továbbiakban LTRR) biztonságosan működik, a 
megtartott szirénapróbák megszólalási aránya 2008-ban átlagosan 98,7 %-os volt, ami 0,3 
%-al jobb az előző évi értéknél. Kisbíró rendszerrel az erőmű 30 km-es körzetében lévő 40 
településből 25 rendelkezik. A Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer karbantartása 
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és a hibás eszközök javítása folyamatosan történik. Az éves megszólalási arányt a 11. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
A 30 km-nél távolabb lévő településeken üzemeltetett motoros szirénák közül az OKF 
kezdeményezésére a tavalyi 7 darab sziréna után 2008-ban újabb 10 sziréna került 
felújításra. A helyi indítású berendezések közül jelenleg 12 db sziréna működésképtelen 
(ezek javítási igényét 2009 évre felterjesztettük) és további 20 db sziréna szorul felújításra.  
Murgát  és Pörbölyt kivéve minden önálló településen van legalább egy sziréna, az 
ellátottság hiánya főként a külterületekre jellemzőek. A motoros szirénák kimutatását a 
12. számú melléklet mutatja. 
 
A 2031/2007. (III.7.) Korm. határozat  végrehajtásához, mely szerint 2009 áprilisig be kell 
üzemelni az Egységes Európai Segélyhívó rendszert. A 112-es hívószám megyei 
ügyeletre történő későbbi áthelyezése és a pincehelyi Monitoring és Lakossági Riasztó 
Rendszer bevezetése miatt átépítésre került a megyei ügyelet. Ennek során a teljes híradó 
és informatikai rendszer áthelyezésre és átépítésre került.  
 
A megyében egy a SEVESO hatálya alá tartozó felsőküszöbös üzem működik 
Pincehelyen. A 2006-ban megkezdett országos fejlesztés részeként ide is telepítésre kerül 
egy Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer lakossági tájékoztató és riasztó rendszer. 
A beüzemelésnek terv szerint 2008-ban kellett volna megvalósulnia, azonban ez nem 
történt meg.  
A megyében 24 db háttérsugárzás mérő állomás van telepítve (Paksi Atomerőmű körül – 
20 db, Magyar Honvédség medinai alakulata – 1 db, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szekszárd – 1 db, MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 
Toborzó és Érdekvédelmi Iroda Szekszárd – 1 db, Bátaapáti (OMSZ) – 1 db). Jelenleg 1 
db mérőállomás kivételével (Szekszárd MH) mindegyik mérőállomás üzemel és 
folyamatosan küldi a Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ (NBIÉK) felé az 
adatokat. A mérési adatok lekérdezése és feldolgozása napi rendszerességgel történik, 
ezeket archiváljuk.  
  
VI.  Ellenőrzés területe: 
  
Ellenőrzési feladatainkat az I, és II. félévi ellenőrzési terveink alapján hajtottuk végre. Az 
OKF által az irányítószervi ellenőrzés kapcsán feltárt hiányosságokat Igazgatóságunk 
megszüntette, melyet követően az utóellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.  
Ellenőrzéseink területén tovább bővítjük az ellenőrzési program mellett a csekklistás 
ellenőrzési módszert, amely meggyorsítja, és az ellenőrzött fél által is átláthatóbbá teszi a 
vizsgálatok lefolytatását. A koordinációs értekezleteken az ellenőrzések időpontjai 
egyeztetésre kerülnek, a lehetőségekhez képest a csütörtöki napok az ellenőrzések 
napjai, valamint ellenőrzési útirányok kerülnek kijelölésre ezzel is csökkentve az 
üzemanyag költségeket. Ellenőrzéseink tervszerűségét biztosítja, hogy a féléves 
ellenőrzési tervünkön kívül az igazgatóság középtávú ellenőrzési tervet készített (5 éves 
terv, amely az átfogó, utó ellenőrzések, valamint az igazgatói szemlék, és 
beszámoltatások időpontjait tartalmazza). Ellenőrzéseink számát a 13 . sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
Segítő jellegű ellenőrzéseinket a településeken a 2008-as esztendőben is tervszerűen 
folytattuk. Az ellenőrzés során kiemelt figyelemmel voltunk a nukleárisbaleset-elhárítás 
előkészítettségére, a nukleárisbaleset-elhárítási tervre, a kitelepítési és befogadási 
tervekre, a jódtabletta kiosztási tervre. Helyszínen ellenőriztük a jódtabletták tárolásának 
körülményeit, a kisbíró rendszer, a szirénák üzemképességét, azok kezelésének 
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ismeretét, a lebiztosított objektumok meglétét, a lebiztosított ingatlanok használhatóságát, 
a szolgáltatási kapacitások meglétét. Az ellenőrzések súlyos hiányosságot nem tártak fel.  

 
 
 
 

VII. Értékelés: 
 
Az igazgatóság önértékelése:  
A személyzeti, titkársági szakterület 2008-ban is az elvárásoknak megfelelően végezte el 
a hatáskörébe tartozó feladatokat. Külön ki kell emelni a munkaidővel kapcsolatos peres 
eljárások, az oktatással kapcsolatos teendők illetve a tűzoltóságok személyzeti 
munkatársainak segítése során végzett segítő jogszabály értelmező tevékenységeket.. 
 Megelőzési osztály– az előző évhez hasonlóan – egy fő létszámhiánnyal látta el 
feladatait. Többletfeladatok jelentkeztek a szakterületen nemzetgazdaságilag kiemelt 
beruházások, a panelprogram kapcsán, valamint az osztály állománya az egyes 
beosztásokhoz csatolt egyéb feladatokat is ellát. Munkájukkal kapcsolatban kifogást nem 
emeltek és fontos szempontként kezelték az új munkatársak szakmai képzésének 
biztosítását. A lakosságfelkészítés területén tovább folytatták a polgári védelmi 
szervezetek felkészítését. A rendelkezésre álló eszközök felhasználásával színvonalas 
bemutatókat, tábori programokat, Prevenciós Napokat bonyolítottak le. A megye 
lakossága rendszeresen igényt tart képzésekre, bemutatókra, különböző tájékoztatókra. 
A Polgári Veszélyhelyzet Kezelési Osztály – együttműködve az igazgatóság más 
osztályaival – képes végrehajtani a bekövetkező veszélyhelyzetek kezelését, amelyhez 
segítséget nyújtanak a kidolgozott és aktualizált tervek, nyilvántartások, a társszervekkel 
közösen megtartott felkészítő foglalkozások, illetve az elmúlt időszakban jelentkező 
események kezelése során megszerzett gyakorlati tapasztalatok. A minőségirányítási 
rendszer működtetése továbbra is szerves részét képezte vezetési – irányítási 
kötelezettségeinknek.  
A mentésszervezési osztály a létszám hiánya mellett külső előadók bevonása mellett 
ellátta a tűzoltó szakmunkás képzés oktatói feladatait. Megszervezték a Paksi Atomerőmű 
Zrt. területén, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.  Bátaapáti telephelyén a Riasztási és 
Segítségnyújtási Tervben tervezett tűzoltó rajok részére a helyismereti foglalkozásokat, 
gyakorlatokat. Kiemelten kezelték a radioaktív, illetve sugárzó anyagok jelenlétében 
történő beavatkozások során szükséges feladatok végrehajtásának gyakorlását, és az 
ezzel kapcsolatos ismereteink bővítését. A veszélyes anyag szállítás ellenőrzésének 
koordinálását, végzését illetve az ellenőrzéseket követő ügyintézés is az osztályra hárult. 
A gazdasági szakterület feladatai ellátása területén erősödött a gazdálkodási fegyelem, a 
gazdaságossági és takarékossági szemlélet volt az iránymutató. A raktárbázisok, vezetési 
pont, háttérintézmények állapotfelmérésére, karbantartásuk végrehajtására felújítási, 
karbantartási tervet készítettek, a költségvetés lehetőségei függvényében a felújítások 
végrehajtása megtörtént. Ebben az évben Gunaras tetőzet felújítása valósult meg, a 
dombóvári tűzoltóság közreműködésével. 

 
A kirendeltségek értékelése: 
Tamási Kirendeltség teljesítménye kiegyensúlyozott az elöljárói elvárásoknak megfelelt, a 
feladatokat jó színvonalon hajtotta végre. A Kirendeltség szakmai munkája komoly 
elismerést szerzett az együttműködők, a polgári szervek előtt, munkatársai tervezési és 
szervezési feladataikat nagy lelkiismeretességgel végzik. 
Szekszárdi Polgári Védelmi Kirendeltség esetében továbbra is célszerűnek látszik a 
bonyhádi iroda kirendeltséggé történő fejlesztése, az önálló HVB, a települések száma 
(21) és a veszélyeztetettség növekedése is ezt indokolja. 2009-ben tervezzük a Bonyhádi 
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Irodai beosztás feltöltését, amely segíti a hatékonyabb munkavégzést a területen. A 
kirendeltségen megfelelő tapasztalattal bíró kollégák dolgoznak, akik átlátják a 
kirendeltség teljes feladatrendszerét. 
A paksi és a dombóvári kirendeltségeken, fiatal agilis kirendeltség-vezető került 
beosztásba, akik nagy igyekezettel irányítják és végzik a polgári védelmi tevékenységet. 
Jelenleg mind a két kirendeltség-vezető a Nemzetvédelmi Egyetem levelező hallgatója, ez 
nagyobb terhet ró a kirendeltségek munkatársaira. A veszélyhelyzet kezelés területen fő 
erősségük a tervezés és a polgármesterekkel, helyi védelmi bizottságokkal történő 
kapcsolattartás, együttműködés. A fenti minősítéseket alátámasztja az OKF által 
végrehajtott irányítószervi ellenőrzés, továbbá a 2008 októberében végrehajtott 
utóellenőrzés értékelése. 

 
Összegzés: 
 
A minőségirányítási rendszer működtetése továbbra is szerves részét képezte vezetési – 
irányítási kötelezettségeinknek. A Szervezeti Működési Szabályzatunkkal összhangban 
aktualizáltuk minőségirányítási dokumentumainkat. Elkészítettük, és kiegészítettük a 2008. 
évi minőségcélok listáját és a kapcsolódó dokumentumokat, továbbá megkezdtük a 2009 
évi minőségcélok meghatározását. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
minőségirányítási rendszere az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelel, 
tűzvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi tevékenység ellátása alkalmazási 
területeken, a tervezés és fejlesztés (7.3), valamint az előállítás és a szolgáltatásnyújtás 
folyamatainak érvényesítése (7.5.2) szabványpontok kizárásával.  
 
A lakosságfelkészítés területen a megye minél több lakosához sikerült eljutnunk saját vagy 
társszerveink rendezvényei segítségével. Minden lehetőséget megragadtunk a 
tájékoztatásra, kiállításokon, előadásokon és bemutatókon vettünk részt. Kiemelt figyelmet 
fordítottunk a tanulók felkészítésére, melyet a polgári védelmi kirendeltségekkel közösen 
valósítottunk meg. 
 
A tűzmegelőzés területén kiemelt beruházások és általános előforduló tűzvédelmi 
problémák kapcsán több szakmai megbeszélést szerveztünk, mely során egységes 
álláspont kialakítására került sor. 
A mentési szakterület vonatkozásában elsősorban a radioaktív anyagok jelenlétében 
végrehajtandó beavatkozások kezelésében sikerült minőségi előrelépést tenni, nem csak 
az Igazgatóság személyi állománya, hanem a PA Zrt, és a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő KHT eseményeihez V/K riasztási fokozatban vonuló tűzoltóságok 
tekintetében is. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2009. (II. 13.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Szekszárd, 2009. január 26. 
 
 
 
 Mácsai Antal mk. pv. ezredes 
 igazgató  
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ADR ellenőrzések számának negyedévenkénti megoszlása 
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ADR ellenőrzés során ellenőrzött szállítóegységek és a feltárt hiányosságok számának alakulása 
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3. sz. melléklet a B-8 /2009. sz. TMKI irathoz 
 TOLNA MEGYEI 
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

 
 
 
 
 

KIMUTATÁS 
 

a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  által 2008. évben  
végrehajtott ADR ellenőrzési adatokról 

 
 
 

 Tervezett 
közúti 

ellenőrzések 
száma 

Végrehajtott 
közúti 

ellenőrzések 
száma 

Telephelyi 
ellenőrzések 

száma 

Ellenőrzött 
magyar 

gépjárművek 
száma 

Ellenőrzött 
külföldi 

gépjárművek 
száma 

Hibák 
száma 

I. negyedév 16 16 5 22 5 30 

II. negyedév 17 17 3 67 10 43 

III. negyedév 16 14 2 47 4 43 

IV. negyedév 26 28 2 43 3 79 

Összesen 49 47 10 136 19 116 

 
 



Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4. sz.melléklet a B-8/2009. sz. TMKI irathoz

A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája 

Megnevezés
1. Végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések átfogó 324

33
cél 171

ö s s z e s e n : 528
2. Közérdekű bejelentések, panaszügyek 14
3. Tűzvédelmi határozathoz kiadott szak- tűzvédelmi kötelezettség 14

hatósági állásfoglalások,  illetve  intéz- munkavégzéstől való eltiltás 0
közvetlen tűzveszély 0
eltérési ügyek 8

ö s s z e s e n : 22
4. Tűzvédelmi előírások érvényesítésére hatósági felhívás (szignalizáció) 142

tett kezdeményezés helyszíni bírság 2
szabálysértés 7
tűzvédelmi bírság 3

ö s s z e s e n : 154
5. Létesítési és használatbavételi Rendezési terv egyeztetés 24

szakhatósági ügyek terület felhasználás 6
építés 621
használatbavétel 285
rendeltetés változás 50
építmény fennmaradás 12

tűzjelző berendezés tervezés 61
használatbavétel 46

tűzoltó berendezés tervezés 2
használatbavétel 1
telepengedély 89
Üzlet működési engedély 242
pirotechnika stb. ügyek 0

  egyéb szakhatósági ügyek  1338
Létesítési    és    használatbavételi   ügyek  ö s s z e s e n :                           2777

6. Tűzvizsgálati tevékenység parancsnokság által végzett 50
rendőrségnek átadva 15

7. Hatósági  bizonyítványhoz adott  szakhatósági állásfoglalás 64
8. Tűzvédelmi szakértő bevonása tűzoltóság részéről 4

tűzoltóság tagja 5
9. Tűzvédelmi ügyben tartott konzultáció 607

Megnevezés
10. Felügyeleti ellenőrzések átfogó 4

0
cél 14
összesen 18

11. Szakhatósági ügyek tűzvédelmi 100
polgári védelmi 401

12. Szakvélemények száma 44
13. Rendezési terv egyeztetések száma 22
14. Szakértői közreműködés 0
15. Jogorvoslati eljárásban közreműködés 2
16. Közérdekű bejelentés, panasz ügyek száma 6
17. Tűzvédelmi ügyben tartott konzultációk 61

utó

kedések száma

utó
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ADR ellenőrzések ügyekben alkalmazott szankciók megoszlása 
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 TOLNA MEGYEI 
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

 
 
 
 
 

 
 
 

Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport 
 alkalmazásának 2008. évi megoszlásáról 

 
 
 

 Riasztás szerű 
vonulások 

száma 

Bemutatók 
száma 

ADR 
ellenőrzések 

végrehajtásának 
száma 

Gyakorlatokban 
való részvételek 

száma 

Negyedévi 
összes 

alkalmazás 

I. negyedév 4 0 12 0 16 

II. negyedév 7 10 8 0 25 

III. 
negyedév 

3 3 3 2 11 

IV. 
negyedév 

2 1 7 4 14 

Alkalmazás 
típusonkénti 
megoszlás 
összesen 

16 14 30 6 

Mindösszesen 

66 

 
 



                          TOLNA MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 7. számú melléklet a  B-8/2009. sz TMKI irathoz

KIMUTATÁS

Igénylő káresemény

Területfejlesztési Tanács adatai alapján

megjegyzésbruttó költség megítélt támogatás

1. Regöly Község útburkolat süllyedés 2008-01-17
2. Kismányok Község útburkolat süllyedés 2008-01-21
3. Tamási Város útburkolat süllyedés 2008-01-21
4. Dunaföldvár Város pinceomlás 2008-01-25
5. Paks Város partfalomlás 2008-01-29
6. Simontornya község oktatási intézmény süllyedése 2008-04-25
7. Hőgyész Nagyközség vízelvezető rendszer károsodása 2008-05-22
8. Závod község iszapelöntés 2008-05-22
9. Miszla község iszapelöntés 2008-05-22 0 0  - Ft nem nyújtott be pályázatot

10. Mucsi Község iszapelöntés 2008-05-22
11. Báta község üregbeszakadás, pinceomlás 2008-05-22
12. Tamási város időjárás okozta épület károsodás-üregbeszakadás 2008-05-23
13. Szakadát község partfal leszakadás 2008-05-23
14. Kéty község felhőszakadás okozta hídkárosodás 2008-06-06 0 0  - Ft nem nyújtott be pályázatot
15. Felsőnána község csapadék okozta partfalomlás 2008-06-06
16. Diósberény község vízelvezető rendszer károsodása-útkárok, hidak 2008-06-06
17. Iregszemcse község felhőszakadás miatt út és padka károsodás 2008-06-10
18. Zomba község 2008-06-27
19. Kisdorog község 2008-06-30
20. út és vízelvezető rendszer károsodás 2008-06-30
21. Tevel község 2008-06-30
22. Harc község út és vízelvezető rendszer károsodása 2008-06-30
23. Medina község vihar miatt út és vízelvezető rendszer károsodás 2008-06-30
24. Bátaszék város löszfal megcsúszása 2008-07-04 elutasítva
25. Kakasd község csapadék okozta iszapelöntés, pinceomlás 2008-07-02
26. Grábóc község esőzés okozta híd leszakadás 2008-07-16
27. Aparhant község csapadék miatt iskola falának károsodása (épületká 2008-07-16
28. Simontornya község pince beszakadás okozta útkárosodás 2008-07-21
29. Dunaföldvár Város csapadék okozta támfal leszakadás 2008-07-29
30. Ozora község pinceomlás 2008-08-06
31. Iregszemcse község partfal omlás 2008-08-08
32. Kismányok község vízelvezető rendszer károsodása 2008-08-11
33. Tamási város pinceomlás 2008-08-27
34. Keszőhidegkút községközúti hídkárosodás 2008-09-17
35. Tamási város partfal omlás (suvadás) 2008-09-15
36. Ozora község pinceomlás 2008-09-22

Összesen:

 a Tolna megyei települések által 2008. évben igényelt vis maior támogatásokról

Ssz. bejelentés 
időpontja 

Tanács által 
elfogadott bruttó 

költség
 1 367 460 Ft  1 367 460 Ft  1 025 595 Ft 

 19 232 396 Ft  19 232 396 Ft  11 539 951 Ft 
 6 714 000 Ft  6 714 000 Ft  5 371 200 Ft 
 2 977 000 Ft  2 977 000 Ft  2 381 000 Ft 

 10 640 000 Ft  10 180 000 Ft  7 126 000 Ft 
25 200 000 25 200 000  10 080 000 Ft 
15 936 000 15 936 000 13 545 000 Ft 

csak a TMKI-ra tett bejelentést

7 541 789 7 541 789  3 770 000 Ft 
1 968 000 1 968 000  1 771 000 Ft 
9 397 000 3 947 000  3 552 000 Ft 

11 364 000 11 364 000  10 227 000 Ft 

27 156 000 27 156 000  25 821 000 Ft 
3 736 440 3 736 440  1 952 000 Ft 

10 002 900 9 215 400  5 529 000 Ft 
vihar miatt vízelvezető redszer károsodása 5 497 166 1 706 800  1 304 760 Ft 
vízelvezető rsz. károsodás-partfal, járda károsodás 12 772 000 12 772 000  8 393 000 Ft 

Závod közszég 15 596 632 12 245 032  7 587 000 Ft 
vízelvezető rsz. károsodás -iszapelöntés 7 500 661 7 500 661  4 409 000 Ft 

13 000 000 12 389 800  6 999 000 Ft 
7 029 835 5 303 779  3 713 000 Ft 

10 248 000 10 248 000  6 862 000 Ft 
9 797 806 9 797 806  7 348 000 Ft 

22 081 656 19 787 256  14 353 000 Ft 
4 716 000 4 716 000  1 886 000 Ft 
4 968 000 4 968 000 3 477 000 Ft 
3 300 000 3 300 000  2 640 000 Ft 

18 372 000 18 372 000  15 616 000 Ft 
5 104 260 5 140 260  3 572 000 Ft 
1 920 000 1 920 000  1 632 000 Ft 
4 731 750 4 731 750  3 548 000 Ft 

25 008 000 22 740 000  19 329 000 Ft 
16 800 000 16 800 000  14 280 000 Ft 

 341 676 751 Ft  320 974 629 Ft  230 639 506 Ft 



1

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Személyi juttatások
2008. év

Költségvetési rovatok

adatok E Ft-ban
Napidíj 400 400 150 38
Ruházati költségtérítés 3623 95
Étkezési hozzájárulás 3201 113
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 300 375 404 108
Szociális jellegű juttatások 406 362 89
Különféle nem rendszeres juttatás
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen: 7524 7820 7820 100

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Teljesítés 
december 31-ig

Teljesítés 
mértéke %-

ban

3 463 3 303
3 176 3 601



Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Dologi és egyéb folyó kiadások
2008. év

Költségvetési rovatok-dologi
adatok E Ft-ban

Élelmiszer beszerzés
Gyógyszer-vegyszer beszerzés 16 36 35 97
Irodaszer, nyomtatvány 190 594 629 106

Könyv, folyóirat, információhordozó beszerzés 215 50 84 168
Egyéb információ hordozó 120 209 209
Tüzelőanyagok beszerzése 20 20
Hajtó- és kenőanyag beszerzése 1802 118
Szakmai anyagok beszerzése 172 172

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 60 68 101 149
Egyéb anyagbeszerzés 260 88
Összesen készletbeszerzés: 2683 102
Nem adatátvitel célú távközlési díjak 1320 115
Adatátvitel célú távközlési díjak
Egyéb kommunikációs szolgáltatások 72 72 18 25

1392 111
Vásárolt élelmezés 14 52 371

50 98
Szállítási szolgáltatás 477 563 560 99
Gázenergia szolgáltatás 1760 95
Villamosenergia szolgáltatás 2686 100

Víz- és csatornadíjak 140 285 260 91
550 59

1200 95

Továbbszámlázott szolgáltatások ÁH-n belülre

Továbbszámlázott szolgáltatások ÁH-n kívülre 600 600 793 132
Szolgáltatási kiadások összesen: 93
Vásárolt közszolgáltatások
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2055 94

ÁFA összesen: 2055 94
Belföldi kiküldetés 214 214 183 86
Külföldi kiküldetés
Reprezentáció 100 492 422 86
Reklám és propaganda kiadások 27 27 27 100

Kiküldetés, repi, reklámkiadások összesen: 341 733 632 86
Egyéb dologi kiadások 672 477
Számlázott szellemi tevékenység 40
DOLOGI KIADÁSOK 97
Előző évi maradvány visszafizetése

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

Egyéb befizetési kötelezettség

0 0 0
Munkáltató által fizetett SZJA
Adók, díjak, egyéb befizetések 100 352 317 90
Realizált árfolyamveszteségek 165 165
Adók, díjak összesen: 100 517 482 93

97

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előir.

Teljesítés 
december 31-ig

Teljesítés 
mértéke %-

ban

1 998 2 349

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek 
beszerzése 2 160 2 302

3 334 2 930
8 621 8 831
1 500 1 720

Kommunkációs szolgáltatások összesen: 1 572 1 738

Bérleti és lizingdíjak 1 038 1 020

2 160 2 062
2 983 2 987

Távhő, melegvíz szolgáltatás

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 834 1 089

Egyéb üzemeltetési, fenntartásiszolgáltatások 1 368 1 294

7 463 10 845 10 117

4 258 4 016
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 
befizetése
Ért. tárgyi eszközök, inmat. javak, ÁFA befiz.

4 258 4 016

13 934 26 701 25 851

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési 
köt.

Különféle költségvetési befizetések 
összesen:

DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ 
KIADÁSOK: 14 034 27 218 26 333



Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Felhalmozási kiadások
2008. év

Költségvetési rovatok

adatok E Ft-ban
Ingatlanok felújítása 404 688 688 100
Felújítás ÁFA-ja 81 90 90 100
Gépek, berendezések vásárlása 717 104
Beruházások ÁFA-ja 143 388 406 105

1345 103

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Teljesítés 
december 31-ig Teljesítés 

mértéke %-ban

1 942 2 029

3 108 3 213



Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Működési bevételek
2008. év

Költségvetési rovatok

adatok E Ft-ban
Alkalmazottak térítése 50 50 0
Bérleti és lízing bevételek 1050 99

Dolgozók kártérítése
Egyéb bevételek 93
Továbbszámlázások 600 914 121
ÁFA bevételek 400 865 835 97

2100 98

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Teljesítés 
december 31-ig

Teljesítés 
mértéke %-

ban

3 863 3 813
Szellemi és anyagi infr. Magáncélú igénybevétel

4 290 4 004
1 106

9 982 9 758



Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Átvett pénzeszközök
2008. év

Költségvetési rovatok

adatok E Ft-ban
170 170 100

100
100

100

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Teljesítés 
december 31-ig

Teljesítés 
mértéke %-

ban

Működési célú pe. Önk. Ktgv-i szervtől
Működési célú pe. Átvétel külföldről 4 219 4 219
Működési célú tám. Ért. Bev.fe-i kezelés 2 094 2 094

6 483 6 483
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Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
gépjárműveinek futásteljesítménye 2008. év 

 
 
 
 
 

Ssz   Gépjármű típusa Forgalmi 
rendszám 

Gyártás éve Futásteljesítmény  

1. Rába H-9 tehergépjármű 
 

HCP-526         1994. 41.871 

2. Chevrolet Blaser 
 

IRX-805         1986. 59.129 

3. Opel Astra Caravan 1,4 
 

HFP-454         2000.         149.861 

4. Lada Níva 1,7 
 

HFX-121         2000. 36.489 

5. Skoda Octavia 1,6 G 
 

GUY-085         1999. 298.451 

6. Volkswagen Tansporter 
 

CNR-075         1993. 117.045 

7. Ford Transit 120 UAN VFCS 
 

BIT-322         1991.  66.671 

8. Ford Transit  
 

BIT-616         1991. 145.061 

9. Volkswagen Golf CL 1,4 KAT 
 

CMG-643         1993. 198.440 

 
 



10. sz. melléklet a B-8/2009. sz. TMKI irathoz

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

KIMUTATÁS

a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság PV Kirendeltségeinek
2008. évre a helyi önkormányzatok által biztosított költségvetéséről

Kirendeltség megnevezése MAJ Beruházás Felújítás Összesen

Dombóvár Polgári Védelmi Kirendeltség 0 0 0 0

Paks Polgári Védelmi Kirendeltség 0 0 0 0

Szekszárd Polgári Védelmi Kirendeltség 0 0 0

Tamási Polgári Védelmi Kirendeltség 0

Kirendeltségek összesen: 0

Személyi 
juttatás

Dologi 
kiadások

1 670 000 1 670 000

1 800 000 1 800 000

4 400 000 100 000 4 500 000

10 000 3 000 1 049 000 192 000 1 254 000

10 000 3 000 8 919 000 292 000 9 224 000
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Sziréna megszólalási arányok 
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                      TOLNA MEGYEI  
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
                                                                                                             K I M U T A T Á S    

a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzési tevékenységéről 
 
 

2008. 
I. félév ( június 30-ig) II. félév (december 31-ig) 

 

Tervezett Végrehajtott Tervezett Végrehajtott 

I. Irányításból fakadó 
Átfogó ellenőrzés 1 1 1 1 
Célellenőrzés 14 13 8 8 
Téma vizsgálat    
Belső ellenőrzés    
Költségvetési ellenőrzés    
Igazgatói szemle    
Igazgatói beszámoltatás    
Utó ellenőrzés      
Egyéb ellenőrzés     
Összesen: 14 13 9 9 

II. Felügyeleti jogkörből fakadó 
Átfogó ellenőrzés 1 1 1 1 
Célellenőrzés 37 37 38 38 
Téma vizsgálat 5 3 1 1 
Belső ellenőrzés     
Költségvetési ellenőrzés     
Igazgatói szemle     
Igazgatói beszámoltatás     
Utó ellenőrzés     
Egyéb ellenőrzés     
Összesen: 43 41 40 40 

III. Helyreállítással kapcsolatos ellenőrzés 
Panaszos levél  
Helyszíni szemle  
Kivizsgált panaszos levél  
Összesen:  

IV. Intézkedés történt 
Szignalizáció  
Szabálysértés  

Büntetőeljárás  
Fegyelmi felelősségre vonás     

Összesen:   
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