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BEVEZETÉS 
 
A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) közbiztonsági 
rendvédelmi szervként tölti be alaprendeltetését Somogy megyében. 2014. május 1-jétől Wéber 
Antal tűzoltó ezredes vezeti az Igazgatóságot, helyettese Tarlós István tűzoltó alezredes, aki a 
beosztás betöltése előtt az Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségét vezette. 
Az Igazgatóság közvetlen irányítása alatt négy katasztrófavédelmi kirendeltség (Kaposvár, Sió-
fok, Marcali, Barcs) működik. A szakmai feladatok végrehajtásáért saját szakterületük vonatko-
zásában felelősek a tűzoltósági-, polgári védelmi- és iparbiztonsági megyei főfelügyelők, kiren-
deltségi szinten a felügyelők. A három szakmai ághoz integrált katasztrófavédelmi hatósági osz-
tály kapcsolódik. A megyében öt hivatásos tűzoltó-parancsnokság és öt önkormányzati tűzoltó-
ság működik, jelenleg előkészítés alatt áll Igal településen a katasztrófavédelmi őrs indítása.  
Tevékenységünk középpontjába a hatósági és a lakosságtájékoztatási eszközökkel való megelő-
zést helyeztük. Munkánk eredményességét – amelyben kiemelt szerepe volt a Somogy Megyei 
Tűzmegelőzési Bizottságnak – a feladatkörünkbe tartozó események csökkenő száma mutatja. 
Az egyes időszakok hatósági, lakosság felkészítési és katasztrófavédelmi műveleti tevékenysé-
gének tervezési alapja a negyedéves prognózis, amely által működésünk tudatossá és hatéko-
nyabbá vált.  
A védelmi igazgatási rendszert a hatékony, összehangolt, együttes erővel történő feladatmegol-
dás jellemezi. 
Feladatainkat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) 
Munkaprogramja, a Somogy Megyei Védelmi Bizottság 2014. évi Munka- és Ülésterve, vala-
mint a belső szabályozók figyelembevételével tervszerűen hajtottuk végre. 
A reagálóképesség fejlesztése érdekében végrehajtottuk a járási mentőcsoportok minősítését és 
települési mentőcsoportokat hoztunk és hozunk létre. A középiskolások katasztrófavédelmi kö-
zösségi szolgálata folyamatos a megyében. Az egységes megyei műveletirányítási rendszer, 
amelyet mind képzettségében, mind létszámában növeltünk, szintén növeli a reagálóképességet, 
illetve felkészültünk a tevékenység irányító központban való működésre. 
Kiemelten kezeljük határ-menti kapcsolatainkat, sikeres volt a DRAVIS 3 pályázatban való 
részvételünk, illetve részt veszünk a magyar és az osztrák meteorológiával közösen a 
PROFORCE pályázat megvalósításában. 
 

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK 
 

TŰZVÉDELEM 
 
Somogy megyében a bevezetésben felsorolt hivatásos egységeken kívül 2 nem főfoglalkozású 
létesítményi tűzoltóság működik. A 34 önkéntes tűzoltó egyesületből (továbbiakban: ÖTE) 33 
kötött együttműködési megállapodást a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-
parancsnoksággal. 2014. május 01-jétől kapott a „KÖTÉL” ÖTE önálló beavatkozóként saját 
tevékenységi területet Kaposvár 10 km-es körzetében. 
2014-ben a megye tűzoltóságai működési területén összesen 2102 esemény történt, tűzoltóink 
626 tűzesethez és 1476 műszaki mentéshez vonultak. Ez a vonulás szám megfelel az előző évek 
átlagának. A tűzesetek száma kismértékű csökkenést mutat, többnyire otthon jellegű létesítmé-
nyekben (151) és szabadtéren keletkeznek (200) nem kívánt tüzek. Kiemelkedő műszaki menté-
si számot (528) okoztak a május közepi viharkárok. (1. számú melléklet) Műszaki mentések vég-
rehajtására többnyire otthon jellegű létesítményekben (488), közúton (444), illetve közterületen 
(210) van szükség. A szándékosan megtévesztő jelzések száma évről-évre csökkenő tendenciát 
mutat, köszönhetően a rosszindulatú bejelentések azonnali vizsgálatának, illetve a hatékony 
szankcionálásának. 



 3 

Magasabb riasztási fokozat elrendelése 8 esetben történt, amelyből a legjelentősebb esemény a 
2014. július 30-án az M7 autópálya 156+800 kmsz-nél bekövetkezett tartányos jármű tűzesete 
volt.  
A megye szakmai tevékenységének tervezésénél mind a havi, időszaki, felsőszintű és eseti mű-
veletelemzéseket, a prognózisban foglaltakat és az elmúlt évek káreseteinek tapasztalatait vettük 
alapul. Az elemző munka eredményeként a Főfelügyelőség beazonosította azokat a veszélyezte-
tő tényezőket, amelyek a megye sajátosságaiból erednek. Térinformatikai módszerek segítségé-
vel pontosítottuk azokat a helyeket, ahol a legnagyobb valószínűséggel lehet számítani szabadté-
ri tüzek keletkezésére. A veszélyes útszakaszok beazonosítását szintén grafikus térképi megjele-
nítés segítségével hajtottuk végre. Ezek alapján célzott megelőző tevékenységet végeztünk és a 
beavatkozó állomány képzését is ezeknek megfelelően szerveztük. 
A keletkezett jelentős káresetek közül három alkalommal készítettünk eseti műveletelemzést és 
átfogó jelentést: egy alkalommal a rendkívüli időjárással összefüggésben történt eseményekről, 
egy esetben gázszivárgással összefüggésben végrehajtott műveletről, egy alkalommal pedig ve-
szélyes anyagot szállító gépjármű tűzesete során. Törzsvezetési-, és tűzoltási gyakorlat kereté-
ben felkészültünk a nagy mennyiségű éghető folyadékok tüzeinek oltására, szakszerű kezelésé-
re. A felkészítésekbe az önkormányzati tűzoltó egységek tűzoltásvezetőit is bevontuk. A műve-
letelemzések során nyert tapasztalatokat a szakmai fórumrendszer segítségével minden esetben 
széles körben feldolgoztuk. 
A tárgyidőszakban 19 esetben indítottunk tűzvizsgálatot, illetve tűzeseti helyszíni szemlét, 2 
vizsgálat folyamatban van, 17 vizsgálat lezárult. A lezárt tűzvizsgálatokat 13 esetben bűncse-
lekmény gyanúja, 1 esetben haláleset, 2 esetben vezetői döntés, 1 esetben tűzeset minősített fo-
kozata alapján indítottuk. 
A megye tűzoltóságainak az elvárt színvonalon való működése érdekében nagy hangsúlyt fekte-
tünk az ellenőrzésekre és azok tapasztalataira. A beavatkozói és irányítói állomány képzése az 
éves kiképzési terv szerint folyik. 
A gyakorlatokat az éves gyakorlattervnek megfelelően megtartottuk. Az előírtakon felül a ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálat havi rendszerességgel tart „szituációs” ellenőrző gyakorla-
tokat egy-egy hivatásos és önkormányzati egységnek. Kiemelkedő feladat volt a 
Somogytarnócán megrendezett tűzoltási gyakorlat, ahol tapasztalatot szerzett a beavatkozói ál-
lomány, hiszen nagy hőterheléssel ritkán találkozhatnak. 
Kiemelt célfeladatként kezeltük a 2014-es év során az önállóan beavatkozó „KÖTÉL” ÖTE 
rendszerbeállítását. Rendszerbeállásuk óta 3 tűzesethez 44 műszaki mentéshez és 2 téves jelzés-
hez kaptak riasztást. A „KÖTÉL” ÖTE munkáját megbízott hivatásos mentor támogatja. 
Az idei évben a Somogy megyében működő önkéntes tűzoltó egyesületek 75 tűzeset és 151 mű-
szaki mentés felszámolásában vettek részt, ezzel jelentős szerepet vállalva a megye mentő tűz-
védelmének biztosításában. Fontos célként fogalmaztuk meg az önkéntes tűzoltó egyesületek 
fejlesztését, tekintetükben prioritásként jelenik meg a „fehér foltokon” működő egyesületek 
önálló beavatkozásához szükséges feltételek elérése. A cél érdekében Somogyvár ÖTE esetében 
felkészülési ütemtervet állítottunk össze az önálló beavatkozó minősítés megszerzése érdekében. 
Célunk az egyesületek megtartása mellett azok fejlesztése, valamint lehetőség szerinti bővítése. 
A megye lakossága biztonságának növelése érdekében működtetjük a Somogy Megyei Tűzmeg-
előzési Bizottságot, amely a tűzmegelőzési feladatok támogatására létrehozott tanácsadó, javas-
lattevő és prevenciós kommunikációt folytató szervezet. A Bizottság tagjai a tűzmegelőzési te-
vékenységben érdekelt állami és társadalmi, valamint gazdálkodó szervezetek képviselői. A 
Bizottság munkája révén az idei évben felhívtuk a figyelmet a rendkívüli téli időjárás okozta 
veszélyekre, a szén-monoxid mérgezés veszélyeire – utóbbit a nyári hónapokra is kiterjesztettük, 
a megfelelő légutánpótlás oldaláról megközelítve a témakört. Az éves tevékenysége során a Bi-
zottság foglalkozott az aratás, az erdők tűzvédelme, az égéstermék elvezetők (kémények) ellen-
őrzése, tisztítása és műszaki felülvizsgálata kérdéskörével. Sajtónyilvános eseményeken figyel-
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meztettük a lakosságot a Balaton partján betartandó magatartási szabályokra, valamint a vihar-
jelzés fontosságára. 

 
POLGÁRI VÉDELEM 

 
Az elmúlt évben az Igazgatóság polgári védelmi szakterülete a veszélyhelyzetek hatósági eszkö-
zökkel történő megelőzésére, a felkészítésre, az önkéntességre, valamint a bekövetkező esemé-
nyek hatékony, gyors reagálására fordított kiemelt figyelmet. 
A megye valamennyi településének a kockázatbecslését elvégeztük. A megyében élő állampol-
gárok biztonságának fokozása érdekében felmértük a Somogy megyei települések katasztrófa-
védelmi szempontokon alapuló valós veszélyeztetettségét, amelyet a megyei védelmi bizottság 
elnökével közösen értékeltünk. A kockázat azonosítási eljárás alapján Somogy megyében, az I. 
(16 település) és II. (104 település) katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeink 42% -ot, a 
III. (126 település) 51%-ot tesznek ki. Jellemző az ár- és belvízi veszélyeztetés, zsáktelepülés 
jelleg, tranzit útvonalak elhelyezkedése, a veszélyesáru-szállítás és ehhez kapcsolódó veszélyez-
tető hatás beazonosítása emelte meg jelentősen a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt telepü-
lések számát. 
A Balaton térségében ezen felül a rendkívüli időjárási körülmények általi veszélyhelyzetek is 
befolyásolták a térség településeinek katasztrófavédelmi besorolását. 
A települések sorolásának felülellenőrzését az önkormányzatokkal közösen elvégeztük. A beér-
kezett adatok alapján 2 település magasabb osztályba (III-ból II. osztályba) sorolását kezdemé-
nyeztük. A végrehajtott kockázat azonosítási eljárás alapján a megye településeinek sorolása a 2. 
számú mellékletben látható.  
Mind a 246 településen egységes szerkezetű veszélyelhárítási tervet készítettünk, és felülvizs-
gáltuk a munkahelyi, települési, területi (járási) polgári védelmi szervezetek felépítését és lét-
számát, amelynek eredményeként új szervezetek megalakítására került sor 6325 fővel. Felkészí-
tésük folyamatos.  
Somogy megyében 130 közbiztonsági referens és helyettes támogatja a polgármesterek kataszt-
rófavédelmi feladatellátását, amelyből 113 fő rendelkezik alapképzéssel.  
Kaposvár és Kiskorpád településeken külső védelmi terv készült, amelyek közül Kaposváron a 
külső védelmi terv gyakorlatot végrehajtottuk, Kiskorpádon a későbbiekben tervezzük.  
A megelőzés és a felkészülés keretében a hivatásos állománynak, a védelmi igazgatás résztvevő-
inek, a közbiztonsági referenseknek, az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezeteknek, 
valamint karitatív szervezeteknek továbbképzéseket és gyakorlatokat tartottunk a természeti és 
civilizációs katasztrófák bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatok tárgykörében. 
A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat szervezésére – mint a lakosságfelkészítés egyik legha-
tékonyabb eszközére – egységes megyei levezetési tervvel készültünk, a megye valamennyi (23 
db) középiskolájával együttműködési megállapodást kötöttünk, illetve „workshop”-okat szer-
veztünk, így az előző év azonos időszakához képest 60%-os emelkedést értünk el, 4475 órában. 
Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeinken 76 diák felkészítését hajtottuk végre, a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központon keresztül 43 általános iskolában tartottunk képzést 1356 diáknak 
és 117 pedagógusnak. „Biztonságban a Balatonnál” programunk keretében a nyár veszélyeiről, a 
szabadtéri tüzek megelőzéséről hallott 279 diák és 37 pedagógus. 
2014. I. negyedévben a védelmi igazgatásban résztvevők felkészítését végrehajtottuk. A felké-
szítések az Igazgatóság törzsvezetési gyakorlataihoz kapcsolódtak és a rendkívüli téli időjárási 
körülmények során végrehajtandó feladatokról, a védelmi igazgatás katasztrófavédelmi feladata-
iról, valamint az ár- és belvíz elleni védekezés feladatairól szóltak. Az Igazgatóság operatív 
munkaszerve működésének támogatására megyei döntéstámogató adattárat készítettünk, amely 
nyitott alkalmazásként folyamatosan frissül, és a hozzáféréssel rendelkezők számára az abban 
tárolt adatok naprakészen elérhetők. 
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Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek ütemterv alapján vég-
rehajtott képzése során 480 főt készítettünk fel. Kiemelt figyelmet fordítottunk az önkéntes ala-
pon szerveződő mentőszervezetekre. 2013-ban hajtottuk végre 198 fővel a 7 járási mentőszerve-
zet megalakítását és rendszerbe állítását. A nemzeti minősítő gyakorlatokat 2014. májusában és 
szeptember hónapban megtartottuk. Önkéntes mentőszervezeteinknek felkészítéseket tartottunk 
az ár- belvíz elleni védekezésről, a rendkívüli időjárási események során jelentkező feladatokról. 
Az év során valamennyi mentőszervezetünket alkalmaztuk, a Balaton magas vízállása, a drávai 
árhullám levonulása vagy a rendkívüli időjárási körülmények következményeinek felszámolása 
okán. A területi polgári védelmi szervezetek létszám bővítése érdekében toborzásokat szervez-
tünk, amelynek eredményeként a mentőcsoportok taglétszámát 40%-kal növeltük, és megalakí-
tottuk az első települési mentőcsoportokat is. Célunk, hogy az év végéig valamennyi Somogy 
megyei járásban rendelkezzünk legalább egy települési önkéntes mentőszervezettel. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk az ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülésre, az aktuális 
helyzet folyamatos monitorozására: kockázati helyszíneket azonosítottunk, induló logisztikai és 
humán szükségletet állapítottunk meg, a védekezés munkálatokra tervezett önkéntes mentőszer-
vezetek parancsnoki állománya részére árvízvédelmi felkészítő foglalkozást, gyakorlatot szer-
veztünk. Állományuk értesíthetőségét ellenőriztük. 
 

IPARBIZTONSÁG 
 

Az iparbiztonsági szakterület a központi képzéseken elsajátította az egységes és hatékony ható-
sági munkához szükséges szakmai ismereteket, amelyek révén az elvárható szakmai felkészült-
ség és színvonal biztosított megyénkben. 
 
Veszélyes üzem szakterület 
A megyében egy felső-, illetve egy alsó küszöbértékű veszélyes üzem, 15 küszöbérték alatti 
üzem található, amelyek közül 9 – jogszabály alapján – súlyos káresemény elhárítási terv (to-
vábbiakban: SKET) készítésre kötelezett. SKET kötelezés nélkül 6 üzem kapott katasztrófavé-
delmi engedélyt. Küszöbérték alatti veszélyes üzemek közül 9 esetben – az üzemeltető kérelmé-
re – megszüntettük az eljárást, a veszélyes anyagok mennyiségének jogszabályban meghatáro-
zott érték alá csökkentése miatt. Valamennyi érintett telephelyen, helyszíni szemlén ellenőriztük 
az üzemeltető által a veszély csökkentésére tett intézkedéseket.  
A lakosság és a környezetünk megóvása érdekében a veszélyes üzemek által szervezett SKET, 
illetve belső védelmi terv gyakorlatokat minden esetben ellenőriztük. Egy esetben tártunk fel 
súlyos szabálytalanságot, ahol az üzemeltető nem a SKET-ben előírt védőfelszerelést alkalmaz-
ta, ezért a megyei iparbiztonsági főfelügyelő a gyakorlat megismétlését írta elő. 
 
Létfontosságú rendszerelemek 
A katasztrófavédelmi kirendeltségek az illetékes hatóságok megkeresésével, településenként 
minden szektor érintésével a kritikus infrastruktúra elemek felmérését végrehajtották, amelynek 
eredményét felhasználtuk az alapvető- és létfontosságú felhasználók kijelölésénél. Alapvető 
létesítményeként 26 db, létfontosságú felhasználóként 27 db került kijelölésre.  
Létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárás során a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitányság került kijelölésre, mint nemzeti létfontosságú rendszerelem. 
A szélsőséges időjárási viszonyok (nagy mennyiségű eső, hó helyzet, szélvihar) közeledtével 
figyelemfelhívó közleményeket adtunk ki a veszélyes üzemek, veszélyesáru-szállítók és a kriti-
kus infrastruktúra elemek üzemeltetői részére a megelőzési teendőkről. 
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INTEGRÁLT HATÓSÁGI SZAKTERÜLET 
 
Integrált katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági tevékenység 
A megye integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenységét a főfelügyelők, a felügyelők és 
hatósági osztályok hatékony együttműködése jellemezte a 2014-es évben.  
A katasztrófavédelem jogkörei az elmúlt időszak hatósági és szakhatósági jogkörein túl tovább 
bővültek, így új feladat- és hatáskörök jelentek meg a hatósági munkában.  
 A gáz-csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos bejelentések ható-

sági feladatainak ellátásával kapcsolatban 23 szakértő kérelmére folytattunk le eljárást, és 
vettük fel a nyilvántartásunkba a szakértőket. 

 Megyénkben 4 kéményseprő-ipari közszolgáltató végzi tevékenységét, kijelölésre nem volt 
szükség. A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos felügyeleti tevékenységünk so-
rán 31 esetben indult eljárás ingatlantulajdonos ellen. 31 eljárás az ingatlantulajdonos elma-
rasztalásával zárult, amelyek közül 2 ügyben szabtunk ki bírságot. Közszolgáltatóval szem-
ben 4 esetben indítottunk hatósági eljárást, egy esetben határidő mulasztás miatt elmaraszta-
ló döntést hoztunk.  

 Megyénkben 5 hulladéklerakó telep található, 6 szolgáltató végez hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatói tevékenységet. A települések kommunális hulladékszállításával kapcsolatosan 
ideiglenes szolgáltató kijelölésére, szükségellátásra nem került sor. 

 
A hatósági tevékenységet végrehajtó állomány a tárgyidőszakban 3373 db hatósági ellenőrzést 
folytatott le, amely 1506 db tűzvédelmi, 45 db piacfelügyeleti, 559 db iparbiztonsági és 1263 db 
polgári védelmi ellenőrzésből tevődött össze (3. számú melléklet). Az ellenőrzéseken túl 1287 
db hatósági eljárást folytatott le az Igazgatóság és helyi szervei. Az ellenőrzésekbe bevontuk a 
hivatásos tűzoltó-parancsnokságok állományát (tűzoltóparancsnok-helyettes, katasztrófavédelmi 
megbízott, beavatkozó állomány) is. Az ellenőrzések mellett összesen 393 db hatósági és kár-
eseti helyszíni szemlét is lefolytatott a megye hatósági állománya mindhárom szakterület vonat-
kozásában. 
Az előző év azonos időszakához képest a megnövekedett ellenőrzési számok mellett is csökkent 
a kötelező bírsággal záródó szabálytalanságok száma, amely köszönhető a megelőző tájékoztató 
és propaganda tevékenységnek és a jogszabálykövető magatartás erősödésének. 
 
Supervisori ellenőrzések 
Az előző év azonos időszakához képest a supervisori (több társhatósággal közösen végrehajtott) 
ellenőrzéseink számát növeltük. A feltárt hiányosságokról, a tett intézkedésekről, illetve az utó-
lagos visszaellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatást kértünk az eljáró hatóságoktól. 2014-ben 5 
esetben komplex supervisori ellenőrzés keretében bizonyosodtunk meg a gazdálkodó szerveze-
tek jogkövető magatartásáról. Eseti supervisori ellenőrzés tűzvédelmi szakterületet érintően 94 
db, iparbiztonsági szakterületet érintően 22 db, és polgári védelmi szakterületet érintően 62 db 
volt. 
A veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzésére ütemtervet készítettünk, amit a társható-
ságokkal egyeztettünk. Havonta tartunk hatósági koordinációt, melynek során egyeztetjük a 
helyszíni szemlék tapasztalatait, illetve meghatározzuk a következő ellenőrzések követelménye-
it. 
 
Tűzvédelem 
A megyei és a katasztrófavédelmi kirendeltségi hatósági osztályok állománya a hatékony tűz-
megelőzés érdekében idényjellegű (a szabadtéri tüzek megelőzésével összefüggésben az erdő-
vegetáció és kockázati helyszínek, a bevásárlóközpontok, a karácsonyi vásárok, és a pirotechni-
kai termék árusítók) tűzvédelmi hatósági és supervisori ellenőrzéseit hajtotta végre. 
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Polgári védelem 
A polgári veszélyhelyzetek tudatos, tervszerű megelőzése érdekében nagy hangsúlyt fektetet-
tünk a supervisori ellenőrzésekre. A lakosságvédelmi kockázati helyszíneken összesen 1263 
helyszíni ellenőrzést folytattunk le, amely eredményeképpen a javító intézkedések megtételére 
218 kötelezést bocsátottunk ki. További 440 ellenőrzés keretében vizsgáltuk vis maior bejelen-
téseket, települési vízkárelhárítási terveket, befogadó helyeket, lakossági riasztó eszközöket az 
érintett szervezetek bevonásával, valamint a védekezéshez igénybe vehető gazdasági és anyagi 
szolgáltatás keretében lebiztosított anyagi-technikai eszközöket.  
 
Iparbiztonság 
A veszélyes áruk vasúti szállításának (RID) ellenőrzéseit a legnagyobb számban a gyékényesi 
vasútállomáson hajtjuk végre, ahol az elmúlt időszakban a Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség (5 db) supervisori ellenőrzést szervezett. Az ellenőrzések szervezésekor meghatározó volt, 
hogy az érintett vasútvonalon zajlik megyénkben a veszélyes áruk vasúti szállításának a túlnyo-
mó része. 
Igazgatóságunk a BM OKF által koordinált RID DISASTER akciókon, műveleti megyeként vett 
részt, amit több helyszínen szerveztünk az ellenőrzési pont esetleges kikerülésének megakadá-
lyozása érdekében. Az ellenőrök eltérő időpontokban, több műszakban hajtották végre az ellen-
őrzéseiket.  
A közúti veszélyesáru-szállítás ellenőrzése során tapasztaltuk, hogy a főutakat elkerülik a veszé-
lyes árut szállító járművek, a szállítás súlypontja áthelyeződött az autópályára. Ezért fokoztuk az 
ellenőrzéseinket és az M7-es autópályán 7 alkalommal több megyét érintő supervisori ellenőr-
zést folytattunk le. 
A havi ellenőrzési terv elkészítésekor minden esetben egyeztettünk a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitánysággal és a Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Szakigazgatási szervével. 
Az idei évben veszélyes áru szállítását végző járművel kapcsolatos baleset 4 esetben történt, 
minden esetben a káreseti helyszíni szemlét és ADR ellenőrzést folytattunk le.  
 
Szakhatósági tevékenység 
Összesen 876 esetben működtünk közre különböző engedélyezési eljárásokban szakhatóságként, 
amelyből építési ügy 149 db, használatbavételi ügy 94 db telepengedély és működési ügy 80 db, 
egyéb szakhatósági ügy (nyomvonal jellegű, pirotechnika, gázveszélyes vízkészlet, leszállóhely, 
konzultáció, stb.) 553 db volt. Az előző időszakhoz képest a szakhatósági eljárások száma közel 
azonos értéket mutat. 
A tárgyidőszakban, 2014. szeptember 13-ig (ezt követően a kiemelt beruházásokkal összefüggő 
hatósági, szakhatósági feladatokat a BM OKF végzi) 9 eljárást folytattunk le kiemelt beruházás 
kapcsán, a kormányablakok kialakításával kapcsolatban 3 beruházásban (Zalaegerszeg, Nagy-
kanizsa, Keszthely), a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program keretében 3 eljárásban (2 
ingatlanon feldolgozó és iroda épület, 1 ingatlanon úthálózat), a balatonboglári Nemzeti Kézi-
labda Akadémia ügyében 3 eljárásban (sportcsarnok, szállásépületek, parkoló) jártunk el szakha-
tóságként, illetve hatóságként. 
 
A létfontosságú rendszerelemek kijelölésével kapcsolatban – a NÉBIH-től, mint ágazati kijelölő 
hatóságtól – 4 szakhatósági megkeresés érkezett, amelyek közül 1 hozzájáruló szakhatósági ál-
lásfoglalást az eljárásba bevont társhatóságok nyilatkozatait figyelembe véve adtunk ki, a többi 
esetben az üzemeltető felé hiánypótlás vált szükségessé a biztonsági jelentések hiányosságai 
miatt. 
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PROGNÓZIS ÉS BEVÁLÁS-VIZSGÁLAT 
 

A megelőzési és mentő tevékenység hatékonyságának növelése érdekében, hazai és külföldi 
események tapasztalatainak feldolgozásával negyedévente veszélyhelyzeti prognózist készítünk, 
amely meghatározza a műveleti tervezés és az oktatás-képzés sarokpontjait az adott időszakra. 
Az idei évben a veszélyhelyzeti prognózisok elkészítésekor az országos prognózisban foglalta-
kat figyelembe véve a megyei sajátosságokat szerepeltettük. A korábbi évek rendelkezésre álló 
adatai alapján kezdtük feldolgozni a prognózisban szereplő feladatokat. A veszélyhelyzeti prog-
nózisban meghatározott feladatokat végrehajtottuk, viszont az év első felében a beválás-
vizsgálat során egyértelműen látható volt, hogy a korábbi évekhez képest másképp alakuló idő-
járási körülmények (viharos és csapadékos időjárás) miatt megváltoztak a beavatkozással kap-
csolatos felkészülés irányai. Ennek ellenére elmondható, hogy a felkészülés a kialakult váratlan 
helyzetekben is alkalmas volt a káresemények felszámolása, a lakosságvédelmi intézkedések 
megtétele érdekében. 
 

ÜGYELETI SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSE 
 
Főügyeleti és műveletirányítási tevékenység  
A segélyhívásokat a megyei főügyelet, és a XXI. századi technikával felszerelt műveletirányítási 
központ fogadja, irányítja a bevetéseket, és egy speciális döntéstámogató rendszer segítségével 
további háttér-információkat képes nyújtani a beavatkozóknak.  
A valótlan bejelentéseket és a segélyhívó vonal rendeltetéstől eltérő használatát rögzítjük és a 
jogszabálysértések kivizsgálását kezdeményezzük.  
A társszervek ügyeleti szolgálataival jó kapcsolatot alakítottunk ki, velük minden héten hétfőn 
kapcsolatfelvételt kezdeményezünk telefonon és EDR rádión is.  
 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
 

Nemzetközi kapcsolatainkat a fejlesztés és a szakmai ismeretek bővítésének szolgálatába állítot-
tuk. A beszámoló időszakában sikeresen lezárult a DRAVIS 3 projekt, amelynek célja a 
határmenti katasztrófavédelmi szakmai együttműködés kiterjesztése, továbbfejlesztése, valamint 
a határon átnyúló stratégiai kérdések egyeztetése és összehangolt közös akciók megvalósítása 
volt. A projekt során a partnerek havária vázlattervet dolgoztak ki a gyorsforgalmi úthálózatok 
kritikus szakaszaira, megszervezték az önkéntes mentőszervezetek csereprogramját és gyakorla-
tot tartottak mindkét országban a Dráva mentén bekövetkező káresetek összehangolt felszámo-
lására. A lakosság minél gyorsabb és pontosabb tájékoztatása érdekében közös lakosságtájékoz-
tató stratégiát dolgoztak ki. 
A PROFORCE elnevezésű Európai Uniós pályázat keretében konferenciát szervezett az Igazga-
tóság, az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Osztrák Meteorológiai és Geodinamikai Köz-
ponti Intézet és az Alsó Ausztriai Tartományi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakértőinek 
részvételével. A projekt fő célja egy olyan valószínűségi számításokon alapuló időjárási előre-
jelzési rendszer kialakítása, amelynek eredményeit veszélyes időjárási helyzetben a katasztrófa-
védelmi szervek alkalmazni tudják. A fejlesztés alatt lévő rendszer összeköti az ultrarövidtávú, a 
rövid- és középtávú előrejelzéseket, amelynek eredményességét tesztalkalmazásokon és esetta-
nulmányokon keresztül tesztelik a résztvevő partnerek. 
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ÖSSZEGZÉS 
 
Igazgatóságunk a BM OKF Munkaprogramja, valamint a Somogy Megyei Védelmi Bizottság 
2014. évi Munka- és Ülésterve alapján, a féléves munkatervekben kitűzött célokat végrehajtotta. 
A tudatos, az ellenőrzések megállapítására támaszkodó tervszerűen irányító vezetés és humán 
tevékenység, a következetes, a várható eseményekre időben felkészülő hatósági munka, a nem 
tervezhető helyzetekre a legrövidebb időn belül reagálni tudó műveleti képesség eredményeképp 
az Igazgatóság egy olyan egységes hivatásos katasztrófavédelmi szerv, amely a lakosság és a 
gazdaság biztonságát jól és hatékonyan szolgálja. 
A bekövetkezett események kezelését tekintve eredményes az együttműködésünk a megyei-, 
helyi védelmi bizottságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a közigazgatási szervekkel, hatóságok-
kal, önkormányzatokkal, a karitatív és önkéntes szervezetekkel. 
Az integrált hatósági tevékenység, a supervisori hatósági ellenőrzések, a reagálóképesség javítá-
sa, a központi műveletirányítás fejlesztése, a megújult humántevékenység, a végrehajtást szolgá-
ló gazdálkodás, az egységes arculat, a hivatástudat emelése azok az eszközök, amelyekkel elér-
tük, hogy szerveztünk a közbiztonsági rendeltetését hatékonyan betöltse és a valós társadalmi 
szükségletekre reagáló területi szintű rendvédelmi szervként működik.  
Mindezek eredményeképpen területi és helyi szinten is képesek vagyunk betölteni rendelteté-
sünket: megyénk lakosságának, gazdaságának, létfontosságú rendszereinek védelmét. 
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