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BEVEZETÉS 

 

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) területi rendvé-

delmi szervként tölti be alaprendeltetését Somogy megyében.  

Az Igazgatóság közvetlen irányítása alatt négy katasztrófavédelmi kirendeltség (Kaposvár, Siófok, 

Marcali, Barcs) működik. A szakmai feladatok végrehajtásáért szakterületük vonatkozásában a tűz-

oltósági-, a polgári védelmi- és az iparbiztonsági megyei főfelügyelők, kirendeltségi szinten a felü-

gyelők a felelősek. A szakterületek mindegyikét integrált katasztrófavédelmi hatósági osztály segíti. 

A megyében öt hivatásos tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) és öt önkormányzati tűzol-

tóság működik. 

Tevékenységünk középpontjába a hatósági munka eszközeivel való megelőzést helyeztük. Az egyes 

időszakok hatósági, lakosságfelkészítési és katasztrófavédelmi műveleti tevékenységének tervezési 

alapja a veszélyhelyzeti prognózis, ezáltal a szervezet működése tudatos és hatékony. 

A védelmi igazgatási rendszert az összehangolt, együttes erővel történő feladatmegoldás jellemezi. 

A középiskolások katasztrófavédelmi közösségi szolgálatteljesítése folyamatos Igazgatóságunknál.  

Feladatainkat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkaprogramja, a Somogy Me-

gyei Védelmi Bizottság éves Munka- és Ülésterve, valamint a hatályos jogszabályok szerint hajtot-

tuk végre. 

A reagálóképesség növelése érdekében fejlesztettük az önkéntes tűzoltó egyesületeket (a továbbiak-

ban: ÖTE) és az önkéntes mentőcsoportokat. Az egységes megyei műveletirányítási rendszer, ame-

lyet mind képzettségében, mind létszámában növeltünk, szintén erősíti a reagálóképességet. 

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK 

 

TŰZVÉDELEM 

 

Somogy megyében a bevezetésben felsorolt hivatásos egységeken kívül 1 nem főfoglalkozású léte-

sítményi tűzoltóság működik. A megyében működő 40 ÖTE-ből 37 kötött együttműködési megál-

lapodást a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal, amelyek közül 6 I-es, 22 

II-es, 5 III-as, 4 IV-es kategóriába tartozik. Az előző évben célként meghatározottaknak megfelelő-

en az önkéntes tűzoltó egyesületek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektettünk, aminek eredményeként 

négy egyesület, a „KÖTÉL” Egyesület, a Nagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Szőkedencsi 

Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, valamint a Törökkoppányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület már önálló 

beavatkozóként végezte tevékenységét. Az egyesületek úgynevezett „fehér folton” működnek, így 

fejlődésük elengedhetetlen a megye közbiztonsága szempontjából. Az önkéntes tűzoltó egyesületek 

2017. évi támogatására kiírt pályázaton 35 somogyi egyesület pályázott. A benyújtott pályázatok 

minden esetben támogatást nyertek közel 23 millió forint értékben. 

A megye egyetlen nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságánál több ellenőrzést hajtott végre a 

szakterület. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a létesítményi tűzoltó egység 

működése az előírásoknak megfelel, felkészültségük és eszközeik az elvárt kritériumokat teljesíti. 

A vizsgált időszakban a megye tűzoltóságainak működési területén összesen 2924 esemény történt, 

tűzoltóságaink 1037 tűzesethez és 1887 műszaki mentéshez vonultak. (A tűzoltói beavatkozások 

statisztikai mutatóit az 1. számú mellékletek tartalmazza). Az esetek számát a szélsőséges időjárási 

események befolyásolták leginkább. A szándékosan megtévesztő jelzések száma évről-évre csökke-

nő tendenciát mutat, köszönhetően a rosszindulatú bejelentések azonnali vizsgálatának, illetve a 

hatékony szankcionálásnak. (A jelzések számát és alakulását a 2. számú melléklet mutatja.) 

A tűzoltói beavatkozásokat tekintve a legjelentősebb esemény júliusban történt, amikor nagy erejű 

vihar pusztított Siófok partközeli utcáin és a környező településeken. Ezt követően a tűzoltó egysé-
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geknek ötnapi megfeszített munkával sikerült a károkat elhárítani. Összesen 746 jelzés érkezett a 

megyei műveletirányító központba, amelyből 432 beavatkozást a helyszínre vezényelt tíz HTP, há-

rom ÖTP, tizenegy ÖTE és két önkéntes mentőszervezet egységei hajtottak végre. 

Képzés, gyakorlatok 

Nagy hangsúlyt fektettünk a Somogy megyében szolgálatot teljesítő beavatkozó állomány képzésé-

re és gyakoroltatására. A kiemelt események feldolgozására eseti műveletelemzéseket készítettünk, 

a legfontosabb tapasztalatokat, illetve az ellenőrzések tapasztalatait a szakmai továbbképzési rend-

szerben feldolgoztuk. A beavatkozói és irányítói állomány képzése az éves kiképzési terv szerint 

folyt. A gyakorlati szemléletű, új továbbképzési rendszer bevezetésével tovább emelkedett az állo-

mány tudásának szakmai színvonala és nagyobb hangsúlyt kapott a ciklusokat követő számonkérés 

is. 

A gyakorlatokon a hivatásos állomány mellett a megye önkormányzati tűzoltói és önállóan beavat-

kozó önkéntes egységei is részt vettek. 

Nagy hangsúlyt fektettünk az M7-es autópálya által jelentett kockázatok kezelésére, ezért az elmúlt 

két évben Siófok HTP, Balatonboglár ÖTP és Tab ÖTP mindhárom szolgálati csoportja részére a 

katasztrófavédelmi mobil labor bevonásával képzéssel egybekötött szituációs gyakorlatot tartottunk 

a kőröshegyi völgyhídnál.  

Az erdőtüzek kezelésére nagyszabású erdőtűzoltási-törzsvezetési gyakorlatot tartottunk a SEFAG 

Zrt. Barcsi erdészeténél, az erdészet dolgozóinak, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak, 

valamint a megye tűzoltóságainak tevékeny bevonásával. Katasztrófa-felszámolási gyakorlatot 

tartottunk a Nagyatádot elkerülő 68-as főúton – tömeges közúti – veszélyesáru-szállítással 

összefüggő baleset felszámolása témakörben. Vezetési-törzsgyakorlattal egybekötött katasztrófa-

felszámolási együttműködési gyakorlatot tartottunk a büntetés-végrehajtási intézet, a rendőrség, 

valamint a TEK egységeivel együttműködve a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnél. 

Katasztrófafelszámolási-együttműködési gyakorlatot tartottunk a BAHART, a Balatoni 

Vízirendészeti Rendőrkapitányság és az Országos Mentőszolgálat közreműködésével. 

A gyakorlatias továbbképzések érdekében megkezdtük egy „tűzkonténer” kialakítását a Marcali 

HTP területén, így a jövőben a beavatkozó állomány valós körülmények között, komoly 

hőterheléssel járó, összehangolt feladat-végrehajtást igénylő körülményekkel találkozhat a gyakor-

latok során is. 

Regionális (Baranya, Somogy, Tolna) műszaki mentési szakmai napot szerveztünk az alparancsnoki 

állománynak, ahol a résztvevők a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt, a Weber Hydraulik 

System, a Holmatro Rescue Tools, valamint a Toyota Hybrid System elméleti és gyakorlati 

oktatásán vettek részt. 

A betakarítási munkákkal összefüggő káresetek megelőzése érdekében országos aratási 

konferenciát szerveztünk. 

Tűzvizsgálat 

Az Igazgatóság illetékességi területén keletkezett tüzek vizsgálata mind személyi feltételeit, mind 

tárgyi feltételeit tekintve jelentősen javult, így gyorsabban és pontosabban végezhető a tűzeseti 

helyszíni szemle. Az idei évben 19 esetben indult tűzvizsgálati eljárás. A tűzesetek felszámolását 

követően a tűzvizsgálati eljárások lefolytatását a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat végezte. A 

tűzvizsgálati eljárások megindításának oka legtöbbször bűncselekmény gyanúja, vagy szakmai in-

dok volt. A beavatkozói állomány részére továbbképzést tartottunk a vizsgálati cselekményeket 

elősegítő szakmai gyakorlat erősítése érdekében. A lezárt tűzvizsgálatok közül a tűz keletkezési oka 

jellemzően ismeretlen, illetve nyílt láng volt. A tűzvizsgálói alapképzettségen túl öten a második, 

bűnügyi helyszíni szemle fokozatot, hárman a harmadik, kriminalisztikai ismeretek tanfolyamot is 

elvégezték. 
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Tűzmegelőzés 

A mentő tűzvédelem feladatrendszerén túlmenően nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzési feladatok 

erősítésére. Tűzmegelőzési célú tájékoztatási, oktatási, nevelési és felvilágosítási tevékenységünket 

a jövőben is folytatjuk. A Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság koordinációs és tájékoztató 

tevékenysége fontos szerepet játszott az év során ebben a törekvésünkben. A bizottság 

szervezésében mintegy 90 alkalommal folytattunk ismeretterjesztő megelőzési célú tevékenységet a 

különböző rendezvényeken, fesztiválokon, falunapokon. A bizottság figyelmeztetett a rendkívüli 

téli időjárás veszélyeire. Látványos jégről mentési bemutatóval hívtuk fel a figyelmet a jégen 

tartózkodás szabályaira és a segítségnyújtás módjára. A szén-monoxid-mérgezésre és a fűtési 

szezon veszélyeire sajtótájékoztatón figyelmeztettük a lakosságot. Nagy hangsúlyt fektettünk a 

lakóépületek tüzeinek megelőzésére és a szabadtéri tűzesetek számának csökkentésére. A megyében 

már több évre visszatekintő hagyománya van a lakosság részére évente biztosított ingyenes tűzoltó-

készülék ellenőrzésnek, amely során az országban egyedülálló módon a lakosság 

felülvizsgáltathatja az otthonaikban, személygépjárműveikben elhelyezett készülékeket. 

Sajtónyilvános eseményeken és gyermektáborokban tájékoztattuk a megye lakosságát és a 

Somogyba érkező turistákat a biztonságos nyaralás feltételeiről, a vízparton betartandó magatartási 

szabályokról, valamint a viharjelzésről. Az adventi, ünnepi időszak veszélyeire felhívó bemutatókat 

szervezünk megyeszerte, valamint közleményben hívjuk fel a pirotechnikai termékek biztonságos 

használatára az állampolgárok figyelmét. Komplex ismeretterjesztő anyagot dolgoztunk ki a 

nyugdíjasok, idősek számára, amelyet az egyházak és egyesületek segítségével juttattunk el a 

célcsoporthoz. Előadásokat tartottunk az egyházi fenntartású idősek otthonaiban, nyugdíjas 

klubokban, nyugdíjas egyesületek vezetőinek ülésén. A halálesettel és személyi sérüléssel járó 

tűzesetek megelőzése érdekében figyelemfelhívó kampányt indítottunk. 

 

POLGÁRI VÉDELEM 

 

Az Igazgatóság polgári védelmi szakterülete a veszélyhelyzetek tudatos megelőzésére, a felkészítés-

re, az önkéntességre, valamint a bekövetkező események hatékony, gyors reagálására fordított ki-

emelt figyelmet. 

A megye területén található valamennyi település kockázatbecslése elkészült. A megyében élő ál-

lampolgárok biztonságának fokozása érdekében felmértük a Somogy megyei települések katasztró-

favédelmi szempontokon alapuló valós veszélyeztetettségét, amelyet a megyei védelmi bizottság 

elnökével közösen értékeltünk. A kockázat azonosítási eljárás alapján Somogy megyében 17 telepü-

lés I-es, 105 település II-es és 124 település III-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt. Jellemző az 

ár- és belvízi veszélyeztetés, a zsáktelepülés jelleg, a tranzit útvonalak elhelyezkedése, a 

veszélyesáru-szállítás és ehhez kapcsolódó veszélyeztető hatás. 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 végrehajtott kockázat-azonosítási eljárás alapján a megye településeinek 

sorolása a 3. számú mellékletben látható.  

Mind a 246 településen egységes szerkezetű veszélyelhárítási tervet készítettünk, és felülvizsgáltuk 

a munkahelyi, települési, területi (járási) polgári védelmi szervezetek felépítését és létszámát, 

amelynek eredményeként új szervezetek megalakítására is sor került. A szakfeladatok irányításának 

érvényesítése érdekében felülvizsgáltuk a települések közbiztonsági referenseinek kinevezését és 

végrehajtottuk a valós kockázatoknak megfelelő, célirányos felkészítésüket. Somogyban – az elmúlt 

3 évben – 113 főről 127 főre bővítettük a felkészített közbiztonsági referensek, és helyetteseik szá-

mát mindamellett, a fluktuáció miatt 52 új referenst és helyettest készítettünk fel a feladatok ellátá-

sára. 

Az Igazgatóság operatív munkaszerve működésének, a vezetés-irányítás biztosítottságának érdeké-

ben szervezett gyakorlatokat kielemeztük, a tapasztalatokat hasznosítottuk. Megyei döntéstámogató 
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adattárat készítettünk, amelyet nyitott alkalmazásként folyamatosan frissítünk, a hozzáféréssel ren-

delkezők számára az abban tárolt adatok naprakészen elérhetők. 

Önkéntes mentőszervezetek 

Az önkéntes alapon szerveződő mentőszervezetekre kiemelt figyelmet fordítottunk. A Somogy 

Mentőcsoportnak és a megyében működő járási mentőszervezeteknek felkészítést és gyakorlatot 

tartottunk az ár- és belvíz elleni védekezésről, a rendkívüli időjárási események során jelentkező 

feladatokról. A mentőszervezetek tagjai honvédelmi felkészítésen is részt vettek. 

A védelmi képesség növelése érdekében minden járásban önkéntes területi polgári védelmi szerve-

zetek, járási mentőcsoportok megalakulását támogattuk. A mentőcsoportok tagjai a rendkívüli idő-

járási események, vagy ár- és belvízi helyzet kezelésére egyaránt bevethetők. Jelenleg 93 önkéntes 

mentőszervezet áll rendelkezésre a megyében. A folyamatos toborzásnak, valamint lakosságtájé-

koztatásnak köszönhetően az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek összlétszáma túllépte 

a 7000 főt, felkészítésük folyamatos.  

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdetett az önkéntes mentőszerveze-

tek tevékenységének támogatására. A pályázat céljai a hazai katasztrófa-elhárításban részt vevő 

mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési, fejlesztési költségek biztosításával a mentési 

és beavatkozási képességek növelése, eszközfejlesztéssel történő javítása, a továbbképzéseken való 

részvétel támogatása, szerepvállalásuk szélesítése, valamint a káresemények felszámolásánál való 

alkalmazhatóságuk gyakoriságának növelése volt. Somogy megyéből a Somogy Mentőcsoport két 

oszlopos tagja 11,5 millió forintot nyert a pályázaton. A KÖTÉL Egyesület 8,5 millió forintot gép-

járművásárlásra, 2,5 millió forintot képzésekre, míg a Görgetegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 518 

ezer forintot védőruha, téli ruházat, műszaki mentő sisakok és vágásbiztos öltözet beszerzésére. 

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 védekezési munkálatokra tervezett önkéntes mentőszerve-

zetek parancsnoki állománya részére árvízvédelmi felkészítő foglalkozást, gyakorlatot szerveztünk. 

Állományuk értesíthetőségét ellenőriztük. 

A katasztrófák megelőzése, az állampolgárok lehető legszélesebb körű tájékoztatása érdekében a 

veszélyhelyzeti prognózisban meghatározott sajtókampányok során felhívtuk a figyelmet a rendkí-

vüli időjárás veszélyeire, a szabadtéri tüzek megelőzésére, a vízparton betartandó magatartási sza-

bályokra és a szén-monoxid mérgezés és a jégen tartózkodás veszélyeire. 

Az Igazgatóság állományából 9 főt a HUNOR Hivatásos Mentőszervezetbe, míg a Somogy Mentő-

csoportból 16 főt a HUSZÁR Önkéntes Mentőszervezetbe delegáltunk. A HUNOR és HUSZÁR 

2017. májusában Hajdúszoboszlón sikeresen végrehajtott újraminősítésén, valamint az azt megelő-

ző előkészítő munkálatok során mind az Igazgatóság állománya, mind pedig a Somogy Mentőcso-

port tagjai kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Kollégáink vezetői, és beavatkozó feladatokat lát-

nak el a központi rendeltetésű mentőszervezetekben.  

Lakosságfelkészítés 

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra – mint a lakosságfelkészítés egyik leghatékonyabb lehe-

tőségére – egységes megyei levezetési tervvel készültünk. Szolgálatuk révén a jelentkezők átfogó 

katasztrófavédelmi ismeretek birtokába jutnak, így olyan felelősségteljes felnőtté válhatnak, akik 

képesek tenni önmaguk és környezetük biztonságáért. A közösségi szolgálat teljesítésére 2014-ben 

a megye valamennyi középiskolájával (23 db) kötöttünk együttműködési megállapodást. 2016-ra a 

megye középiskoláin túl, a szomszédos megyékben működő, további 4 tanintézménnyel kötöttünk 

együttműködési megállapodást, így jelenleg 28 intézménnyel van kapcsolatunk. Minden évben 

„workshop”-okat szerveztünk, így tovább tudtuk növelni a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra 

jelentkező fiatalok számát (2017-ben 369 fő). 
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A tanuló ifjúság aktív felkészítése során csatlakoztunk az általános- és középiskolákban tartott taní-

tásmentes napokhoz és osztályfőnöki órákhoz, továbbá az oktatási intézmények, önkormányzatok 

által szervezett prevenciós napokon a lakosságot tájékoztattuk a veszélyhelyzetekben követendő 

magatartási szabályokról. Az intézményfenntartó központokon keresztül óvodákban, általános isko-

lákban tartottunk képzéseket, gyakorlatokat. Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeinken közel 300 

diák felkészítését hajtottuk végre. A pontszerző versenyen túl a mentőszolgálat, a Somogy Megyei 

Rendőr-főkapitányság, a DRV Zrt., a Máltai Szeretetszolgálat, a Rádiós Segélyhívó és Infokommu-

nikációs Országos egyesület, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és a Somogy Megyei 

Tűzmegelőzési Bizottság jóvoltából további hasznos ismeretekre tehettek szert a diákok. Az orszá-

gos döntőbe jutott somogyi csapatok közül a balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskola csa-

pata a 13. helyen zárta a megmérettetést, míg a marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium a 7. legjobb 

eredményt érte el. 

 

IPARBIZTONSÁG 

 

Veszélyes üzemek szakterület 

A megyében a jogszabályi előírások és üzemeltetői kérelmek okán egy felső, illetve egy alsó kü-

szöbértékű veszélyes üzem és további tíz küszöbérték alatti üzem található, amelyek közül nyolc – 

jogszabály alapján – súlyos káresemény elhárítási terv (továbbiakban: SKET) készítésre kötelezett. 

SKET kötelezés nélkül két üzem kapott katasztrófavédelmi engedélyt. 

A SEVESO III Irányelv hazai szabályozásba történő átültetéséhez kapcsolódóan a hatósági ügyinté-

zőket felkészítettük a megváltozott jogszabályok alkalmazására. Jogszabályváltozást követően 8 

küszöbérték alatti veszélyes üzem üzemeltetője kérte a katasztrófavédelmi engedély visszavonását. 

Valamennyi érintett telephelyen, helyszíni szemle során ellenőriztük az üzemeltetőnek a veszély 

csökkentésére tett intézkedéseit. 

A veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzésére ütemtervet készítettünk, amit a társhatósá-

gokkal egyeztettünk. Havonta tartunk hatósági koordinációt, ahol egyeztetjük a helyszíni szemlék 

során tapasztaltakat, illetve megbeszéljük a következő ellenőrzések követelményeit. 

Az érintett időszakban veszélyes üzemek területén egy küszöbérték alatti veszélyes üzemben történt 

rendkívüli esemény. A káreseti helyszíni szemlét követően katasztrófavédelmi bírságolási eljárást 

indítottunk az üzemeltetővel szemben. 

Veszélyesáru-szállítási ellenőrzési tevékenység 

A veszélyes áruk vasúti szállításának (RID) ellenőrzését legtöbb esetben a gyékényesi vasútállomá-

son hajtották végre a katasztrófavédelmi kirendeltségek. A gyékényesi vasútállomás határátkelő-

hely, ahol megfigyelhető a veszélyes árut szállító szerelvények megnövekedett száma, ezért a biz-

tonságos szállítás érdekében, minden hónapban közös ellenőrzéseket szerveztünk a társhatóságok-

kal – rendőrség, közlekedési hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint bevontunk két új 

hatóságot a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osz-

tályát, és a Népegészségügyi Főosztályát. 

Az Igazgatóság a BM OKF által koordinált RID DISASTER akciókon, műveleti megyeként vett 

részt, amit több helyszínen szerveztünk az esetleges ellenőrzési pont kikerülésének megakadályozá-

sa érdekében, illetve az ellenőrök eltérő időpontokban, több műszakban hajtották végre az ellenőr-

zéseket. 

Somogy megyében általános tapasztalat, hogy a főutak mentén végrehajtott ellenőrzések során ke-

vés az ellenőrzés alá vonható veszélyes árut szállító jármű. A veszélyes áru közúti szállításának 

(ADR) súlypontja áthelyeződött az autópályára, ezért növeltük a kitereléses supervisori akcióink 

számát.  
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A katasztrófavédelmi kirendeltségek a veszélyes áru közúti szállítás ellenőrzéseiket havi ellenőrzési 

terv alapján végzik. Az ellenőrzési terv elkészítésekor minden esetben egyeztetnek a társhatóságok-

kal. 

A katasztrófavédelmi mobil labor (a továbbiakban: KML) szolgálatot rendszeresen bevontuk a ve-

szélyes üzemek helyszíni szemléjének lefolytatásába, illetve a katasztrófavédelmi kirendeltségek 

ADR ellenőrzéseibe.  

Az idei évben 12 esetben került sor a KML riasztására, 19 esetben vett részt ADR, 2 esetben RID 

ellenőrzésen, 3 esetben supervisori ellenőrzésen, 3 esetben lakossági bejelentés kivizsgálásában és 7 

megyei gyakorlaton. A KML állománya havi képzéseken vesz részt, ahol az elméleti ismeretek bő-

vítésén túl az egyéni védőeszközök, technikai eszközök és műszerek alkalmazását gyakorolják, to-

vábbá szakmai vezetők (főfelügyelők, kárhely parancsnokok) bevonásával értékelik a vonulások 

tapasztalatait. 

Március hónapban radiológiai felderítéssel egybekötött szituációs gyakorlatot bonyolítottunk le az 

izotópgyártással és diagnosztikai vizsgálatokkal foglalkozó PET MEDICOKUS Kft-nél. 

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme 

Felkészítettük az érintett állományt a szakhatósági eljárások lefolytatására. Jelenleg a megyében 8 

létfontosságú rendszerelem kijelölése történt meg (3 agrárgazdaság, 1 víz, 2 egészségügy, 2 közbiz-

tonság-védelem ágazatban). 

Potenciális kritikus infrastruktúra elemeket érintő gyakorlatokat negyedévente tartottunk, a védelmi 

igazgatás területi és helyi szintjét érintően. 

Az információ- és hálózatbiztonsági feladatkörhöz kapcsolódóan továbbképzést szerveztünk az in-

formáció tudatos felhasználása céljából. A résztvevők megismerkedtek az információk és adatok 

rendeltetésszerű, biztonságos használatának szabályaival. 

 

HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG 

 

Integrált katasztrófavédelmi hatósági szakterület  

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság integrált hatósági tevékenységét az Igazgatóság 

főfelügyelői, valamint hatósági osztálya, a katasztrófavédelmi kirendeltségek katasztrófavédelmi 

hatósági osztályai és felügyelői hatékony együttműködése és szoros alá-fölérendeltségi viszonya 

jellemezte az elmúlt időszakban. A tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági hatósági-, szakható-

sági eljárások során a szakmai irányítás megvalósulásával végeztük integrált hatósági feladatainkat. 

A katasztrófavédelem jogkörei az elmúlt időszakban jelentősen bővültek, így új feladat- és hatáskö-

rök jelentek meg a hatósági munkában. 

2017-ben feladatként jelentkezett a vízügyi hatósági jogkörrel rendelkező katasztrófavédelmi igaz-

gatóságok megkeresésére az időszakos vízügyi felügyeleti ellenőrzések végrehajtása. Ezen tevé-

kenység során összesen 192 ellenőrzést hajtottunk végre, együttműködve az illetékességgel rendel-

kező igazgatóságokkal. „EU Nitrát Irányelv és Kölcsönös Megfeleltetés”–sel kapcsolatos vízvédel-

mi ellenőrzést 28 alkalommal hajtottak végre a kollégáink. 

Az önkormányzatok közös megegyezéssel felmondták a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerző-

déseket a közszolgáltatókkal 2016. július 01-jétől. A lakosság körében a kéményseprő-ipari szerv 

vette át a kéményseprő-ipari tevékenységet. Somogy megyében a közületek tekintetében 5 kémény-

seprő-ipari szolgáltató látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet, amelyek közül kettőnek a me-

gyénkben van a székhelye. 

Gáz-csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos bejelentések hatósági felada-

tainak ellátásával kapcsolatosan korábban 23 szakértőt regisztráltunk saját kérésükre, az elmúlt év-

ben további szakértő nyilvántartásba vétele nem történt. 
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A tűzvédelmi szakvizsgáztatói tevékenységgel kapcsolatban 2017-ben 5 oktatásszervező átfogó 

ellenőrzését és 9 szakvizsga ellenőrzését végeztük el. 

Az ADR és RID bírságoló eljárásokon kívül a kirendeltségek jelentős számú tűzvédelmi bírságoló 

eljárást indítottak meg (2017-ben eddig 71-et). 

A kirendeltségek által az ADR, RID és tűzvédelmi bírságoló eljárásokban hozott döntések ellen a 

2017-ben 10 esetben nyújtottak be fellebbezést, amelyekkel kapcsolatos másodfokú eljárás egy ki-

vételével az elsőfokú döntés helybenhagyásával zárult. Bírósági felülvizsgálati kérelmet az elmúlt 

időszakban a hatósági döntéseinkkel összefüggésben nem nyújtottak be. Szakhatósági ügyekben 

hozott állásfoglalásaink ellen sem nyújtottak be fellebbezést. 

Az Igazgatóság hatósági tevékenységét végrehajtó állomány az idei évben 3698 hatósági ellenőrzést 

folytatott le, amely 2545 tűzvédelmi, 27 piacfelügyeletit, 350 iparbiztonsági és 776 polgári védelmi 

ellenőrzésből állt. A végrehajtott ellenőrzések száma az előző év azonos időszakához képest emel-

kedett. 

Az Igazgatóság hatósági állománya – tervezetten – a hatékony tűzmegelőzés érdekében idényjelle-

gű tűzvédelmi hatósági (pirotechnikai termékek, az erdő-vegetáció és kockázati helyszínek és a 

szabadtéri tüzeket megelőző) ellenőrzéseket hajtott végre. 

A hatósági osztályok összesen 491 esetben működtek közre különböző engedélyezési eljárásokban 

szakhatóságként, amelyből 128 építési ügy, 45 használatbavételi ügy, valamint 318 egyéb szakható-

sági ügy (működési, telepengedélyezési, zenés-táncos rendezvény, nyomvonal jellegű, pirotechnika, 

gázveszélyes vízkészlet, leszállóhely, településrendezési tervmódosítás, konzultáció, stb.) volt. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásban 2017-ben eddig 7 építési ügyben és 4 haszná-

latbavételi eljárásban működtünk közre szakhatóságként, illetve 4 létesítménynél automatikus tűz-

jelző rendszer miatt tűzvédelmi hatóságként. 

 

ÜGYELETI SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSE 

 

Főügyeleti és műveletirányító tevékenység 

Az Igazgatóság műveletirányító ügyelete 2016. január 21-én átköltözött a Somogy Megyei Rendőr-

főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába (továbbiakban: TIK). A költözést megelőzően 

folyamatosan figyelemmel kísértük a helyiség kialakítását, a munkaállomások elhelyezését, kiépíté-

sét. A költözés előtt több esetben tartottunk helyszíni szemlét, illetve az informatikai rendszert tesz-

teltük, kipróbáltuk. A működést akadályozó tényező nem merült fel, a költözés zökkenőmentesen 

megtörtént. 

A műveletirányító ügyelet 2016. első félévében 24-48 órás szolgálati rendben látta el a feladatát. 

Vezetői döntés alapján 2016. július 1-től a szolgálati rendet a TIK-ben egységesen 12-24/12-48-as 

rendre váltottuk, amely komoly létszámfejlesztést igényelt az ügyeleti szakterület vonatkozásában. 

Az átállás miatt 8 főt kellett kiképezni a feladatok ellátására. Jelenleg 24 fő teljesít szolgálatot a 

műveletirányító ügyeleten, szolgálatonként 4 fő tűzoltóval. 

A műveletirányítás napi feladataira öt munkaállomást alakítottunk ki, amelyek mindegyike rendel-

kezik a feladatok végrehajtáshoz szükséges műszaki és informatikai feltételekkel. 

Az átköltözéssel az ügyeleti feladatrendszer nem változott, továbbra is az ügyeleti tevékenységek 

végzése, a napi feladatok biztosítása, a jelzések felvétele, a riasztások kiadása, az események keze-

lése, a jelentési és adatszolgáltatási rendszer működtetése, a rádióforgalmazás felügyelete, és a ké-

szenlét fokozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása a fő tevékenységük.  

A rendőr kollégákkal egy helyen, egy légtérben történő szolgálatellátásnak pozitív hozadéka volt. A 

közvetlen, személyes kapcsolat, valamint az információk egy helyre érkezése a munkavégzésben, 

reagáló-képességben, jelentési kötelezettségben, információszerzésben jelentős előnnyel bír. Az 
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eltelt időszak alatt a két szervezet ügyeletesei jó kapcsolatot alakított ki egymással, amely a napi 

munkájukra, tevékenységükre is pozitív hatással van. 

Az ügyeleti állománynak évente több alkalommal tartottunk továbbképzést, amelyeken az aktuális 

„szezonális” (pl.: CO, kémény, szabadtéri tűz) feladatokon kívül, a jogszabályi változások feldolgo-

zása is feladat. Tömeges események kezelésére 3 esetben tartottunk gyakorlatot, amelybe a tűzoltó-

ságok ügyeleteit is bevontuk. 

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KMSZ) a megyei igazgatóság első szá-

mú beavatkozó egysége, tagjai a megye hivatásos tűzoltóságainak legképzettebb, legrátermettebb 

állományából kerültek kiválasztásra. A KMSZ szolgálat 24/48-as szolgálati rendben látja el felada-

tát. Korábban három szolgálati csoportban összesen 6 fő látta el a szolgálatot, ám 2017. március 1-

től két fővel bővült a szolgálat létszáma. A KMSZ elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult 

vezetők önálló irányító tevékenységének kontrollálása, szükség esetén a beavatkozás irányítása. 

Káreseti feladatokon kívül a tűzoltóságok ellenőrzése, az állomány gyakoroltatása, oktatása a fő 

profiljuk. Mindezen felül gyakorlatokat szerveznek és tartanak, valamint elemzik a beavatkozáso-

kat. A KMSZ az idei évben 96 káreseti tevékenységben vett részt, amelyből 23 esetben vette át az 

irányítást. Kétszer szén-monoxid-szivárgással, 17 esetben kéménytűzzel, valamint ötször gázveze-

ték sérüléssel kapcsolatban folytatott le helyszíni szemlét, ellenőrzést. A KMSZ 44 esetben gyakor-

lat, 82 alkalommal pedig egyéb feladat ellátásával kapcsolatos ellenőrzést hajtott végre a tűzoltó-

ságokon. Az elmúlt évben a KMSZ ellenőrizte a káresetek helyszínén a beavatkozások végrehajtá-

sát, amelyek során megállapította, hogy a beavatkozások megfeleltek a szakmai előírásoknak.  

A KMSZ az ellenőrzési tevékenységen túlmenően jelentős munkát végzett a képzés és oktatás terü-

letén szituációs gyakorlatok előkészítésében, lebonyolításában, oktatási anyagok készítésében, alap-

fokú tűzoltó szakképzésben és az önkéntes és létesítményi tűzoltók továbbképzésében. 

Tűzesetek felszámolását követően káreseti helyszíni szemlét tartott a KMSZ, amelyet követően le-

folytatta a tűzvizsgálati eljárást is. 

 

ÖSSZEGZÉS 
 

Igazgatóságunk a BM OKF Munkaprogramja, valamint a Somogy Megyei Védelmi Bizottság éves 

Munka- és Ülésterve alapján, a féléves munkatervekben kitűzött célokat időarányosan végrehajtotta. 

A tudatos, az ellenőrzések megállapítására támaszkodó tervszerűen irányító vezetés és humán tevé-

kenység, a következetes, a várható eseményekre időben felkészülő hatósági munka, a nem tervezhe-

tő helyzetekre a legrövidebb időn belül reagálni tudó műveleti képesség eredményeképp az Igazga-

tóság egy olyan egységes hivatásos katasztrófavédelmi szerv, amely a lakosság és a gazdaság biz-

tonságát jól és hatékonyan szolgálja. 

A megyei védelmi bizottság által elfogadott 2017. évi munkaterv szerinti feladatokat az év során 

folyamatosan szem előtt tartottuk, minden fontos, kiemelt feladatunkról a megyei védelmi bizottság 

elnökét tájékoztattuk. 

A bekövetkezett események kezelésére eredményes az együttműködésünk a megyei-, és helyi vé-

delmi bizottságokkal, a rendvédelmi-, és közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatok-

kal, a karitatív és önkéntes szervezetekkel. 

Az integrált hatósági tevékenység, a supervisori hatósági ellenőrzések, a reagálóképesség javítása, a 

központi műveletirányítás fejlesztése, a megújult humántevékenység, a végrehajtást szolgáló gaz-

dálkodás, a hivatástudat emelése azok az eszközök, amelyekkel elértük, hogy szervezetünk a valós 

társadalmi szükségletekre reagáló területi szintű rendvédelmi szerv. 

Mindezek eredményeképpen képesek vagyunk betölteni rendeltetésünket: Somogy megye lakossá-

gának, gazdaságának, létfontosságú rendszereinek védelmét. 
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Jelzések alakulása

271
260

127

57

89 84

36
54

20 25
11

439

583

202

115

68

124

84
74

15

89 8392

65

28
18 9

23
8

18
3 7 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

100

200

300

400

500

600

700

Tűz 271 260 127 57 89 84 36 54 20 25 11

Műszaki mentés 439 583 202 115 68 124 84 74 15 89 83

Téves jelzés 92 65 28 18 9 23 8 18 3 7 3

Szándékosan megtévesztő jelzés 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 1

Vonulást nem igénylő 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaposvár Siófok Marcali Barcs Nagyatád
Balatonboglá

r
Böhönye Csurgó Kadarkút Tab KÖTÉL
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