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Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő ezévi jogszabályváltozásokról, a 
normaváltozásból fakadó szervezeti- és feladatrendszer módosulásáról, valamint a 
katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról  
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Koordinációs Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 19-én kétharmados többséggel 
megszavazta az új katasztrófavédelmi törvényt, amely az azóta elfogadott 
végrehajtási rendeletekkel együtt 2012. január elsején lépett hatályba. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
törvény – összhangban Magyarország új Alaptörvényével – a megelőzés és felkészülés 
szabályrendszerének megújításával, a veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén irányadó 
rendkívüli intézkedések megteremtésével, valamint az egységes katasztrófavédelmi 
szervezetrendszer létrehozásával kívánja magasabb szintre emelni az ország területén élő 
lakosság életének, vagyonának biztonságát. A jogszabályi környezet teljes átdolgozása a 
rendszerszemléletet, az egymásra épültséget és a belső harmóniát tükrözi, amelynek 
során lehetőség volt jogi és műszaki tudományos eredmények felhasználására is. 
Az új katasztrófavédelmi törvény az állami szerepvállalás mellett hangsúlyozza a 
társadalom bevonását a feladatok ellátásába, így az öngondoskodásra, a 
felelősségvállalásra és az önkéntes részvételre biztosít szabályozott kereteket. 
 
1. A katasztrófavédelem munkájában résztvevők: 
A katasztrófavédelmi feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szervek – BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, helyi 
katasztrófavédelmi kirendeltségek –, valamint a központi államigazgatási szervek, a 
kormányhivatalok, a rendvédelmi szervek, a megyei és települési önkormányzatok, a 
gazdálkodó szervezetek, a társadalmi és karitatív szervezetek, illetve a magánszemélyek 
látják el. 
 
Egységes, hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 
A 2000. január 1-jén kialakított hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
intézményrendszerének integráns részei a helyi tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki 
mentési, valamint tűzvizsgálati feladatokat eddig ellátó szervezetek. Így Budapesten és a 
megyékben katasztrófavédelmi igazgatóság jön létre, a megyékben helyi szervként 
katasztrófavédelmi kirendeltségek kezdik meg működésüket, amelyek egységes 
szemlélettel végzik a tűzoltósági, a polgári védelmi és az iparbiztonsági feladatokat. 
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A katasztrófavédelem integráns részévé válnak a tűzoltóságok – Egységes irányítás 
Az újonnan elfogadott törvénnyel az eddigi hivatásos önkormányzati tűzoltóság az 
egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltósággá 
alakul át, amely a tűzvédelem integrálásával elősegíti a helyi érdekektől mentes, egységes 
rendvédelmi és megfelelő szintű irányítással bíró rendszer létrejöttét. Az állami tűzoltóság 
a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználásával, az erő- és eszközállomány optimális 
tervezésével és rendszerben tartásával eredményesebb tűzvédelmi tevékenységet végez, 
lehetőség nyílik az anyagi források ésszerű felhasználására.  
A tűzjelzés és a beavatkozás megkezdése közötti időtartam csökkentése jelentősen javítja 
az élet- és vagyonbiztonságot. Ezért fontos, hogy a rendszer új elemeként megalakulnak a 
katasztrófavédelmi őrsök, amelyek létrehozásával a beavatkozók nyújtotta segítség 
közelebb kerül a lakossághoz. 
 
Polgári védelmi kötelezettség 
Az egységes katasztrófavédelmi feladatrendszerben a lakosság és a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak védelme polgári védelmi feladat, amelynek ellátásában a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett a köteles és önkéntes polgári védelmi 
szervezetek is részt vesznek. Az új jogszabályok meghatározzák a polgári védelmi 
kötelezettség tartalmát, a szolgálatteljesítés részletszabályait, valamint a katasztrófák 
elleni védekezés feladataiban önként közreműködő személyek és szervezetek 
részvételének feltételrendszerét. 
Az önkéntes mentőszervezetek a képzettségi és felkészültségi alapkövetelményeket 
meghatározó Nemzeti Minősítési Rendszer alapján vállalnak majd részt a katasztrófák 
elleni védekezésben, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban. 
 
2. Strukturális változások a hatékonyabb irányítás érdekében 
A hatékony védekezés előfeltétele a megfelelő felkészülés. A katasztrófavédelmi 
jogszabályok átfogóan rendelkeznek az egyes tárcák saját felelősségi körben elvégzendő 
feladatairól, továbbá az ágazatok közötti összhangot biztosító Katasztrófavédelmi 
Tárcaközi Koordinációs Kormánybizottság (KKB) működéséről, amelynek elnöke 2012. 
január 1-jétől Magyarország miniszterelnöke, tagjai az ágazati miniszterek. Az üléseken 
rajtuk kívül részt vesznek a rendvédelmi szervek országos parancsnokai, a Honvéd 
Vezérkar főnöke, továbbá az országos főhatóságok vezetői. A KKB a kormány döntés-
előkészítő és javaslattevő szerve, kiemelkedő feladata katasztrófaveszély idején, továbbá 
veszélyhelyzetben a védekezés irányításának, a résztvevő ágazatok összehangolt 
tevékenységének biztosítása. A KKB működteti a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési 
Központot, amely az operatív feladatokat koordinálja, a szükséges információkat gyűjti 
össze, azokat értékeli és elemzi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetésével együtt, 
a tárcák szakértőinek bevonásával. 
 
A védelmi bizottságok helye és szerepe az irányítás rendszerében 
A Kormány a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján irányítja a megyei 
védelmi bizottságok katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását, felkészülési ezek 
végzik a felkészülési, beavatkozás esetén a védekezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi 
feladatokat. 2012. január 1-jétől a megyei védelmi bizottság elnöke a kormánymegbízott, 
elnökhelyettese a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a megyei katasztrófavédelmi 
igazgató. 
A főváros kerületeiben, a megyei jogú városokban és a megyei védelmi bizottság által 
kijelölt városokban helyi védelmi bizottság működik, ennek fő feladata a védekezésben 
résztvevő szervek tevékenységének helyi szintű irányítása, a védekezéshez igénybe 
vehető személyi- és eszközállomány bevonása, azok szükség szerinti átcsoportosítása. A 
helyi védelmi bizottságok elnökei 2013. január 1-től a járási hivatalok vezetői lesznek. 
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3. Képzett közbiztonsági referensek 
A helyi önkormányzatokat katasztrófavédelmi feladataik ellátásában a közbiztonsági 
referensek támogatják, ők közvetlenül a polgármesterek mellett segítik majd az 
önkormányzatok katasztrófák elleni felkészülési, mentési, védekezési tevékenységét.  
 
4. A megelőzés, felkészülés fontossága 
Az új szabályozás még nagyobb hangsúlyt fektet a katasztrófavédelmi feladatokra történő 
felkészítésre, ennek részeként a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésére is: cél a 
veszélyeztető hatások, a riasztási módszerek, valamint a követendő magatartási 
szabályok széles körben történő megismertetése. Már kisgyermekkortól, az életkori 
sajátosságoknak megfelelően, a köznevelési rendszer részeként valósul ez meg. 
 
5. A hazai települések besorolása 
A felkészülés középpontjában a lakosságvédelem áll. Új alapokra kerülnek a települések 
katasztrófavédelmi besorolásának szabályai: minden települést a helyi veszélyeztető 
hatások felmérése – a természeti és az épített környezet, az infrastruktúra jellemzői, már 
bekövetkezett események –, az elvégzett egyedi kockázatbecslés elkészítését követően 
sorolják katasztrófavédelmi osztályba (I-II-III.), ennek alapján kell meghatározni az 
elégséges védelmi szint követelményeit, és kell kidolgozni a veszély-elhárítási terveket. A 
veszély-elhárítási terv valójában egy forgatókönyv a lakosság és a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak védelmére. 
 
6. Bővülő hatósági jogkörök a megelőzés érdekében: 
A megelőzés és felkészülés feladatrendszere hatósági és nem-hatósági elemeken alapul. 
A katasztrófák megelőzésében fontos szerepet tölt be a 2012. január 1-jétől működő 
egységes iparbiztonsági hatóság, amely a veszélyes ipari üzemek és a veszélyes anyagok 
(közúti, vasúti, vízi és légi) szállításának erőteljes hatósági felügyelet alatt tartásával, 
valamint a kritikus infrastruktúra elemeinek védelmével járul hozzá a megelőzéshez és a 
kockázatok minimalizálásához. A katasztrófavédelmi törvény alapján megalakuló 
egységes iparbiztonsági hatóság a megelőzési munka keretében szigorú hatósági 
felügyeletet lát el. A szabályozás kiszélesíti a fokozott hatósági felügyelet alá tartozó, 
veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari vállalatoknak a körét, és meghatározza a velük 
szemben támasztott követelményeket, az engedélyezés és ellenőrzés szabályait, a 
védelmi tervezés és lakossági tájékoztatás feladatait, továbbá bevezeti a kisebb súlyú 
jogsértéseket szankcionáló katasztrófavédelmi bírság jogintézményét.  
A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági tevékenység valamennyi közlekedési 
ágazatban érvényre kívánja juttatni a szigorú jogszabályi előírásokat, ezzel is növelve a 
közlekedés biztonságát. 
 
7. Hatékonyabb kárhelyszíni irányítás 
A nagyobb események idején, kihirdetett veszélyhelyzetben az érintett településen a 
védekezés irányítását hivatásos katasztrófavédelmi tiszt veszi át a polgármestertől, így 
segítve elő a hatékony és eredményes beavatkozást. 
A megújuló katasztrófavédelem a XXI. század biztosította lehetőségek felhasználásával, 
de a megszerzett tapasztalatok alapján hozzájárul a biztonsági-védelmi szint 
növeléséhez, ily módon javítja a lakosság életminőségét, pozitív hatást gyakorolva a 
nemzetgazdaságra is. 
 
8. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  jogállása, megnevezése 
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: TMKI) a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) 
területi, államigazgatási feladatokat is ellátó rendvédelmi szerve, feladatait a 
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katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) és más jogszabályok alapján hajtja végre. 
A TMKI a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezethez, BM OKF középirányító 
költségvetési szervhez tartozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a alapján önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
A TMKI Tolna megyei illetékességgel működő területi katasztrófavédelmi szerv, helyi 
szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek (a továbbiakban: KvK), hivatásos tűzoltó 
parancsnokságok (a továbbiakban: HTP). amely szervezetében katasztrófavédelmi őrs 
(továbbiakban: KÖ) és a dunaföldvári katasztrófavédelmi iroda működik. Az igazgatóság 
jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban 
részére meghatározott feladatokat, irányítja a KvK-t és az alárendeltségébe tartozó HTP-t. 
A Kattv. 24. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ellátja az önkormányzati 
tűzoltó parancsnokságok, (a továbbiakban: ÖTP) a létesítményi tűzoltóságok (a 
továbbiakban: LTP) és az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) szakmai 
irányítását és felügyeletét.  
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9. A TMKI feladat- és hatásköre, irányítása 
A TMKI feladat- és hatáskörét, illetékességét és működési szabályait, az irányítás és 
vezetés rendjét a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák 
meg. 
Az igazgatóság Kattv.-ben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), valamint más a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el. Alapvető rendeltetése a 
lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra 
elemek biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a 
bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, a védekezés 
megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, valamint a 
helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. 
 
Az igazgatóság rendeltetésének betöltése érdekében: 

a) iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket gyakorol; 
b) veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok 

tevékenységét;  
c) kiemelt hatásköröket gyakorol a Tolna megyei kritikus infrastruktúrák és a 

küszöbérték alatti létesítmények beazonosításában, felügyeletében, a polgári 
veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban, közreműködik a 
nemzetgazdaság mozgósításában;  

d) hatósági jogkört gyakorol a veszélyes áru szállítása vonatkozásában; 
e) szabályozza, irányítja, és teljes körűen felügyeli a Tolna megyei tűzvédelmi 

rendszert; 
f) hivatásos szervezeti elemei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság 

védelmét, tájékoztatását és riasztását; 
g) irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes 

tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, területi szinten 
műveletirányítási tevékenységet végez; 

h) távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint mérő-, érzékelő, 
lakosságriasztó-rendszereket működtet; 

i) szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel 
összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek működése, 
felkészítése, képzése tekintetében, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és 
veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében; 

j) szabálysértési jogkörében eljárva a törvény által meghatározott esetekben 
helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó 
szervtől adatot igényel; 

k) feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, 
a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív 
szervezetekkel, azok megyei szövetségeivel, oktatási, tudományos 
intézményekkel;  

l) együttműködik a megyei rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel és a 
biztonságot szolgáló más hatóságokkal; 

m) koordinálja a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő 
lakosságvédelmi és mentésszervezési feladatok irányítására alkalmas települési 
polgári védelmi parancsnokság összetételét és létszámát; 

n) a területi, települési és munkahelyi önkéntes és kötelezett polgári védelmi 
szervek, speciális mentőszervezetek igénybevételével látja el a védekezési 
feladatokat;  

o) jelentős eszközparkkal rendelkezik, illetve működteti ezeket; 
p) rendszeresen lakosságtájékoztatást, felkészítést végez. 
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A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. évi tevékenységéről 

 
 

A TMKI a 2012. évi feladataiból kiindulva, a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által meghatározott feladatok figyelembevételével az alábbi fő feladatokat 
hajtotta végre: 
 
Igazgatóságunk tevékenységét éves, jóváhagyott munkaterve alapján végezte.  
 
I. Kiemelt célok és a TMKI fő céljainak megvalósulása 
Kiemelt céljaink között szerepelt a megyében előforduló katasztrófák és veszélyhelyzetek 
hatékony megelőzése és eredményes kezelése, mely az év során főként a végrehajtott 
felkészítéseink, képzéseink, gyakorlataink keretében valósult meg, melyek során 
feldolgoztuk az elmúlt év rendkívüli időjárási eseményeiből adódó tapasztalatokat, és 
meghatároztuk az azokból eredő további feladatokat.   
A katasztrófavédelmi koncepcióban meghatározott célok, feladatok, az integrált 
katasztrófavédelmi rendszer fejlesztése, a tűzvédelem egységének és a polgári védelem 
rendszere megújításának megvalósítása érdekében folyamatosan részt vettünk az egyes 
jogszabály tervezetek előkészítésében, kidolgozásában, véleményezésében, és 
közreműködtünk azok magas szakmai színvonalú előterjesztéseinek összeállításában. Az 
újonnan megjelent hatályos szabályozók figyelembevételével elkészítettük a megyei 
tervezeteket, intézkedéseket, parancsokat, illetve segítséget nyújtottunk az alárendelt, 
valamint szakmai felügyeletünk alá tartozó szervezetek számára saját szabályozóik 
kidolgozásában, és ellenőrzéseink keretében vizsgáltuk azok végrehajtását. 
A Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint elöljáró 
szerveink által meghatározott fő feladatok megyei szintű végrehajtásáról az elöljáró 
igényei szerint minden esetben írásos jelentést készítettünk, a részünkre előírt Határidős 
jelentéseket teljesítettük. A BM OKF feladatrendszerét megyei szintre lebontottuk, a 
jelentkező feladatokat saját éves munkatervünkbe szerepeltetjük. 
A megyénkben működő 3 Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokság (továbbiakban: HTP), 3 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (továbbiakban: ÖTP) és 1 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.  
Kialakításra került a megyei főügyeleti szervezeti egység alárendeltségébe bevetés 
irányítási központ a régi ügyeleti helyiségben. Egységesítésre került a 105-ös segélykérő 
hívások fogadása, melyeket a művelet irányítási ügyeletes fogad, ezzel is meggyorsítva az 
esemény lekezelésének idejét valamint a segítség időben történő megérkezését. 
 
II. Szakmai feladatok megvalósulása 
 
1. Hatósági feladatok 
Hatósági és szakhatósági tevékenységünket a hatályos jogszabályok és szakmai 
útmutatók szerint, az általános ügyintézési határidők betartásával végeztük.  
A megyében 3 felső, 10 alsó küszöbértékű és 32 küszöbérték alatti üzem van. 1 alsó és 1 
felső küszöbértékű üzem katasztrófavédelmi engedélyezése jelenleg folyamatban van. A 
32 küszöbérték alatti üzemből 4 esetében súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) 
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készítésére kötelezés nélkül a katasztrófavédelmi engedély kiadásra került. 28 
küszöbérték alatti üzem esetében került kiadásra SKET kötelező határozat.  
Az Igazgatóság illetékességi területén a katasztrófavédelmi kirendeltségek a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság erdőfelügyelőivel közösen összesen 19 
helyszínen hajtottak végre supervisori célellenőrzést az erdők tűz elleni védelméről szóló 
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 12. §-ban foglaltak alapján. 
A társasházak használati szabályaival kapcsolatosan, azok ellenőrzését megelőzően az 
Igazgatóság és a kirendeltségek munkatársai négy ízben tartottak vetítéssel és 
konzultációval egybekötött tájékoztatót az érintettek részére. A lakóházak ellenőrzései 
során tapasztalt szabálytalanságok nyomán 28 esetben szignalizáció kibocsátására, 4 
esetben pedig bírság kiszabására került sor. 
A katasztrófavédelem helyi szervei 2012 szeptemberében összesen tizenöt általános 
iskolában tartottak tűzvédelmi hatósági célellenőrzést, a meghatározott szempontrendszer 
alapján vizsgálva az oktatási intézmények tűzvédelmi helyzetét. 
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Főfelügyelősége, és a 
kirendeltségek a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi 
Szakaszmérnökségével közösen március-április hónapban összesen 33 településen 
ellenőrizték le a vízkárelhárítási terveket. 20 település rendelkezett tervvel, néhány 
aktualizálásra szorul, 13 település nem rendelkezett vízkárelhárítási tervvel.  
Az év során hatósági ellenőrzéseket megyénk valamennyi településén végeztünk a 
belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek állapotának felmérésére, supervisori 
szerepkörben. A megye 109 településén került végrehajtásra a kockázati helyszínek 
vizsgálata. Ennek során 163 jegyzőkönyv készült, településenként átlagosan 1-2 kockázati 
helyszín szemrevételezését tartalmazta. Javító intézkedések kiadására vízelvezető 
rendszerek tekintetében 4 esetben került sor. Ezekben az esetekben – a 
visszaellenőrzések tapasztalatai szerint – elegendő volt a szignalizáció eszközével élni, 
végzésben elrendelt kötelezés kiadására nem került sor. 
A kockázati helyszínek ellenőrzésének keretén belül folyamatos a belterületi fasorok 
állapotának ellenőrzése. A megyei Polgári Védelmi Főfelügyelőség módszertani útmutatót 
állított össze az ellenőrzést végrehajtó állomány részére.  
Tolna megyében a kijelölt halastavak és horgásztavak utóellenőrzése 2012. első 
félévében megtörtént. A 2011-ben megtartott ellenőrzések keretében 161 db tavat 
ellenőriztünk, melyek állapotuk alapján 3 csoportba kerültek besorolásra. A tavak közül 33 
db nagyon rossz, 53 db közepesen rossz, 75 db pedig megfelelő minősítést kapott. A 
2012. évben megtartott utóellenőrzésen a 33 nagyon rossz állapotú tó 19 tulajdonosát 
levélben szólította fel Igazgatóságunk a hiányosságok megszüntetésére. 
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségűvé nyilvánított beruházások kapcsán 2012. évben három esetben járt el, mint 
tűzvédelmi hatóság, illetve tűzvédelmi szakhatóság. Az egyik a Bátaapáti Nemzeti 
Radioaktívhulladék-tároló felszíni és felszín alatti létesítményei, a másik a Pannonia 
Ethanol Zrt. Dunaföldvári Bioethanol üzem volt és a harmadik FGSZ Zrt. Báta-i 
Kompresszorállomás.  
Ellenőrzéseinket féléves ellenőrzési terveink alapján folytatjuk, havi lebontású terveink 
elkészítésekor figyelembe vesszük az ellenőrzésre kijelölt napokat (minden hét csütörtöki 
nap), valamint azokat az időpontokat, melyeket az együttműködő szervek a közös 
ellenőrzésekhez biztosítanak. Az ellenőrzések megállapításait minden esetben 
dokumentáljuk, és a tapasztalatok alapján, javaslatokat teszünk a hiányosságok 
megszüntetésére. Az ellenőrzéseknél kiemelten kezeltük a korrekt tényfeltárást, és a 
segítségnyújtást.  
Végrehajtottuk a veszélyes anyagok szállításának közúti, vízi és vasúti ellenőrzéseit.  
Az életvédelmi építmények felülvizsgálatáról szóló 125/2011. (XII. 29.) számú BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatói intézkedés alapján a Tolna Megyei 
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Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkezdte az illetékességi területén található életvédelmi 
építmények felülvizsgálatát és szükség szerinti megszüntetését.  
 
2. Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása 
Végrehajtásra került a megye településeinek katasztrófavédelmi osztályba történő 
besorolása.  
Az egyes veszély-, illetve katasztrófahelyzetek hatékony megelőzése, az élet és anyagi 
javak megóvása érdekében 1995-ben először került sor hazánk településeinek polgári 
védelmi szempontú besorolására. Az elmúlt 10 év eseményei, elsősorban a természeti 
eredetű veszélyforrások megváltozása (pl. szélsőséges időjárási jelenségek egyre 
gyakoribbá válása), a lakosságot érintő új kockázatok beazonosítása szükségessé tette a 
korábbi besorolási rendszer felülvizsgálatát.  
A megújult szabályozás lényege, hogy minden egyes településre a valós helyi 
sajátosságokra jellemző veszélyeztető hatások felmérésével, az elvégzett egyedi 
kockázatbecsléssel kell a katasztrófavédelmi osztályba sorolást (3 osztály) meghatározni.  
A települések polgármesterei részére megküldésre került az osztályba soroláshoz 
szükséges adatlap, valamint központilag biztosított útmutató, mely biztosította az 
egységes valós veszélyeztető hatások figyelembevételével elvégzett osztályba sorolást. A 
települések a katasztrófavédelmi kirendeltség helyi szerveinek segítségével végezték az új 
típusú osztályba sorolást.  
A katasztrófavédelmi osztályba sorolás összesített adatai: 
 

I. osztály II. osztály III. osztály Összesen Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség település fő település fő település fő település fő 

Dombóvár 2 21.971 3 1.670 27 34.195 32 57.836 
Paks 3 29.828 13 28.133 0 0 16 57.961 
Szekszárd 3 49.178 27 50.241 31 21.902 61 121.321 
Összesen: 8 100.977 43 80.044 58 56.097 109 237.118 

 
3. Tervezés 
 
3.1 Veszélyelhárítási tervezés 
A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján igazgatóságunk és a helyi 
szervek megkezdték az új jogszabályok figyelembe vételével a veszélyelhárítási tervek 
átdolgozását, az újonnan azonosított veszélyeztető hatások és a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvényvégrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2 melléklet d) pontja 
alapján. 
 
3.2 A Paksi Atomerőmű 0-30 km-es körzetében lévő települések kitelepítésének 
tervezéséről 
A Paksi Atomerőmű 0-30 km-es körzetében lévő települések lakosságának kitelepítési és 
befogadási terveinek elkészítése a NAÜ ajánlások figyelembe vételével, valamint a 
bekövetkezett atomerőmű balesetek következményei és tapasztalatai alapján végezzük. A 
tervezés folyamán az igazgatóság elkészítette az új kitelepítési és befogadási 
mintaterveket és felterjesztette jóváhagyás céljából az Országos Katasztrófavédelmi 
Polgári Védelmi Főfelügyelőség részére. A jóváhagyott tervek alapján folyamatban van a 
tervek készítése, melyeknek az elkészítési határideje 2012 december 10. 
A tervezői munkát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálásával 
végezzük, a befogadó megyék és települések kijelölése megtörtént az alábbi szempontok 
alapján: 

- a paksi atomerőmű 50 km-es sugarú körén kívül essen 
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- 50 főnél nagyobb befogadóképességgel rendelkezzen, helyiségei fűthetőek 
legyenek 

- biztosítottak legyen a tisztálkodási feltételek 
- az étkeztetési lehetőséggel rendelkezzen  
- rendelkezzen fekhellyel, fektető anyagokkal.  

 
4. Felkészítések, rendezvények, tájékoztatás 
 
4.1 Közbiztonsági referens képzés 
Az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken kezdeményeztük a 
közbiztonsági referensek kijelölését, majd megyei szinten összevont felkészítést 
szerveztünk a részükre, mely vizsgával zárult. A közbiztonsági referensképzés Tolna 
megyében 51 településről 58 személyt érintett. Az oktatás hatékonysága érdekében egy 
25 fős, és egy 26 fős csoportbontásban került végrehajtásra a kinevezett személyek 
képzése. 
A képzésen a referensek a fent megadott létszámmal jelen voltak. A vizsgán 57 fő vett 
részt és tett sikeres vizsgát. Egy fő nem jelent meg a vizsgán, mert a képzés ideje alatt új 
munkahelyre lett átszervezve.  
 
4.2 Gyakorlatok 
Az újonnan létesült dunaföldvári Pannónia Ethanol Zrt. (Bioetanol Üzem) üzemében több 
alkalommal helyismereti foglalkozást, majd megyei ellenőrző gyakorlatot hajtottunk végre 
február-március hónapokban. A társszervek bevonásával áprilisban vezetési törzs 
gyakorlatot tartottunk az M6 autópálya Bátaszék-Véménd alagútrendszerénél. Vezetési 
törzs gyakorlatot tartottunk Pincehelyen a Primagáz Zrt.-nél is. A gyakorlattervünknek 
megfelelően október 10-n megyei ellenőrző gyakorlatot hajtottunk végre a Bátaapáti 
NRHT. telephelyén, valamint november 08-n a Szekszárdi Kórházban is. 
 
4.3 Beavatkozás-elemzés 
2012. május hónaptól havi beavatkozás-elemzéseket készítünk, melynek fő célja a 
tűzoltóságok hatékonyságának növelése, illetve gazdaságos működtetése. Az elemzések 
többek között tartalmazzák a tűzoltóságok vonulásainak tűz-kárstatisztikai mutatóit is, 
melyet a tendenciák kimutatására grafikonokon és szövegesen is értékelünk. Ezekből az 
adatokból könnyen kiszűrhetőek az egyes időszakok, pl. szárazság, vagy viharkárok 
vonulási számai. Elemezzük a megtett km-eket és kimutatjuk az egyes tűzoltói 
beavatkozások költségvonzatait is, ezen belül a különösen nagy ráfordítást igénylő, 
elhúzódó beavatkozások költségeit is. 
 
4.4 Polgári védelmi szervezetek felkészítés 
Sióagárdon 2012. április 13-án, és 14-én, Kisszékely és Simontornya augusztus 28-án, 
Kurd –Gyulaj –Csibrák – Dúzs augusztus 29-én, Zomba szeptember 27-én, Dalmand 
október 4-én került végrehajtásra a települési polgári védelmi szervezetek elméleti és 
gyakorlati felkészítése. A polgári védelmi szervezetek további felkészítése folytatódik, és 
december 15-ig fejeződik be. A felkészítések keretében összesen 537 fő felkészítését 
tervezzük végrehajtani megyei szinten. A költségkímélési szempontok miatt az egyes 
mozzanatok rendszerint munkaidőn kívüli időpontokban, illetve munkaszüneti napon 
kerülnek végrehajtásra, mely során kérjük a szervezetekbe beosztott személyek 
közreműködését. 
 
4.5 Tolna Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzs felkészítés 
A Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzs tagjainak katasztrófavédelmi felkészítése 
június hónapban került végrehajtásra.  
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4.6 Gemenc Önkéntes mentőszervezet 
A létrehozás célja az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a 
természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és többoldalú 
egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyar Köztársaságban hatályban lévő 
jogszabályok alapján, olyan speciális rendeltetésű önkéntes Mentőcsapat létrehozása, 
felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő 
vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas komplex vízkárelhárítási (árvíz-, 
belvízvédelmi, valamint kutatás - mentési-kárelhárítási feladatok végrehajtására), 
védekezési tevékenységek végrehajtására.  
A cél tehát olyan képességű csapat megalakítása, amely az EU polgári védelmi 
mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a régióban 
esetlegesen bekövetkező ár- és belvízi, valamint vízminőségi katasztrófahelyzetek 
hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek 
megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához. Tolna megye 
védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális 
mentőcsapat, amely képes a megye mértékadó veszélyeztetettségéből - az ár-és belvízi, 
valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetekből - adódó helyzetek során jelentkező olyan 
komplex vízkárelhárítási szakfeladatok ellátására. A mentőcsoport szervezeti formája 
területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei védelmi bizottság 
elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét. 
Létszáma jelenleg 35 fő. 
A mentőcsoport a 2012. szeptember 28 – 30-a közötti időszakban Baján megrendezésre 
került „Nemzeti Minősítési” gyakorlaton meghatározott feladatokat, követelményeket 
sikeresen teljesítette.   
 
Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
…../2012. (XI. 30.) közgyűlési határozata a 
katasztrófavédelmet érintő ezévi 
jogszabályváltozásokról, a normaváltozásból 
fakadó szervezeti- és feladatrendszer 
módosulásáról, valamint a katasztrófavédelem 
által ez évben elvégzett munkáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
katasztrófavédelmet érintő ezévi 
jogszabályváltozásokról, a normaváltozásból 
fakadó szervezeti- és feladatrendszer 
módosulásáról, valamint a katasztrófavédelem 
által ez évben elvégzett munkáról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat 
tudomásul veszi. 

 
Szekszárd, 2012. november 16. 

 
 

 Wéber Antal tű. ezredes 
 megyei igazgató  


