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I. A beszámolási időszak legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai
A Tolna

Megyei Katasztrófavédelmi

Kirendeltség

(a

továbbiakban:

Igazgatóság

Kirendeltség)

Szekszárdi Katasztrófavédelmi
és

a

Szekszárdi

Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) 2017. január 1. – 2017. december 31. között
a szervezet alaprendeltetésének megfelelően, eredményesen teljesítette feladatait.
A

feladataink

eredményes

teljesítése

érdekében

együttműködtünk

a

rendvédelmi

társszervekkel és közigazgatási szervekkel, munkánkat széleskörű önkéntes, karitatív és
lakossági támogatás segítette. 2017. évben tervszerűen, szervezetten, következetesen és
kiegyensúlyozottan végeztük munkánkat.
A 2016. és a 2017. évet összehasonlítva megállapítható, hogy a műszaki mentések száma
mintegy 14%-al csökkent. A tűzesetek száma 36%-al emelkedett a 2016-os évhez viszonyítva,
azonban 13%-al még így is elmarad a 2012-es tűzesetek számától. A 36%-os emelkedést
nagyban befolyásolta a szabadtéri tüzek számának emelkedése. A katasztrófavédelmi
műveletek végrehajtása nagy hangsúlyt kapott az értékelt időszakban. A hatósági
ellenőrzések, továbbá a preventív jellegű feladatok szakszerű végrehajtása is jelentős szerepet
játszott a káresemények megelőzésében.
A lakosság szélesebb rétegei számára szervezett rendezvényeken tevőlegesen is részt vettünk
és tartottunk előadásokat (Siketek és Nagyothallók Tolna Megyei Szervezete, Szőlőszemmozgalom, Rákellenes Liga). Az országos kampányhoz csatlakozva a 2017. évben 23
nyugdíjas klubot, iskolát, és egyéb szervezetet kerestünk fel és tartottunk részükre előadásokat
arról, hogy hogyan tudják megelőzni otthonaikban a tűzeseteket, illetve, hogy mik a helyes
magatartási szabályok, ha mégis tűz ütne ki az ingatlanokban. A tűzesetekkel kapcsolatos
halálesetek megelőzésére indított kampány sikeresnek tekinthető az illetékességi területünkön,
ugyanis a 2017. évben nem történt haláleset tűzeset következtében. Az előadásokat és a
felkészítéseket az idei évben is folytatni kívánjuk.
Nagyban javította a technikai eszközparkunk állapotát az újonnan átvett Rába
gépjárműfecskendő. Az új fecskendővel a technikai eszközök átlagéletkora csökkent. A
gépjárműfecskendő rendelkezik minden a kor követelményeit kielégítő felszereléssel, így
nagymértékben segíti a beavatkozó tűzoltók munkáját.
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1. sz. kép: Rába gépjárműfecskendő ünnepélyes átadása

Az emlékhely látogathatósága folyamatosan biztosított. Egyre több látogató érkezik az óvodás
csoportoktól elkezdve egészen a nyugdíjas korosztályig.
A

Tolna

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

(a

továbbiakban:

Igazgatóság)

szervezésében megtartott Hivatásos tűzoltósport versenyen, egyéniben az első három
helyezett a HTP-ről került ki, míg összetettben a csapat a harmadik helyezést érte el. A
Székesfehérváron megtartott lépcsőfutó versenyen tűzoltó kategóriában egyéni 2., civil
kategóriában egyéni 4., Tatabányán a lépcsőfutó versenyen tűzoltó kategóriában egyéni 2.,
civil kategóriában egyéni 1 helyezést értünk el..
II. Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok
Tűzoltósági szakterület
A Kirendeltség illetékességi területén 1 HTP, 1 katasztrófavédelmi őrs (továbbiakban: KvŐ),
2 önkormányzati tűzoltóság (továbbiakban: ÖTP), és 12 önkéntes tűzoltó egyesület
(továbbiakban: ÖTE) működött. 2017. január elsejével 1 önállóan beavatkozó ÖTE kezdte
meg a munkáját a HTP működési területén. A Kirendeltség illetékességi területe 46
településre terjed ki, míg a HTP 64 település közigazgatási területén lát el elsődlegesen
tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.
Az elmúlt 7 év átlagát figyelmembe véve, megállapítható hogy évente átlagosan közel 500
riasztást kezel a HTP.

3

1. sz. diagram: a HTP beavatkozást igénylő eseményei 2011-2017 között

2017. évben 395 tűzoltói beavatkozást igénylő esemény történt. 183 tűzeset és 212 műszaki
mentéshez vonult a HTP állománya.
A tűzesetek száma 36%-al emelkedett a 2016-os évhez viszonyítva. A 36%-os emelkedést
nagyban befolyásolta a szabadtéri tüzek számának emelkedése.
A hathatós hatósági munkának köszönhetően a tavalyi évben csökkent a téves tűzjelzések
száma, mivel az elmúlt év során kivizsgáltunk minden téves tűzátjelzést, és a hibás
rendszereket cseréltettük, felülvizsgáltattuk az üzemeltetőkkel. Ennek is köszönhetően a téves
jelzések száma 60%-al csökkent az elmúlt évben.
A KvŐ a káresetek több mint 35%-nál részt vett és avatkozott be hatékonyan a kárelhárításba.
A tényleges riasztási fokozatok 99 %-ban I-es, vagy I/K volt. Ettől magasabb II/K fokozatú
esemény 2017-ben 4 történt. III/K egy esetben, míg ennél magasabb riasztási fokozat nem
került elrendelésre a HTP működési területén.
A tűzesetek a tavalyi évben halálos áldozatot nem követeltek. Mind a HTP mind a
Kirendeltség megtett mindent annak érdekében, hogy biztonságosabbá tegyék az
állampolgárok a saját környezetüket a tűzvédelem szempontjából. Ennek okán számos
előadást tartottunk a nyugdíjas kluboktól az iskolákig, hogy a résztvevőkkel megismertessük a
főbb tűzvédelmi szabályokat, a tűzesetek megelőzésének lehetőségeit és a helyes magatartási
szabályokat, ha mégis kitörne a tűz.
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Szén-monoxiddal kapcsolatos eseményhez az illetékességi területünkön 2017-ben 4 esetben
történt riasztás. Mind a 4 esetben a CO érzékelő jelzett és a kiérkező egységek elvégezték a
szükséges intézkedéseket. A kontroll mérések 20-80 ppm közötti értékeket mutattak ki az
ingatlanokban.
A 2017. évben 2 kiemelt tűzoltói beavatkozást igénylő eseményt kezeltünk, melyeket
mindkét esetben II. kiemelt riasztási fokozatban hajtottunk végre.
Február 8-án Szekszárd Béla Király tér 8. helyszínen Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának felújítás alatt álló első emeleti, lépcső alatti részén beépítésre váró,
egymásra rakott lamináltpadló kötegek, csomagolóanyag és ajtólap égett kb. 2 m 2 területen. A
tűz az épület más részeire nem terjedt át, de a hő és a füst miatt a lépcső sérült. Az első és
második emelet falazata, mennyezete erősen kormozódott. A tűzet 2 db "C" sugárral oltottuk
el.
Március 04-én Decs Csiga Major területén egy több mint 200 m2 alapterületű kétszintes ház,
amelynek a felső része fából készült, teljes terjedelmében leégett. A tűz tovább terjedt az
épület környezetére és az ott elhelyezett fa rakatokra. Az épületből két 21 kg-os PB
gázpalackot hoztunk ki. A tűzeset során személyi sérülés nem történt. A tüzet több órás
munkával, 5 „C” és 2 „D” sugárral oltottuk el.

2. sz. kép. Decs, rönkház tűz

5

A káresetek hatékony és szakszerű felszámolása érdekében a tavalyi évben 33 gyakorlatot
tartottunk.
A HTP működési területén a Bátaszéki és a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságokkal (Továbbiakban: ÖTP) együttműködve látja el tűzoltási és kárelhárítási
feladatait. Az ÖTP-k elsődleges műveleti körzetükben segítették a HTP munkáját és részt
vettek a HTP által a területükön szervezett gyakorlatokon.
Az ÖTP-k elsődleges műveleti körzetében történt vonulások
Bátaszék ÖTP
Tolna ÖTP
ÖTP-k összesen
Tűzeset
26
39
65
Műszaki mentés
60
40
100
1. sz. táblázat: a ÖTE-k vonulási adatai

2017-ben 3 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötöttünk Együttműködési megállapodást, és
további 9 Egyesülettel frissítettük fel a már meglévő megállapodásainkat. A Kirendeltség
illetékességi területén 2017-ben 11 ÖTE nyert el pályázatot összesen 7.438.011 Ft értékben.
Az ÖTE-k az idei évben 132 esetben vettek részt káresetek felszámolásában.
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek vonulási adatai
Bátaszéki ÖTE
Bonyhádi ÖTE
Mecseknádasdi ÖTE
Nagymányok ÖTE
Szászvári ÖTE
Tolnai ÖTE
Zombai ÖTE
Összesen:

20
51
38
8
9
4
2
132

2. sz. táblázat: az ÖTE-k vonulási adatai

Iparbiztonsági szakterület
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése érdekében a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemeket és a küszöbérték alatti üzemeket szoros hatósági
felügyelet alatt tartottuk. Kiemelt feladat volt a SEVESO III. irányelv bevezetését követő
évben is a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemazonosítása, illetve a küszöbérték
alatti üzemek időszakos hatósági ellenőrzése valamint a veszélyes áru szállítás ellenőrzése a
közutakon illetve a DISASTER RID ellenőrzések során, a vasúton.
Az üzemek száma a Kirendeltség illetékességi területén a vizsgált időszakban csökkent. Jelen
beszámoló készítésekor 1 felső és 3 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó,
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valamint 5 küszöbérték alatti üzem működik. Az érintett időszakban az E.R.Ö.V. Zrt.
szekszárdi vízkezelő létesítménye került kisorolásra a küszöbérték alatti üzemek köréből, az
Az üzemazonosítási hatósági szemléket a meghatározott tematika alapján a tárgyévben
folyamatosan végeztük. Vizsgáltuk azon üzemeket, amelyek kikerültek a szabályozás alól,
valamint a növényvédő szer forgalmazásával, tárolásával foglalkozó telephelyeket. Célunk,
hogy a katasztrófavédelmi engedély megszerzésére kötelezett gazdálkodó szervezeteket
felderítsük és hatósági felügyelet alá vonjuk. A vizsgált időszakban 22 gazdálkodó
szervezetnél végeztünk üzemazonosítási szemléket.
Az üzemek által végrehajtott belső védelmi terv (a továbbiakban: BVT) és súlyos
káresemény elhárítási terv (a továbbiakban: SKET) gyakorlatok ellenőrzésén az
Igazgatósággal közösen vettünk részt. 1 BVT és 3 SKET gyakorlat került részünkről
ellenőrzésre a vizsgált időszakban.
A veszélyes áru szállítás ellenőrzéseket a központi intézkedések alapján terveztük, és
hajtottuk végre. Az ellenőrzések helyszíneit tapasztalataink alapján a főbb szállítási
útvonalakon jelöltük ki és a várható legforgalmasabb időszakokban hajtottuk végre, szorosan
együttműködve a társhatóságokkal (NAV, Rendőrség, közlekedési hatóság).
A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése során fokozott hangsúlyt fektettünk a
nem jelölt járművek ellenőrzésére az illegális szállítások felderítése érdekében.
2017-ben összesen 58 db közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre, mely során összesen 805
járművet ellenőriztünk, amelyek közül 109 tartozott az ADR hatálya alá. Az ellenőrzés alá
vont járművek közül 6 jármű esetében 9 szabálytalanságot tártunk fel. A feltárt
szabálytalanságok száma a korábbi évekhez viszonyítva több mint 50%-al csökkent. A
szabálytalanságokat főként rakományrögzítésben, jelölésben, fuvarokmányokban tártunk fel.
A közúti veszélyes áru szállítások telephelyi előírásainak ellenőrzését 26 gazdálkodó
szervezet esetében végeztük el. Az ellenőrzés alá vont telephelyeknél 4 alkalommal
állapítottunk meg szabálytalanságot (veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó hiánya). A
feltárt szabálytalanságokat minden esetben hatósági eljárás követett.
A veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzése során kiemelt feladatként kezeltük a
DISASTER RID ellenőrzéseket.
A 2017-es év folyamán a 40 esetben hajtottunk végre RID ellenőrzést, illetve 2 esetben RID
telephelyi ellenőrzést. Az ellenőrzések során összesen 449 db a RID hatálya alá tartozó
járművet ellenőriztünk. Az ellenőrzések során 1 esetben tártunk fel szabálytalanságot.
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Veszélyesáru-szállítás során - a tárgyidőszakban - baleset 1 alkalommal történt. 2017.
november 3-án az esti órákban, egy gázolajat szállító, tartányos gépjármű ütközött frontálisan
egy személyautóval. A balesetben az ADR-es szállítóegység vontatmánya sértetlen maradt, a
veszélyes áru nem jutott ki a környezetbe. Gemenc Labor káreseti helyszíni szemlét, és soron
kívüli ADR ellenőrzést hajtott végre a Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjének
közreműködésével. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, a közúti baleset okozásában a
szállítóegység vezetője vétlen volt.
A 2017-es év folyamán 4 esetben hajtottunk végre kritikus infrastruktúra védelmi
gyakorlatot, amelyek során a társszervekkel, önkormányzatokkal, szolgáltatókkal gyakoroltuk
az együttműködést a feltételezett káresemények felszámolása során.
A létfontosságú létesítményekkel kapcsolatos szakhatósági eljárás a vizsgált időszakban
nem indult a kirendeltség illetékességi területén.
Polgári Védelmi szakterület
A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési tevékenységet a településeken történt
helyszíni szemlék („lakosságvédelmi ellenőrzések”) lefolytatása jelentette (belterületi
vízelvezetők, víztározók, földtani kockázati helyszínek, veszélyes fák, lakossági riasztó eszköz
ellenőrzése). A tervezett ellenőrzésekbe, szemlékbe minden esetben a területileg illetékes
katasztrófavédelmi megbízottat, közbiztonsági referenst bevontuk.
A 2017. évben 38 településen 135 db technikai eszköz helyszíni ellenőrzést folytattuk le. A
települési veszélyelhárítási tervek felülvizsgálata során kitértünk a védekezéshez szükséges
technikai eszközök meglétére. A szükséges és elégséges védekezés biztosítása érdekében a
technikai eszközök újbóli kijelölésére és biztosítására tettünk javaslatot, főként az
árvízvédelmi szakaszon érintett települések tekintetében.
A települések csapadékvíz-elvezető rendszereinek ellenőrzését a víz-, és viharkárok
megelőzése érdekében célzottan hajtottuk végre. Mindösszesen 37 településnél vélelmeztünk
szabálytalanságot megállapítani (átereszek, csapadék vízelvezető rendszerek feliszapolódása,
keresztmetszetének csökkenése). A feltárt hiányosságokat követően a területileg illetékes
polgármestert tájékoztattuk, akik intézkedtek a szükséges karbantartási munkálatok
megkezdéséről. Pozitív tapasztalat, hogy az előző évek ellenőrzései, felhívásai kedvezően
befolyásolták a településeken (lakóingatlanok előtt) található belterületi csapadék vízelvezető
árkok, átereszek állapotát, karbantartottságát.
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A Kirendeltség Vis maior pályázatok elbírálásában 2 esetben vett részt az Igazgatóság által
kiadott belső szabályozóban foglaltaknak megfelelően. A település polgármestereivel való
közvetlen kapcsolattartás konklúziója, hogy vis maior pályázatok beadása előtt egyeztetnek a
Kirendeltséggel a pályázat benyújtásának jogosságáról.
A közösségi szolgálat a képzési programot tartalmazó levezetési terv szerint folytatódott a
2017-es évben is. Az együttműködési megállapodások alapján két intézménynél, a tanórai
foglalkozások keretében rendszeresen részt vettünk a tanrendbe illesztett rendvédelmi
ismeretek oktatásában. Az év során 2636 diák lett a Kirendeltségen és a HTP-n közösségi
szolgálat keretei között foglalkoztatva 3195 óraszámban
A tavalyi évben is megszerveztük a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
helyi fordulóját, amely által még több fiatalhoz juthattunk el, az elméleti oktatás mellett
nagyszerű alkalmat ad arra, hogy bizonyos témakörökkel, a szervezettel testközelből is
megismerkedhessen a fiatal generáció.
A katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településeken a
polgármesterek kijelölték a közbiztonsági referenseket. A közbiztonsági referensi hálózat a
Kirendeltség illetékességi területének tekintetében lefedi a vonatkozó jogszabályban
előírtakat, valamennyi I-es és II-es katasztrófavédelmi szempontból sorolt településen
biztosított a referens katasztrófavédelmi tervező, szervező és végrehajtó tevékenysége.
A települési polgári védelmi szervezetek képzését végre hajtottuk. A tervezett 422 főből 308
fő jelent meg (72,98% részvételi aránnyal). A részvételi arány 2016-os évhez képest 5,4 %-al
emelkedett.
Kettő települési önkéntes mentőcsoportot rendszerbeállító és minősítő gyakorlatát hajtottuk
végre Kisdorog és Bogyiszló település tekintetében, valamint a Bátaszéki települési önkéntes
mentőcsoport részére riasztási gyakorlat lett elrendelve melyet követően a berendelt állomány
elméleti felkészítésben részesült.
A Kirendeltség illetékességi területén három Helyi Védelmi Bizottság működik
(Továbbiakban:

HVB).

A

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatuknak

megfelelően

katasztrófavédelmi munkacsoportok megalakítása megtörtént, a tervezett állománytábláinak
feltöltöttsége teljes. A beszámoló időszakában nem volt szükség a helyi munkacsoport „éles”
működésére, csak gyakorlatok, képzések alkalmával működött.
Integrált hatósági szakterület
A hatósági munka keretei között az alábbi célcsoportok ellenőrzését hajtottuk végre:
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1.

Zenés –táncos rendezvények tűzvédelmi ellenőrzése rendezvény időpontjában, illetve
azon kívül

2.

Szabadtéri tüzek és kockázati helyszínek tűzvédelmi ellenőrzése

3.

Mezőgazdasági létesítmények tárolási tevékenységének tűzvédelmi ellenőrzése

4.

Aratási tevékenység ellenőrzése (gépszemle és tevékenység is)

5.

Szabadtéri rendezvények tűzvédelmi ellenőrzése

6.

Bölcsődék, óvodák tűzvédelmi hatósági ellenőrzése

7.

Terményszárító berendezést működtető létesítmények tűzvédelmi hatósági ellenőrzése

9.

A karácsony előtti megnövekedett kereskedelmi forgalomra tekintettel a 2017.
december 1. és december 22. közötti időszakban soron kívüli célellenőrzés a
karácsonyi vásárok területén tűzvédelmi ellenőrzés

10.

Tűzátjelzések, téves jelzések vizsgálata

11.

Kormányhivatal, Járási Hivatalok tűzvédelmi ellenőrzése

12.

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv megléte arra kötelezettek esetében

13.

Oltóvízforrások (medencék) ellenőrzése Szekszárd és Bonyhád településeken.

Az elmúlt évek hatósági teljesítménye kiegyensúlyozott. A személyi állomány különböző
képzéseken, tanfolyamokon, iskolákban töltött munkanapjai ellenére a tűzvédelmi hatósági
munka mennyisége és hatékonysága megfelelő.
2017. évben a több mint 400 hatósági, szakhatósági eljárást követően kiadott hatósági
döntésünk ellen fellebbezés 2 esetben érkezett. Ez számunkra igazolja, hogy a helyszíni
cselekményeket, megállapításokat az ügyintézők jól kommunikálják, tevékenységük
szakszerű.
Tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseinket a tavalyi évben 24%-al emeltük. Az ellenőrzések
számának emelésével arányosan nőtt a hiányosságok száma is. Főbb hiányosság volt a 2017es évben a beavatkozás feltételeinek (oltóvíz) nem megfelelő biztosítása, változások
bejelentésének elmulasztása (tűzcsapok, oltóvíztározók megszüntetése), valamint az
automatikus tűzjelző/oltó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos hiányosságok.
A határozott hatósági fellépésnek köszönhetően a tűzvédelmi helyzet javulni látszik, de
ellenőrzéseink során egy-egy gazdálkodó szervezetnél a mai napig találunk a fenti
hiányosságokból, ezért fontos az állandó hatósági jelenlét fenntartása.
Irányított égetés engedélyezését 18 alkalommal kérelmezték hatóságomnál. A folyamatos
megyei szintű kommunikáció és a helyi tájékoztatások ellenére is a lakosság nehezen érti meg
a kerti hulladék égetésének tilalmát.
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Automatikus tűzjelző berendezés létesítés-használatbavétel megkeresések száma vizsgált
időszakban 54 darab volt. Az engedélyezési ügyek emelkedésének egyik oka a téves jelzések
megelőzése érdekében tett rendszer átalakítások voltak. A beépített tűzjelző berendezésekről
érkező téves jelzések lecsökkentése volt 2017. év egyik fő feladata.
2017-ben 159 db szakhatósági megkeresés érkezett a Kirendeltséghez
III. 2018. év feladatai
Illetékességi területünkön nagy hangsúlyt fektettünk a hatósági eszközökkel történő
megelőzésére. Ennek keretei között soron kívül ellenőrizzük a téves tűzátjelzéseket, a zenés
táncos rendezvényeket, a szabadtéri égetés szabályainak a betartását, a vízelvezető
rendszereket, a települési lakossági riasztó rendszereket.
A tűzesetekkel kapcsolatos sérülések, halálesetek megelőzése érdekében fórumokat
szervezünk, ahol tájékoztatjuk a lakosságot, hogy hogyan tudják biztonságosabbá tenni
otthonukat tűzvédelmi szempontból valamint, hogy mi a helyes magatartási szabály tűzeset
során.
Az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalásának
erősítése.
A katasztrófavédelem rendszerének hatékony működtetése és minden szervezeti szinten az
előrelátás. A bekövetkezett események kezelése során a katasztrófavédelmi műveleteket
szakszerűen, a szakmai előírások maradéktalan betartásával hajtottuk végre.
További települési mentőszervezetek megalakítása a települések önvédekező képességének
jelentős mértékű javítása.
A szakközépiskolákban az oktatástok folytatása, a rendészeti képzésen résztvevők részére.
Készült:
Terjedelem:
Kapja:

1 elektronikusan hitelesített példányban
11. oldal
Címzett elektronikusan hitelesített példányban
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