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A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) és a -

parancsnokság (a továbbiakban: HTP) 2019. január 1.  2019. december 31. között végzett 

tevékenységét az alábbiak szerint hajtotta végre: 

A Kirendeltség 2019. évi tevékenységét a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a 

továbbiakban: Igazgatóság) munkaprogramjaiban meghatározott feladatok végrehajtása 

határozta meg, emellett az illetékességi területünk  adódó, további a 

 is végrehajtottunk.  

A f

közigazgatási szervekkel. M ás 

segítette. 2019

végeztük feladatinkat. 

A 2019-es évben folytattuk a beavatkozó állomány szakmai ismereteinek elmélyítését, mely 

során nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlati és az elméleti képzésekre. A szakmai képzéseket 

gokra is, 

amelyek keretei között számos közös gyakorlatot tartottunk. Központi pályázat útján számos 

melyeknek 

 

unk a 2019-es évben egy Volkswagen e-golffal növekedett, 

amit a hatósági szakterület használ a munkája során. 

, , valamint a nagyobb 

re.  

A lakosság szélesebb rétegei számára a civil e

. Kiemelt figyelmet 

melynek keretei közt a 2019. évben 31 esetben 

kerestünk fel önkormányzatotokat, nyugdíjas klubokat, iskolákat, egyéb szervezeteket és 

a 

közök 



használatáról. 18 esetben, kéménytüzes 

kiállítást 11 esetben szerveztünk különféle helyszíneken.  

Az emlékhely látogathatósága folyamatosan biztosított. Egyre több látogató érkezik az óvodás 

csoportoktól elkezdve egészen a nyugdíjas korosztályig. 

sportrendezvényeken számos alkalommal sikereket értünk el. A XV. Gróf Széchenyi Ödön 

Országos -versenyen, egyéni 100 m-es aka

 

zázados 3. helyen végzett. A megye

- és a szekszárdi csapat 4x100 méteres 

váltóban szintén az 1. helyen végzett. 

dnagy csapatban 3. helyezést, míg Sebestyén 

 

Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok 

 

A 

(tov (továbbiakban: ÖTP), és 13 önkéntes 

(továbbiakban: ÖTE)  

Az elmúlt évek átlagát figyelmembe véve, megállapítható, hogy míg a 2010-es évek elején a 

riasztások száma évente átlagosan 450-es volt, addig az évtized második felében egy 

markáns emelkedés tapasztalható, ahol ez már átlagosan 650 esemény/év körüli értéket mutat. 

Az évi összes riasztásokból mintegy 360 esetben történik konkrét 

.  

Az elmúlt 2 év (2018-2019) átlagát figyelmembe véve, megállapítható hogy 7%-al növekedett 

a riasztások száma. 

Az elmúlt 9 évet vizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi év során volt a legmagasabb, mind 

-ben c

mentés történt, mint 2018-

mutatkozik. 

 



1. sz. diagram: a HTP riasztási adatai 2011-2019 között  

2019-ben tovább amely többek között a határozott 

 Amit folytatni fogunk az idei évben is. 

M  is. Az elmúlt év során kivizsgáltunk 

 mely alapján a hibás rendszereket lecseréltettük, felülvizsgáltattuk 

 

A HTP ési területén, arányaiban nézve a tendencia, a 

számában stagnálás, míg a téves jelzések számában némi csökkenés volt 

tapasztalható. A riasztások és a vonulások statisztikáját az 1. számú diagram tartalmazza.  

zel kapcsolatos káresemény minimálisan, de emelkedtek az illetékességi 

területünkön 2019-ben. Szén-monoxiddal kapcsolatos eseményhez az illetékességi 

területünkön 2019-ben 5 esetben  jelzett. A k egységek minden 

alkalommal elvégezték a szükséges intézkedéseket 

2019-es évben i beavatkozás 9 alkalommal történt.  

Március 17-én a kora délutáni órákban érkezett a jelzés, miszerint Kistormás külterületén 2 

km hosszú változó széless -aljnövényzet ég, a fák alja több helyen beizzott. 

3 db "C" sugár és kéziszerszámok segítségével oltottuk el, több mint 5 óra alatt.  

Április 22-én szintén a kora délutáni órákban érkezett a jelzés, miszerint Bogyiszló 

külterületén 9 Ha területen nádas, avar, gaz ég. gyors



és kéziszerszámok segítségével oltották el több mint 4 óra leforgása alatt. 

-

 

 
1. sz. kép: Bogyiszló külterület, nádas, avar gaz 

 
Július 17-én Hidas , ahol egy lakóépület és a 

zerkezete teljes terjedelmében égett.  , 

 sugár és kéziszerszámok segítségével oltották el közel 5 óra alatt. 

Szeptember 14-én érkezett a jelzés, hogy Tolna, Rákóczi Ferenc utcában egy lakóház és a 

hozzá épített melléképület tet  200m2 -en ég. et  sugár 

és kéziszerszámok segítségével oltottuk el közel 5 óra alatt.  

Október 08-án délután Szászvár 

 égtek teljes terjedelmében. A tüzet 

több mint 6 óra alatt sikerült eloltani. 

 
2. sz. kép: Szászvár Fogadó és Faluház 



Október 09-én Szekszárd, Herman Ottó utcából egy robbanás . A 

, melyek közül 1 

egészében lakhatatlanná vált. tését végeztük , 

sználati tárgyainak 

mentésében. 

Október 15-én és December 6-án Kossuth Lajos 

jelzés, hogy lakóépület ég. A tüzek oltását nehezítette, hogy az épületekben gázpalackok 

voltak. 

oltották el a tüzeket. 

Az év utolsó nagy káresetéhez December 11-én 

miszerint Hidas, hrsz: 071 gyümölcsfeldolgozó és lakóház 

mintegy 300 m2 en ég.   közel 

4 óra alatt.  

A káresetek hatéko 52 gyakorlatot 

tartottunk, és nyújtó gyakorlatot az 

zekszárdi bázisán. 

 a Bátaszéki és a Tolnai Önk -

parancsnokságokkal (Továbbiakban: ÖTP) si és kárelhárítási 

feladatait. 

Az ÖTP-  körzetükben segítették a HTP munkáját és részt vettek a HTP 

által a területükön szervezett gyakorlatokon. A

hajtottak végre.  

Az ÖTE-k az idei évben több mint 160 alkalommal vettek részt káresetek felszámolásában, 

-al emelkedett. A Kirendeltség illetékességi 

területén 2019-ben 11 ÖTE nyert el pályázatot 

összesen 10.689.797 Forint értékben, amely a 2018-as évhez képest 23%-os emelkedést 

mutat. 

Iparbiztonsági szakterület 

ben a veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemeket és a küszöbérték alatti üzemeket szoros hatósági 

felügyelet alatt tartottuk a 2019-es  is. A korábbi évekhez hasonlóan, kiemelt 



feladat volt a veszélyes anyagokkal foglalkozó, de katasztrófavédelmi engedéllyel nem 

 üzemek azonosítása, a veszélyesáru-  és vasúton, 

valamint a DISASTER és TISPOL akciók során. 

A Kirendeltség illetékességi területén  csökkent. 

bontás alatt áll. Jelen beszámoló készítésekor 1 db  db 

anyagokkal foglalkozó, valamint 4 db küszöbérték alatti üzem végez tevékenységet.  

A  során fokozott hangsúlyt fektettünk a 

 Az év során 

 a feltárt szabálytalan szállítások száma. A sza

rakományrögzítésben, küldeménydarabok jelölésében, fuvarokmányokban, felszerelésekben 

és oktatásokban tártunk fel.  

A 2019-es év folyamán 4 esetben hajtottunk végre kritikus infrastruktúra védelmi 

gyakorlatot, amelyek során a társszervekkel, önkormányzatokkal, szolgáltatókkal gyakoroltuk 

áresemények felszámolása során. 

Polgári Védelmi szakterület 

A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos et a településeken történt 

lakosságvédelmi helyszíni szemlék (belterületi csapadékvíz- , víztározók, 

földtani kockázati helyszínek, veszélyes fák, lakossági riasztó eszköz) lefolytatása, és 

prevenciós napok szervezése jelentette. A tele  minden 

esetben kiértesítettük a területileg illetékes önkormányzatokat és kértük, hogy a szemlék 

közbiztonsági referenst biztosítani szíveskedjenek. 

 kockázati helyszínek felmérése, veszélyelhárítási 

tervek felülvizsgálatá . 

A beszámoló évében kiemelt figyelmet fordítottunk a kockázati helyszínek szemléjére, 

, ahol az a lakosságot közvetlenül veszélyeztetheti. A helyszínen 

tapasztaltakat, a területileg illetékes önkormányzattal megosztottuk, és a szükséges 

javaslatokat megtettük. Azonnali intézkedés foganatosítására nem volt szükség.  

Pozitív példa, hogy javaslatunkra, több településen helyi rendeletben szabályozták a település 

-elvezet

célunk, a lakosság öngondoskodás irányába való orientálása is részben megvalósult. 



Kisdorog településen áthaladó Mucsi-Hidas patak a tavasszal többször bekövetkezett hirtelen 

sapadék miatt a vizet nem volt képes a 

kilépett és veszélyeztette, károsította a mellette található lakóingatlanokat. 

 az volt, hogy a patak medre évek óta nem volt karbantartva, az növényzettel 

és feliszapolódott volt. A kialakult helyzet megszüntetése érdekében soron kívül 

felvettük a kapcsolatot a Mucsi-H

kezdeményeztünk a kialakult helyzet megszüntetésére. Az egyeztetések hatására a 

karbantartási munkálatokat elvégezték. 

 
3. sz. kép: Mucsi-Hidas patak -utána) 

A közösségi szolgálat a képzési programot tartalmazó levezetési terv szerint folytatódott a 

2019-es évben is. A foglalkoztatás fegyelmezetten, mentorok bevonásával, azok irányításával 

, 2 intézménynél a 

tanórai foglalkozások keretében rendszeresen részt vettünk a tanrendbe illesztett rendvédelmi 

ismeretek oktatásában. 

 katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 

helyi fordulóját. A 2019-es évi versenyen 46 diák, 10 csapatban (6 általános iskolai, 4 

középiskolai) mérettette meg magát. 

részt vettek, saját állomásokkal. 

Katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településeken a 

polgármesterek kijelölték a közbiztonsági referenseket.  

Az illetékességi területünkön az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek képzését a 

2019 hajtottuk végre.  



Új önkéntes polgári védelmi szervezet létrehozása a 2019-as évben Kakasd településen 

realizálódott. 2019. október 3-4- ád), Alisca 

(Szekszárd), Thelena (Tolna)) kéntes 

 rendszerbe állító .  

helyi indítású motoros sziréna felújítása történt meg 2019-

ben. ). 

2019-ben is a Kirendeltség szervezte meg a Nemzetközi Polgári Védelem Napja alkalmából 

tartott megyei a meghívottakon túl 

közel 250 diák vett részt.

Hatósági szakterület 

t 

hajtottuk végre: 

1. Zenés  táncos rendezvények, . 

2. . 

3. Betakarítási munkákkal kapcsolatosan gépszemlék végrehajtása . 

5. Szabadtéri r . 

6. Oktatási intézmények.  

7. Tömegtartózkodásra szolgáló épületek, valamint veszélyes anyagokkal foglalkozó 

 

8. Színházak elle  

9. -  foglalkozási ágat, illetve munkakört 

. 

10. A karácsony vásárok s e. 

11. A 

hajtása. 

Az oktatási intézmények 

szaktanácsadással éltünk a fenntartók felé. Ez nagyban segítette a hatékony és eredményes 

végrehajtást.  

A k terv - elrendelt 

ek: 

1. . 



2.  

2019. évben a több mint 380 hatósági, szakhatósági eljárás gi 

döntésünk ellen fellebbezés nem érkezett. Ez számunkra igazolja, hogy a helyszíni 

 

hatósági t közel 430 esetben hajtottunk végre, ami az elmúlt évek 

átlagához közelít.  hiányosság továbbra is a beavatkozás feltételeinek (oltóvíz) nem 

megszüntetése) l 

kapcsolatos hiányosságok.  

Irányított égetés engedélyezését 29 alkalommal kérelmezték Hatóságomnál. A folyamatos 

llenére a lakosság nehezen érti meg a 

kerti hulladék égetésének tilalmát. Az önkormányzatok belterületükön szabályozzák az 

t megvizsgálják és módosítják. 

Összegzés és a  

A Kirendeltség a féléves munka- , valamint az éves 

teljesítménykövetelményben meghatározott célokat és feladatokat maradéktalanul 

végrehajtotta. 

2019-ben tovább javult a szakmai munka színvonala mind a Kirendeltség, mind a HTP 

vonatkozásában. 

Illetékességi területünkön nagy hangsúlyt fektettünk a prevenciós programok mellett, a 

hatósági eszközökke zéseket 

hajtottunk végre valamint a hatósági állomány több esetben is a helyszínen végezte az 

eket. 

A  és  számára 

gyakorlatokat tartottunk a hatékonyabb beavatkozások érdekében. Továbbra is fontos a 

Kirendeltség és a HTP számára az önkéntesek támogatása mind a pályázatok kapcsán, mind a 

gyakorlatok, elméleti képzések tekintetében, hiszen egy káreset során nagy segítséget tudnak 

nyújtani a hivatásos állomány részére. 



minden szervezeti szinten ely kompetenciákat az elmúlt évben 

nagymértékben javítani is tudtunk. 

 

Az újonnan felszerelt kollégák oktatására, képzésére nagy hangsúlyt fektettünk és fektetünk a 

 is, továbbá a beavatkozó ál  szükséges az új 

 felszerelésekkel kapcsolatban. 

 

Két szakközépiskolában tartottunk heti 10 órában rendszeres oktatást a rendészeti képzésen 

ése érdekében indított 

kampányban aktívan részt vettünk. 

A ösen egy kisebb ruházati raktárt 

alakítottunk ki a Kirendeltségen a téli hónapokra, ahonnan a beavatkozó állomány is  abban 

az esetben, ha egy család - és a Vöröskereszt 

tagjai is ruhát tudnak adni a rászorulóknak, késlekedés nélkül. 

rzését kezdjük meg az illetékességi területünkön. 

 

 

Készült:  1 elektronikusan hitelesített példányban 
Terjedelem:  11. oldal 
Melléklet: -- 
Továbbítva: NOVA SZEÜSZ rendszeren 
Kapja:  Címzett elektronikusan hitelesített példányban 


