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I. Az év legfontosabb célkitűzései, kiemelt feladatok
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a 2021.
évben a jogszabályokban, a munkatervben az elöljárói feladatszabásokban meghatározott,
valamint saját célkitűzések alapján meghatározott feladatokat - a koronavírus járvány miatt –
az előre tervezettől eltérő módon és időpontban végrehajtotta, emellett a járvány miatt
keletkezett új feladatokat is elvégezte.
Az Igazgatóságnak 2021. évben is célja volt a vezető-irányító munka területén az előrelátási
képesség javítása.
A 2021. évben a hivatásos tűzoltóságokon a képzési rendszert továbbfejlesztettük, jelentős
hangsúlyt fektettünk a beavatkozó állomány ismereteinek gyarapítására: a hivatásos tűzoltók
napi továbbképzéséhez oktató videót, fényképet, szakmai dokumentumot és előadásanyagot
készítettünk.
A megyében tevékenykedő önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek számára
szakmai segítséget nyújtottunk, hogy az önkéntesség támogatására, kiírt központi pályázatok
útján támogatásban részesüljenek. 2021. évben is jelentős anyagi- és eszköztámogatásban
részesültek az egyesületek.
A hatósági szakterület a tervszerű megelőzési tevékenység erősítésével, a szolgáltató
szemléletű integrált hatósági munka fejlesztésével, a helyszíni hatósági cselekmények
szakterületeken átívelő összehangolásával, koordinációjával és költséghatékonnyá tételével
látta el a feladatait. Nagy figyelmet fordítottunk a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházások hatósági és szakhatósági eljárásaira.
Az év folyamán gondoskodtunk az Igazgatóság hatékony és eredményes működéséhez
szükséges humán-erőforrás megfelelő minőségű, létszámú rendelkezésre állásáról, amelyet a
koronavírus járvány alatt különösen nagy figyelemmel kellett kísérni. Kihívást jelentett, hogy
a járvány megelőzéséhez a megfelelő intézkedéseket vezessük be az állomány egészégének
megóvása érdekében.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a megelőzés fontosságának a lakosság széles körével történő
elfogadtatására. A kommunikációs eszközök révén felhívtuk a figyelmet a szezonális jellegű
kockázatokra, az öngondoskodásra és az egyéni felelősségvállalásra, a megfelelő
magatartásformák, cselekvési módszerek, megelőző eszközök használatának hasznosságára és
biztonságra gyakorolt hatására.
II.
II.1.

Tűzoltósági szakterület

Tűzoltás, műszaki mentés, tűzvizsgálat

Az Igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeit 2021. év folyamán 3034 esethez riasztották, ezek
közül 1091 tűzesethez, 1943 műszaki mentéshez vonultak a hivatásos és önkéntes tűzoltók,
ami növekedést mutat (36,3%) az előző évi riasztási számokhoz képest (2225 db). A
bázisévnek mondott 2012. évhez viszonyítva az összes vonulásunk száma 2021-ben volt a
legmagasabb, a műszaki mentések számát a 2021. július 9-i sellyei és 2021. augusztus 1-jei
pécsi viharkár emelte meg jelentősen. A tűzesetek helyszíneit vizsgálva továbbra is a
szabadterületi tüzek és az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek domináltak. Az
otthon jellegű tüzek számában 8,3%-os csökkenés volt tapasztalható. Tűzesetek során öten
hunytak el.
A tűzesetek közül 34 esetben folytattunk le tűzeseti helyszíni szemlét, ezek közül 33
tűzvizsgálati eljárás indult, melyből a vizsgált évben huszonnyolcat zártunk le. A tűzvizsgálati
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eljárásainkkal összefüggésben a Pécsi Törvényszék előtt jogorvoslatot nem kezdeményeztek.
A tűzesetek vizsgálata 18 esetben (54,5%) bűncselekmény gyanúja, 2 esetben (6%) 50 millió
forintot meghaladó kárérték, 5 esetben (15,2%) haláleset, 2 esetben minősített III-as vagy
magasabb kiemelt riasztási fokozat (6%), 5 alkalommal (15,2%) egyéb szakmai indok miatt
indult. A vizsgálatok alapján a legtöbb esetben nyílt láng- egyéb okok 12 (41.4%), 2 esetben
(6.9%) nyílt lángú világítóeszköz, egy-egy esetben (3,4%) éghető gáz, kábelek vezeték
túlterhelése, hibás kapcsolás, kémény műszaki állapota, kéménybe épített gerenda és
dohányzás volt a keletkezési ok.
A műszaki mentések közül a legnagyobb számban közúti balesetnél, életmentésnél és
viharkároknál volt szükség tűzoltói beavatkozásra.
II.2.

Önkéntes tűzoltó egyesületek

Az Igazgatóságnak összesen 21 önkéntes tűzoltó egyesülettel (ÖTE) van együttműködési
megállapodása, ezek közül 17 található a Baranya megyei tűzoltóságok működési területén, 4
pedig olyan Baranya megyei településen fekszik, amelyek szakmai felügyeletét szomszédos
katasztrófavédelmi igazgatóság látja el. 2021-ben az ÖTE-k összesen 221 alkalommal
avatkoztak be, 37 esetben tűzesetnél és 184 esetben műszaki mentés során.
2021-ben egy alkalommal tartottunk 40 órás tűzoltó alapfokú képzést az önkéntes
tűzoltóknak. A kisgépkezelői tanfolyamon 27 önkéntes vett részt, amelyen 43 típusvizsgát átemelő szivattyúból, láncfűrészből, aggregátorból, tűzoltógépjárműbe épített szivattyúból,
pneumatikus emelőpárnából, feszítővágóból - teljesítettek sikeresen.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), valamint a közreműködő
Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen kiírt pályázaton Baranya megyében 18 önkéntes
tűzoltó egyesület részesült összesen 11.140.409,-Ft támogatásban.
Baranya megye illetékességi területén 2020-ban két egyesület – a Mecseknádasdi és a
Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület – összesen 13 alkalommal hajtott végre
önállóan beavatkozóként önkéntes tűzoltói feladatokat.
II.3

Képzések, továbbképzések

A hivatásos tűzoltóparancsnokságok számára az Igazgatóság egységesen, előre összeállítja a
képzési tervet a BM OKF által meghatározottak és a helyi sajátosságok figyelembevételével.
2021-ben a központilag előírt képzések megtartásához szükséges oktatási anyagot a BM OKF
biztosította. A területileg meghatározott képzésekre egységes oktatási anyagot állítottunk
össze. A vizsgált időszakban az Igazgatóság a tűzoltásvezetői állománya számára félévente
egy továbbképzést szervezett. Az első félévben az oktatási anyagot elektronikus formában
biztosítottuk, melyet a tűzoltásvezetőknek önképzés keretében kellett feldolgozniuk, a
második félévben a képzést online formában hajtottuk végre. A képzések során a helyszín
biztosítása a biztonságos munkakörnyezet megteremtése céljából közlekedési baleseteknél, eCall rendszer működése, esettanulmányok, Lakócsai gyűjtőállomás bemutatása tűzvédelmi
szempontból, éghető folyadékot tartalmazó tartályok tűzoltása, napelemes cserepek
bemutatása, alpintechnika alkalmazásának lehetőségei, tűzvizsgálattal kapcsolatos fogalmakat
dolgozták fel.
II.4.

Szakmai versenyek, gyakorlatok

2021-ban a pandémia miatt a megyei szakmai és tűzoltósport versenyeket nem tartottuk meg,
a tervezett gyakorlatokat elhalasztottuk. 2021. július 13-tól a helyismereti foglalkozásokat,
szituációs- és begyakorló gyakorlatokat, a parancsnoki ellenőrző- és tűzoltási gyakorlatokat
úgy hajtottuk végre, hogy az egészségügyi- és szociális intézményekben, valamint az
iskolákban tervezett gyakorlatok helyszíneit megváltoztattuk. Így 2021-ben összesen 197
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helyismereti foglalkozást, 79 szituációs és begyakorló gyakorlatot, 28 parancsnoki ellenőrző
gyakorlatot, 25 tűzoltási-, és 3 megyei ellenőrző gyakorlatot hajtottunk végre.
II.5.

Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság

A Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az éves
munkaterveinek megfelelően hajtotta végre feladatait. A lakosság informálása céljából szóbeli
és írásos tájékoztatót adott többek között a szén-monoxid mérgezéssel, a szabadtéri égetéssel,
az aratással, a mustgáz mérgezéssel, valamint a fűtési szezon előtti teendőkkel kapcsolatosan.
A megyében a Bizottság fontos szerepet tölt be a megelőzésben. Az Igazgatóság honlapján a
Bizottság munkájával, tájékoztatásaival kapcsolatban 2021-ben 31 hír jelent meg. Az eddigi
működése során az elnökség és a koordinációs testület 14 féle tájékoztató kiadványt készített
lakosságtájékoztatási céllal, melyek folyamatos naprakészen tartásáról gondoskodott.
Hiszünk abban, hogy az otthonjellegű tüzek, a szénmonoxid mérgezések megelőzésében nagy
jelentőséggel bír a Bizottság munkája.
A 2021. évben meghirdetett alkotói pályázatra 160 pályamű érkezett be, amelyet óvodások és
iskolások készítettek. Az országos eredményhirdetésen a megyei alkotások közül II.
korcsoportban szabadkézi rajz kategóriából és az I-es korcsoportban irodalmi alkotás
kategóriában második helyezést értek el a gyerekek. Ezen felül a II. korcsoportban,
szabadkézi rajz kategóriában az egyik alkotás különdíjas lett.
III. Polgári védelmi szakterület
III.1. Megelőzés
A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési tevékenységhez tartozó felkészülési-,
ellenőrzési- és műveleti tevékenységét az Igazgatóság veszélyhelyzeti feladattervhez illesztve
hajtotta végre. A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési tevékenységet a
településeken végrehajtott helyszíni szemlék - belterületi vízelvezetők, víztározók, földtani
kockázati helyszínek, veszélyes fák, lakossági riasztó eszköz - lefolytatása jelentette. Az
Igazgatóság bevonta a közigazgatás szereplőit, a gazdálkodókat, a magánszemélyeket a
kockázati helyszínek komplex vizsgálatába, a hiányosságok, szabálytalanságok feltárásába.
Az elmúlt évben is kiemelt eseményként kezeltük Dunaszekcső település löszfal általi
veszélyeztetettségét.
III.2. Felkészülés (kockázatbecslésen alapuló tervezés)
Valamennyi településen megtörtént a kockázatazonosítás, amelynek felülvizsgálata alapján az érintett polgármesterek javaslatait figyelembe véve - 2021-ban nem volt szükség
katasztrófavédelmi osztályba sorolás módosítására.
A vonatkozó, módosított kormányrendelet, valamint a veszély-elhárítási tervezésre vonatkozó
belső norma alapján valamennyi település esetében megtörtént a tervek felülvizsgálata, azok
katasztrófakockázat-kezelési válaszokkal való kiegészítése a kirendeltségi-, a járási
tervkivonatokban, valamint a helyi védelmi bizottsági (a továbbiakban: HVB) és megyei
védelmi bizottsági (a továbbiakban: MVB) tervekben is. A tervdokumentációk mellékletét
képező megújított adattárak feltöltése és aktualizálása valamennyi település részéről
megtörtént.
A bekövetkező események kezelésére a tervek eljárásrendeket tartalmaznak, amelyhez hozzá
vannak rendelve az elhárításhoz szükséges erőforrások.
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A településeken - köteles alapon - létrehozott polgári védelmi szervezetek feltöltése a
megalakítási tervek szerint, a jogszabályban előírt létszámmal megtörtént.
III.3. Felkészítés, gyakorlatok
A polgári védelmi operatív tevékenységre való felkészítés egyrészt a belső állományra,
másrészt a védekezésben közreműködő „külsős” résztvevőkre (védelmi igazgatás), valamint
az érintett lakosságra irányult.
Valamennyi I-es és II-es katasztrófavédelmi szempontból sorolt településen biztosított a
közbiztonsági referens katasztrófavédelmi tervező, szervező és végrehajtó tevékenysége. A
kötelezetteken túl, több, III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település is rendelkezik
referenssel.
Az önkéntesség potenciális erőforrásként jelenik meg a káresetek felszámolásában. A
településeken, járásokban létrehozott jogi személyiséggel rendelkező mentőcsapatokkal kötött
együttműködési megállapodást az Igazgatóság.
A települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése során, a megyei ütemtervhez
igazodva - a közbiztonsági referens bevonásával - riasztási és rendelkezésre állási
gyakorlatokat szerveztek a kirendeltségek az elérhetőség és a készenlétbe helyezés javítása
érdekében.
A közösségi szolgálat jó lehetőség a katasztrófavédelmi ismeretek terjesztésére, a
felelősségtudat erősítésére és az önmentő képességek növelésére a tanulók körében. A
közösségi szolgálatteljesítéssel kapcsolatos regisztráció megtörtént, a képzési programot
tartalmazó levezetési terv elkészült. Az érintett intézményvezetők részére a foglalkoztatásra
vonatkozó tájékoztatókat megküldtük, a közoktatási intézményekkel együttműködési
megállapodásokat kötöttünk. Összesen 269 fő diák teljesített közösségi szolgálatot 2603
óraegységben. Az iskolákban 57 alkalommal összesen 1720 fő részvétele mellett tartottunk
előadást.
Jelentősebb gyakorlataink, rendezvényeink: elsősegély tanfolyamokon működtünk közre,
továbbá a szakterület részt vett Erdősmecskén, a Mecsek Mentőcsoport búvár téli mentési
gyakorlatán (2021. február 27-28.), Komló, Zobák- akna (HUSZÁR) városi kutató-mentő
gyakorlaton (2021. május 29-30.), Vejtiben, az Országos Vízkár-elhárítási gyakorlaton (2021.
június 25-26.), de a HUSZÁR Siquake szlovén gyakorlaton is képviselte magát a megye
(2021. október 5-8.). Dunaszekcsőn (2021. október 9.), Bükkösdön (2021. november 6.)
települési mentőcsapatok részére (TMCS) Újraminősítő gyakorlat volt, Pécsváradon, a
„Dombay-tó 2021.” MVB Együttműködési gyakorlatra került sor (2021. október 15-16.), míg
az évet az „Utazó” TMCS Újraminősítő gyakorlattal zártuk (2021. december 16-22.).
Az év során, a központi helyszíneken megrendezett gyakorlatokról távol maradt kis
települések adottságaihoz igazodva Nemzeti Minősítés gyakorlat-sorozatot szervezett az
Igazgatóság. Az önkéntes települési mentőcsapatok „Alapvető vízkár-elhárítási tevékenység
szakterületre” vonatkozó minimum szakmai követelményeinek ellenőrzéséhez szükséges
eszközök (aggregátor, szivattyú, lapát), anyagok (nylon, homok, zsák) az igazgatóság
tehergépjárműjére málházva kerültek a gyakorlatok helyszíneire, ahol a helyi élő
kockázatokra és megoldandó problémákra (rendszeresen elöntött területek, műtárgyak,
vízfolyás medrek) reagálhattak az önkéntesek.
A szakterület a fentiek mellett külső védelmi terv gyakorlatokon is részt vett Pécsen, Sellyén
és Hidason.
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A mentőszervezetek részére kiírt pályázatokon elnyert támogatások összértéke 2.999.369,-Ft
volt, továbbá az Igazgatóság támogatta az egyesületek egyéb (Magyar Falu, NEA, stb.)
pályázatokon való részvételét is.
III.4. Védelmi igazgatás
Az elmúlt évben Baranya megye
Védelmi Bizottság (MVB) üléseire
védelmi igazgatás megyei vezetői
határozati javaslatokon keresztül
szereplőinek további feladatairól.

járási szerkezetében nem történt változás. A Megyei
beadott katasztrófavédelmi előterjesztésekből egyrészt a
tájékoztatást kaptak az aktuális helyzetről, másrészt a
döntés született a megye közigazgatási, gazdasági

Az MVB operatív munkaszerve a Katasztrófavédelmi Munkacsoport, amely a megyei polgári
védelmi főfelügyelő vezetésével az Igazgatóságon működik - a korábbi jó gyakorlat szerint - a
megyei operatív törzs támogatásával. A Munkacsoport káresemények alkalmával végzi a
beavatkozások koordinálását, társszervi egyeztetést követően utasítják a saját ágazati
feladatok végrehajtásában működő erőket. A bizottsági döntés megalapozottságához elemzi,
értékeli a kárhelyi információkat, döntéstámogató javaslatokat fogalmaz meg (pl.: kamionstop
elrendelése).
Tapasztalat, hogy a hangsúlyosabb megelőző tevékenység hatására – átlagos időjárási
körülmények esetén - kedvezőbben alakul az önkormányzati építményekben bekövetkezett
károk miatt benyújtott vis maior pályázatok száma. Baranya megyében 2021-ben 45 vis maior
kérelmet nyújtottak be az önkormányzatok, amelyekből az előzetes helyszíni szemle során a
bizottság hetet nem támogatott.
IV.

Megyei Műveletirányítás

IV.1. A segélyhívások kezelése
A 112-es segélyhívó az Európai Unióban 1991-től működik, hazánkban 1999-ben vezették be,
amikor a megyei rendőr-főkapitányságok ügyeleteire futottak be a 112-es segélyhívó számra
indított jelzések. Az Egységes Segélyhívó Rendszer fejlesztésének keretein belül két
Hívásfogadó Központot építettek ki (Szombathely, Miskolc), amelyek a segélyhívásokat
(illetve az eCall-készülékek vészjelzéseit) fogadják az egész ország területéről. 2016.
februárjában az Igazgatóság megyei fő- és műveletirányítási ügyelete a Baranya Megyei
Rendőr-főkapitányság ügyeletén kialakított Tevékenység Irányítási Központba (TIK)
költözött át, azóta ott látja el feladatát 0-24 órában.
Az alapvetően a hivatásos tűzoltóságok riasztását, támogatását végző műveletirányítás e-mail
értesítés küldési rendszerének bevezetésével gyorsabbá és hatékonyabbá vált a helyi és
megyei vezetők, valamint az önkéntes tűzoltó egységek és a szomszéd megyék tájékoztatása
is. A műveletirányítás szakszerű tevékenységnek köszönhetően gyorsabb, és hatékonyabb az
önkéntes tűzoltó egyesületek erőinek, valamint az önkéntes mentőszervezetek állományának
és technikai felszereléseinek alkalmazása. A Marathon Terra rendszeren belül kifejlesztett új
modul segítségével a jövőben a lakosság SMS alapú veszélyhelyzeti riasztása, tájékoztatása is
megvalósulhat.
Országosan, de talán európai szinten is egyedülálló az a megyei kezdeményezés, amelynek
során a döntéstámogató térinformatikai rendszert „near real time” távérzékelt adatokkal
bővítettük, amely adatok a szabadterületi tüzek jelzését, felszámolását, vizsgálatát segíthetik.
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IV.2. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat (KMSZ) tevékenysége
A KMSZ területi hatáskörrel rendelkező, 24/48 órás, készenléti jellegű szolgálat, amely
magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységet folytat, a
beavatkozó állomány biztonságosabb beavatkozását felügyeli és ellenőrzi. A KMSZ káreseti
tevékenységén keresztül megteremti a napi munkarendben dolgozó irányítói és koordinatív
feladatokat ellátók és a készenléti jellegű szolgálatban operatív feladatokat végzők közötti
valós idejű kapcsolatot. Egységes elvek szerint történő hatékony, eredményes és biztonságos
kárelhárítást végez.
A KMSZ a tűzvizsgálati helyszíni szemle lefolytatása, a szén-monoxid mérgezéssel,
lakosságvédelmi és polgári védelmi intézkedésekkel, tűzijáték ellenőrzésekkel, gázvezeték
átvágással, „felszíni és felszín alatti vizeket ért szennyezéssel és a szabadtéri égetésekkel
kapcsolatos helyszíni eljárásokban is részt vett.
A KMSZ a hivatásos tűzoltó parancsokságok állományát havi rendszerességgel oktatta,
jellemzően az aktuális prognózisban szereplő, az adott időszakra jellemző káresemény
típusokra vonatkozóan. Az oktatást a vírushelyzet kapcsán szüneteltettük, majd online
formában tettük elérhetővé a tűzoltók számára a képzési anyagokat, amelyből önképzés
keretében készültek fel. A képzések gyakorlati és elméleti részből épültek fel. Az elmúlt
hónapokban a veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozás szabályai, valamint a
korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódást oktattuk.
V.
V.1.

Hatósági tevékenység

Alapvető célkitűzések, főbb feladatok

2021-ben a hatósági szakterület fő célkitűzése a tervszerű megelőzési tevékenység erősítése, a
szolgáltató szemléletű integrált hatósági munka fejlesztése, a helyszíni hatósági cselekmények
szakterületeken átívelő összehangolása, koordinációja, költséghatékonnyá tétele volt.
A szakterület munkáját a preventív, szolgáltató hatósági tevékenység jellemezte. Az
állampolgárok jogkövető magatartását különféle közlemények, tájékoztatók kiadásával,
konferenciák szervezésével igyekeztünk elősegíteni, melynek eredményeképpen jelentősen
csökkent a hiányosságok száma. Egyik fő cél a megelőzés hatékonyságának növelése, ennek
érdekében a szezonálisan jelentkező kockázati tényezőkre hívtuk fel az állampolgárok
figyelmét. Számos tájékoztató kampányt és előzetes szakmai konzultációt tartottunk a
jogkövető magatartás elősegítése, és a beruházások zökkenőmentes megvalósíthatósága
érdekében. Az előző évekhez hasonlóan 2021. november 24-26. között társasházi
konzultációs napokat tartottunk, kapcsolódva az országos „Társasházak napja” programhoz.
Részt vettünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatóság Aratási
Koordinációs Bizottság ülésén, melyen a megjelent falugazdászok ismertették a megye aratási
helyzetképét, tapasztalatokat, mezőgazdasági trendeket. Igazgatóságunk célja, hogy
tudatosítsa a gazdálkodókban: a tűzvédelmi előírások betartása közös érdek. Emellett a
bejelentett mezőgazdasági járműveket érintő műszaki ellenőrzéseken is rendszeresen részt
veszünk, és helyszíni tájékoztatást nyújtunk a gazdáknak.
V.2.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

Tűzvédelmi területen 2021-ben, összesen 37 nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű eljárás indult, mely az előző éves adatokhoz viszonyítva több, mint kétszeres
mennyiség.
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Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül a Pécsi Tudományegyetem (PTE)
Fogorvosi Szakoktatási központja 3 eljárást, a különböző iskola beruházások 21, míg a pécsi
Gyermekklinika fejlesztése 1, a PTE egyéb infrastrukturális fejlesztése 2 ügyet generált.
Az eljárások közül 4 a pécsi SEIREN gyáregység létrehozására irányuló beruházáshoz
köthető. A közlekedésfejlesztési projektek közül 2 az új országos közforgalmú kikötő
kiépítéshez Mohácson, 1 a Dunai hajóút fejlesztési programhoz, egy-egy az M60
gyorsforgalmi úthoz és az M6 autópálya Bóly üzemmérnökségi telephez kapcsolódott. Ezen
felül egy eljárás kötődött a szentlőrinci tanuszodához.
Vízügy, vízvédelem területén 66 hatósági, valamint 104 szakhatósági ügy indult, mely
összesen 170 eljárást eredményezett. 2021-ben 157 eljárás zárult le és 2021.12.31-én még 19
volt folyamatban. 2019 óta az eljárásszámok lassú, de fokozatos emelkedést mutatnak, és ez a
tendencia hosszabb távon is megfigyelhető.
2021-ben az Igazgatóság illetékességi területén a szakterületet érintően a 3 legnagyobb
ügyszámot generáló beruházás csoport, kiemelt program a közlekedésfejlesztési projekt, az
ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési program, valamint a Digitális Nemzeti
Fejlesztési Program volt. Az Ős-Dráva Program még jelenleg a létesítési fázis végső
szakaszában van. Létesítési engedély kérelem 4 esetben érkezett. A lejáró létesítési
engedélyek módosítása, hosszabbítása 7 esetben valósult meg. Az ivóvízminőség-javítási
program keretében 16 létesítési engedély módosítására, 4 üzemeltetési engedély iránti
kérelem jóváhagyására, 6 üzemeltetési engedély módosítására került sor. Létesítési engedély
kiadása iránt már nem nyújtottak be kérelmeket. A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program
keretében főként az újgenerációs NGA és felhordó hálózat, FTTH optikai hálózat kiépítések,
bővítések miatt keresték meg az Igazgatóságot.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások gördülékeny, hatékony
engedélyezése és megvalósulása érdekében támogatást nyújtottunk az ügyfeleknek és a
tervezőknek, már az engedély benyújtását megelőzően és azt követően is. A konzultációk és
egyeztetések során többnyire a Kormányhivatallal közösen vettünk részt. Az ügyek során
szoros volt az együttműködés a társhatóságokkal. A tapasztalatok szerint az engedélyt kérők
rendszeresen éltek az ügyfélcentrikus és segítő jellegű szakmai konzultációk lehetőségével.
V.3.

Tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági tevékenység

2021-ben az Igazgatóság és helyi szervei a tűzvédelem területén összesen 1400 hatósági- és
414 szakhatósági eljárást, valamint 1400 hatósági ellenőrzést és 312 helyszíni szemlét
folytattak le. Látható, hogy míg 2020-ban a járvány és az azzal kapcsolatos intézkedések
negatívan befolyásolták a szakterület számadatait az előző évekhez viszonyítva, addig 2021ben visszaálltak hatósági eljárások számai a 2019-es értékre, hasonlóan a hatósági
ellenőrzések számához. 2021-ben másodfokú hatósági vagy szakhatósági eljárást nem
folytattunk le. A katasztrófavédelem a szakszerűség mellett a jogszerűségre is fokozottan
ügyel, ennek eredménye, hogy az ügyfelek nem vitatják a döntésben foglaltakat.
2021-ben az Igazgatóság és helyi szervei 1400 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést, 16
piacfelügyeleti- és 7 fogyasztóvédelmi ellenőrzést hajtottak végre.
A közérdekű bejelentések panaszok száma 2021-ben 53 volt, mely a korábbi évekhez
viszonyítva átlagosnak mondható. A bejelentéseket minden esetben határidőben megvizsgálta
az igazgatóság, hiányosság esetében intézkedett a jogsértés felszámolásra, illetve a szükséges
információkról a bejelentőket tájékoztatta.
Tematikus tűzvédelmi ellenőrzéseket hajtottunk végre a hulladéklerakó telepek, kollégiumok,
és több ízben a bevásárlóközpontok, áruházak területén, valamint a nyári betakarítási
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munkálatokkal kapcsolatban. A tűzvédelmi ellenőrzések során jellemzően a tűzvédelmi
szabályzat, villamos-, villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának hiánya, és feltárt
hiányosságok javításának igazolása, valamint főként tárolással kapcsolatos szabálytalanságok
merültek fel. A kollégium, valamint a betakarítási munkálatok ellenőrzéseit megelőzően
konzultációt biztosítottunk az ügyfeleknek, így a helyszíni ellenőrzések gördülékenyebben
zajlottak, továbbá a hibák, hiányosságok száma is kevesebb volt.
A szabadtéri tüzek csökkentése céljából tűzvédelmi ellenőrzést hajtottunk végre a szabadtéri
kockázati helyszíneken. Az ellenőrzések alapját az az országosan egyedülálló térinformatikai
alapú kockázati térkép jelentette, amely segítségével rendkívül gyorsan, vizuális
megközelítésben lehet tervezni az ellenőrzéseket, és elvégezni bizonyos adatelemzéseket.
A területi szintű elsőfokú tűzvédelmi hatósági eljárások nagy részét általában a jogszabályi
előírások alóli eltérési engedélyezések teszik ki. 2019-ben összesen 12 eltérési engedélyezési
eljárás indult, míg 2020-ban 15, 2021-ben pedig 11 erre vonatkozó kérelmet terjesztettek be.
Látható, hogy az eltérési engedélyezési eljárások száma az utóbbi 3 év tendenciáját tekintve
stagnál, a korábbi évekhez képest viszont magasabb értéken áll.
Szolgáltatásfelügyeleti
tevékenység
tekintetében
2021-ben
szakvizsgáztatással,
oktatásszervezéssel kapcsolatos bejelentés 39 alkalommal érkezett, amelyből a
veszélyhelyzetre hivatkozva csupán egyet mondtak le. A szolgáltatókkal az együttműködés
megfelelő, az ellenőrzések során már csak elírásokat, figyelmetlenségeket tár fel a hatóság,
köszönhetően a rendszeres ellenőrzéseknek.
2018. január 1. óta az Igazgatóság, mint szakhatóság vesz részt különböző szociális tárgyú
(tanodák, iskolák, óvodák, bölcsődék) engedélyezési eljárásokban. 2021-ben 15 szakhatósági
eljárás indult. A kormányhivatallal folyamatos egyeztetéseken alapuló együttműködési
gyakorlat alakult ki az utóbbi több, mint 4 évben.
Jelenleg Baranya megyében 1 kéményseprő-ipari közszolgáltató működik. Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata a megye 56 településén felel a közszolgáltatás folyamatosságáért.
További 245 település vonatkozásában a kéményseprő-ipari tevékenységet közfeladatként a
katasztrófavédelem látja el. Baranya megyében jelenleg 8 regisztrált szolgáltató végez
tevékenységet, melyek 3 kivétellel Baranya megyei székhellyel rendelkeznek.
A kéményseprő-ipari tevékenység tekintetében az Igazgatóság folyamatos hatósági
felügyeletet lát el, mely során vizsgálja az ellátás megfelelőségét a megye minden pontján.
V.4.

Vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági tevékenység

Vízügyi hatóságként fő tevékenységünk a vízjogi hatósági engedélyezési eljárások
lefolytatása, a kötelezések kiadása, a hatósági nyilvántartás vezetése, a vízkészletjárulék
megállapítása, valamint vízvezetési szolgalmak alapítása.
A hatósági ügyek számának tekintetében a vízvédelmi hatáskört tekintve nagymértékű
növekedést tapasztaltunk a 2020-as évhez képest, míg a vízügyi eljárások száma változatlan
maradt. A szakhatósági eljárásokban a vízvédelmi hatáskört érintően nincs jelentős változás
az ügyek szerkezetében és mennyiségében, a vízügyi hatáskör vonatkozásában az építési és a
hírközlési létesítményekkel kapcsolatos ügyek száma emelkedett, a hulladékgazdálkodással és
üzemi kárelhárítási tervek jóváhagyásával kapcsolatos ügyek száma viszont csökkenő
tendenciát mutatott.
Az Igazgatóság a vízvédelmi hatáskörben a vizek minőségének védelme kapcsán jelentkező
feladatokat lát el, így az éves vízminőség-védelmi felügyeleti terv alapján a
környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) vízminőség-védelmi

9

felügyeletet, kibocsátás felügyeletet a vízminőség-védelmi kárelhárítás és kármentesítés
területén, valamint EU Nitrát Irányelv kapcsán állattartó telepek ellenőrzését.
A VIZEK szakrendszerekkel a teljes vízügyi hatósági feladatellátás elektronizálása
megvalósult, melynek eredményeként egykapus rendszeren keresztül tudják az ügyfelek a
hatósági ügyeiket intézni és a hatósággal a kapcsolatot tartani, továbbá a belső hatósági
folyamatok teljes elektronizáltsága biztosított.
Jelentős fejlődés, hogy a vízbázis kijelölő eljárások során a védőidomok felszíni vetületének,
valamint a védőterületek (EOV) koordinátáit térképesen ábrázolni tudjuk, más eljárásokban
pedig a vízilétesítmények helyét, ami hosszú távon lényegesen megkönnyíti és gyorsítja a
munkát.
2021-ben 987 vízügyi és 104 vízvédelmi hatósági, valamint 1311 vízügyi és 65 vízvédelmi
szakhatósági eljárás indult az Igazgatóságon, amelyek során 48 öntözési engedélyt és 944
vízjogi engedélyt adtunk ki. 2021-ben az Igazgatóság illetékességi területén a szakterületet
érintően a 3 legnagyobb ügyszámot generáló beruházás csoport, kiemelt program a
közlekedésfejlesztési projekt, az ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési program,
valamint a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program volt.
Az elmúlt évben összesen 250 helyszíni ellenőrzést folytattunk le. Az ellenőrzött
vízilétesítmények állapota, karbantartása megfelelő volt.
2021. évben 31 db I., 45 db II., továbbá 64 db III. felügyeleti kategóriába sorolt
vízilétesítmény vízügyi felügyeleti ellenőrzését végeztük el.
Tavaly összesen 28 tervezett vízmintavétellel egybekötött vízminőség-védelmi felügyeleti
ellenőrzést hajtottunk végre.
Általánosságban elmondható, hogy jól működnek a szennyvíztelepek/üzemek, az egyéb
vízilétesítmények esetében jelentősebb hiányosságot nem tártak fel a kollégák.
2021. évben 19 db rendkívüli szennyezés, kárelhárítás jelzés érkezett, mely helyszíneken az
Igazgatóság 21 káreseti helyszíni szemlét folytatott le, 17-et Baranya megyében, 4-et pedig
Somogyban. A szemlék száma a 2020-as évhez képest valamelyest csökkent, de még mindig
magasabb a korábbi évekkel összevetve.
Múlt évben Baranya megyét érintően jelentősebb vízminőség-védelmi káresemény volt az
orfűi Herman Ottó tóban tapasztalt tömeges halpusztulás, melyet az alacsony vízszint és az
oxigénhiány okozott, valamint a DRV Zrt. Siklósi szennyvíztisztító telep egyik
szennyvíztisztításért felelős műtárgyának meghibásodása miatt a Lanka csatorna szennyezése.
2021. július 1-től hatályos jogszabály-módosítás kapcsán elvégeztük az illetékességi területen
található völgyzárógátas halastavak, halastórendszerek és víztározók felmérését 2021
augusztusában. A felmérés alapján megállapítható, hogy az Igazgatóság illetékességi területén
32 db I. és 209 db III. felügyeleti kategóriás völgyzárógátas halastó, halastórendszer,
víztározó található.
Évek óta visszatérő feladatként jelentkezik a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátására a közérdekű szolgáltatók kijelölése. 2021-ben
három esetben indítottunk hivatalból hatósági eljárást a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz szállításának biztosítása érdekében, az ideiglenes ellátást végző
közszolgáltató kijelölésére.
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A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
kölcsönös megfeleltetési szabályok helyszíni hatósági ellenőrzését 6 állattartó telep
vonatkozásában végrehajtottuk.
VI.

Iparbiztonsági szakterület

VI.1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatósági tevékenység
Baranya megyében 23 veszélyes üzem található, amelyből 4 felső küszöbértékű, 6 alsó
küszöbértékű, 13 küszöbérték alatti. Az Igazgatóság a vezetékes szállítás speciális szabályai
miatt 2, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén lévő
küszöbérték alatti súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezett üzem kapcsán
gyakorolja a hatósági felügyeletet.
Az időszakos hatósági ellenőrzések a ciklusidőnek megfelelően lezajlottak a veszélyes
üzemekben. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó körülményt nem tártak fel
az ellenőrök. A veszélyes üzemekben lefolytatott szemlék, ellenőrzések tapasztalatai alapján
általánosságban megállapítható, hogy a biztonsági kultúra szintje megfelelő, a karbantartási
rendszerek megfelelően kialakítottak.
A katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező üzemek közül valamennyi üzem végrehajtotta a
kötelező védelmi terv gyakorlatát, amelyeket minden esetben ellenőriztünk. A gyakorlatok
kapcsán megállapítható, hogy azok végrehajtási szintje az üzemi dolgozók felkészültségére
vonatkozóan megfelelő.
Veszélyes üzemben a beszámoló időszakában káresemény nem történt.
A végrehajtott üzemazonosítási helyszíni szemlék során új, a katasztrófavédelmi törvény IV.
fejezetének hatálya alá tartozást nem állapítottunk meg, új veszélyes üzem nem létesült.
VI.2. Veszélyes áruk szállításának (ADR, RID, ADN) ellenőrzése
A veszélyes áru szállítására vonatkozó követelmények betartatása érdekében a közúti, vasúti
és belvízi szállítások rendszeres ellenőrzését végrehajtottuk.
A közúti ellenőrzéseket változó napszakban, munkaidőn kívüli időszakban és eltérő
lefedettséggel (egy-egy útszakaszra, illetve regionális kiterjedéssel) végeztük. A veszélyes
árut szállító járművek száma a korábbi évekkel közel azonos mértékű, a nem jelölt, azaz
mentességi határ alatt szállító járművek tapasztalataink alapján növekedett, ezért az
ellenőrzések során ezt kiemelt szempontként kezeljük. Az év során a környező megyék
katasztrófavédelmi igazgatóságai által szervezett, több megyét érintő közúti veszélyes áru
szállítás ellenőrzése során minden alkalommal részt vettünk, illetve szerveztünk is ilyen
ellenőrzési akciókat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a több napos ellenőrzések alkalmával
több veszélyes szállítmány ellenőrzését lehet végrehajtani, a szállítmányozók nehezebben
tudják kikerülni, illetve átütemezni a tevékenységüket, mint az eseti jelleggel egy helyszínen
felállított ellenőrzési pont esetén.
Az M6/60-as autópályák üzemeltetőivel a kapcsolatot rendszeresen tartjuk, havonta hajtottunk
végre ellenőrzést az autópályán, illetve annak pihenőjében társhatóságokkal közösen.
A közúti szállítási ágazatban a beszámoló tárgyát képező időszakban rendkívüli esemény nem
történt.
A vízi szállítási ágazatban kiemelt hangsúlyt fektetünk a Mohácsi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségnél felállított hajóellenőrzési szolgálat tevékenységére. A határkikötőben
nagyszámú hajóforgalmat ellenőrzünk éves szinten. A váltásos szolgálat felállítását követően
a szállítási fegyelem nagymértékben javult. A beszámoló tárgyát képező időszakban a
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határkikötőbe érkező és május 1. napjával szolgálatba álló „Tűzmadár” ADN ellenőri hajó
kapcsán végrehajtott fejlesztések, képzések sikeresen lezajlottak, a készenléti szolgálat
ellátása zavartalan.
A vasúti szállítási ágazatban az ellenőrzés, a hatósági jelenlét folyamatosnak tekinthető. A
szállítmányok mennyiségének enyhe emelkedése az ország más területén történő fejlesztések
miatti átterhelésből adódott. A vizsgált szállítmányok kapcsán kiugró hiányosságot nem
állapítottak meg a kollégák. Az ellenőri állomány felkészültségéhez és tapasztalatszerzéséhez
nagyban hozzájárul a DISASTER SCHENGEN RID akció keretében végrehajtott ellenőrzés
sorozat a kelebiai vasúti határállomáson. A vasúti szállítással összefüggő rendkívüli esemény
nem történt.
VI.3. A létfontosságú rendszerek és létesítmények (kritikus infrastruktúrák) védelme
A szakterület a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos nyilvántartásokat
naprakészen tartja, amely egy esetleges esemény bekövetkezésekor az elsődleges
információgyűjtést nagymértékben támogatja.
Az Igazgatóságon víz ágazatban indult és zárult kijelölési, valamint a változó jogszabályi
környezet miatt a kijelölés visszavonására irányuló hatósági eljárás. Más ágazati hatóságnál
zajló kijelölési eljárás kapcsán, a központi szerv részére szakhatósági eljárás keretében 6
esetben adtunk véleményt a vizsgált gazdálkodó szervezetek tevékenységével kapcsolatban.
Az illetékességi területen lezajlott egy, az üzemeltetők részére kötelezően végrehajtandó
komplex gyakorlat, amelynek tapasztalatai az üzletmenet folytonosságot támogató
dokumentációba történő beépítése megkezdődött.
A hulladékszállítás helyzete a megyében megoldott, valamennyi baranyai településen a
közszolgáltatást végző szervezet végzi a szerződésekben foglaltaknak megfelelően a
tevékenységét. A hulladékszállítás felügyelete, az azzal kapcsolatos közszolgáltatási
szerződések vizsgálata az Igazgatóság részéről folyamatos, a közszolgáltatókkal a
kapcsolattartás rendszeres.
VI.4. Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML)
A KML egy radiológiai, biológiai és vegyi események kezelésére felszerelt és kiképzett
állománnyal rendelkező egysége a katasztrófavédelemnek. A kijelölt hivatásos állomány a
munkaidőben szolgálati helyén, munkaidőn túl otthon áll készenlétben egy esetleges
beavatkozásra.
A beavatkozó tűzoltói állomány részére tartott parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon,
veszélyes üzemekkel kapcsolatos helyismereti foglalkozásokon, valamint a KMSZ által tartott
ellenőrző gyakorlatokon a KML állománya több alkalommal is részt vett, amely nagyban
elősegíti az egység kárhelyi alkalmazását.
A KML hatósági tevékenység keretében részt vesz a belső védelmi terv-, súlyos káresemény
elhárítási terv gyakorlaton, a veszélyes üzemekkel kapcsolatos ellenőrzéseken, helyszíni
szemléken, valamint a veszélyes áru szállítás ellenőrzésében.
KML-t 2021. évben összesen 15 alkalommal vízszennyezéshez 3, gázvezeték sérüléshez 9,
tűzesettel kapcsolatban 3 esetben riasztották. Az események darabszáma az előző évekkel
összehasonlítva közel azonos igénybevételt jelent.
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VII.

Az állományról

VII.1 Humán tevékenység
A humán erőforrással való gazdálkodást kiemelt feladatként kezeltük. A költségvetési keretek
megfelelő felhasználásával, tervszerű, a legoptimálisabb humánerőforrás gazdálkodás valósult
meg. A személyi állomány fegyelmi helyzete, normakövető magatartása megfelelő, biztosítja
az Igazgatóság alapfeladatainak követelményszintű végrehajtását.
VII.2 Elismerések jutalmak
Az elmúlt évben egy kolléga kapott Szent Flórián Érdemjelet, kettő Miniszteri emléktárgyat,
míg huszonheten Szolgálati jelet a Belügyminisztériumban, míg főigazgatói elismerésben
huszonheten részesültek.
VII.3 Sporttevékenység
Az Igazgatóság által korábban négy éven keresztül a pécsi TV toronyban - a civilek
részvételével - megrendezett Misina Tűzoltó Toronyfutó Verseny a világjárvány korlátozó
intézkedései miatt elmaradt. A BM OKF Sportmunkatervében meghirdetett és megrendezett
valamennyi versenyen az Igazgatóság képviseltette magát.
VII.4. Egészségügyi, pszichológiai és munkavédelmi feladatok
2021. évben a Humán Szolgálat részére az egyik legnagyobb feladatot és kihívást a COVID19 világjárvány állomány körében történő terjedésének megakadályozása, az objektumokban
a fertőzés terjedésének a megelőzése, illetve minimalizálása volt. Ennek érdekében gyors,
szigorú és hatékony intézkedéseket vezettünk be, folyamatosan alkalmazkodva a
járványhelyzet alakulásához. Az állomány megértette a megelőző óvintézkedések
szükségességét és azokat betartotta. A fegyelmezett magatartásnak is köszönhetően tömeges
megbetegedés nem volt az állomány körében, sikerült folyamatosan alacsony szinten tartani a
betegek számát.
Az értékelt időszakban az előzetes-, ismétlődő- és rendkívüli munkavédelmi oktatásokat az
Igazgatóság eredményesen megszervezte, megtartotta. Az állomány tagjai átlagosan háromnégy alkalommal részesültek munka– és egészségvédelmi oktatásban.
Az állomány egészségi és pszichikai állapota – szűrővizsgálatok eredményeire, valamint a
szűrővizsgálatokat végző szakemberek által tapasztaltakra alapozva – megfelelő.
VII.5. Oktatási feladatok
Az elmúlt évben az oktatási szakterület fő feladata a képesítési követelményeknek való
megfeleltetés érdekében történő beiskolázások teljesítése volt.
A járványhelyzet 2021. első félévében erősen érintette az oktatási szakterületet, az oktatási
intézmények működésének felfüggesztése miatt több képzés is átütemezésre került.
Az Igazgatóság állományának a képesítési követelmények teljesülését biztosító képzésekre
történő beiskolázása – figyelembe véve a szolgálat ellátásának zavartalanságát – folyamatos
volt. A szakmai ismeretek bővítését célzó képzéseken, a biztosított létszámkeret
függvényében folyamatosan részt vettünk. A különböző beosztások ellátásához szükséges
speciális szakmai ismereteket az érintettek megszerezték (ADR, RID, HUNOR, KML,
tűzoltótechnika kezelői képzések).
2021-ben kiemelt képzésünk a Pécs-Pogány repülőtéren megtartott emelt szintű
gépjárművezető engedélymegújító továbbképzés volt.
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VIII. Kommunikáció
Az Igazgatóság kommunikációja során azt hangsúlyoztuk, hogy a katasztrófavédelem
közbiztonságot garantáló szervezetként elérhető, hiteles, azonnali válaszokkal és
intézkedésekkel támogatja az állampolgárok mindennapi életét, szolgáltatásai és információi
megbízhatóak, a szervezet stabil keretek között működik. 2021-ben 2567 sajtómegjelenést
regisztráltunk, a sajtó-megnyilvánulásainak száma 525 darab volt.
A megyei médiumok képviselői nagy érdeklődést mutattak a gyakorlatok iránt, a
megjelenések számában az Igazgatóságot érintő szinte összes hírt átvették. Különösen nagy az
érdeklődés a tűzoltói beavatkozásokkal kapcsolatos videófelvételek iránt. A tűzoltói
beavatkozások során videó- és fényképfelvételek készültek, amelyeket a médiumok
rendelkezésére bocsátottunk. A fontosabb események, tűzoltói beavatkozások, egy-egy
kollégáról készített portré rendszeresen megjelenik a közösségi oldalakon is. A megyét
érintően számos anyag került fel a közösségi oldalakra is. Az Igazgatóság folyamatosan készít
a havonta megjelenő Katasztrófavédelem című online magazin számára cikkeket, elsősorban
tűzoltói portrék jelentek meg.
Az Igazgatóság évek óta napi szinten jelen van a megyei sajtóban, a lakosság ismeri a
szervezet munkáját, tevékenységét.
IX.

Gazdálkodási tevékenység

Az Igazgatóságon az anyagi - technikai feltételek rendelkezésre állnak, a működés zavartalan.
A műszaki vizsgáztatások és az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végrehajtása
folyamatos és naprakész.
Az Igazgatóság üzemeltetésében 2021-ben összesen 87 szolgálati gépjármű volt.
Üzemeltetjük a főügyelet által használt SMS küldő szolgáltatást, amivel a
tevékenységirányítási szolgálatot ellátó ügyeletesi állomány a bekövetkező káreseményekről a
vezetői állomány gyors tájékoztatását végre tudja hajtani.
A tűzoltósági ügyeletek által használt híradó pultok esetében a riasztásvezérlő rendszer teljes
körű cseréje megvalósult a tűzoltóságokon. Biztosítjuk a készenléti szerekben elhelyezett
informatikai eszközök (menetrögzítő kamerák, dokumentációs fényképezőgépek)
amortizációs cseréjét, folyamatos működőképességét.
X.

Összegzés, feladatok

2021. évben az Igazgatóság a vírushelyzet okozta, megváltozott körülményekhez
alkalmazkodva hajtotta végre az emiatt keletkezett többletfeladatokat, valamint a BM OKF
Éves Munkaprogramja szerinti célok alapján készített féléves munkaterveinkben kitűzött
feladatokat. Minden tevékenység, folyamat a megfelelő vezetői szinten kontrollált, így a
vezetési irányítási struktúra hierarchikus egységes rendszert képez.
A polgári védelmi szervezetek mennyiségi és minőségi átalakulásának köszönhetően korszerű
ismeretekkel bírnak az élő területi, járási és települési mentőcsoportok. A védelmi igazgatás
megújult rendszerében a katasztrófavédelmi szerv betöltötte szerepét és azt határozottan
képviselte a tevékenysége során.
Az önkéntesség, mint a katasztrófavédelem jelentős háttérbázisa folyamatosan fejlődött az
elmúlt időszakban, a rendelkezésünkre álló pályázati források jelentős részét az önkéntesség
szolgálatába állítottuk. Az önkénteseket a COVID-19 miatti járvány kapcsán is rendszeresen
alkalmaztuk.
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A hatósági területet az egységes jogalkalmazás, jogértelmezési elvek és eljárásrendek
alkalmazása jellemzi, ahol nagy figyelmet fordítunk a kiemelt beruházások hatósági
eljárásaira.
Az iparbiztonsági hatósági jogkör alkalmazása során kiemelt figyelmet fordítunk az
engedéllyel rendelkező veszélyes üzemek vonatkozásában a jogszabályokban foglalt
kritériumok betartására. A megyében egyedülállóan működik a Mohácsi Kikötői Szolgálat,
amely az Európai Unióba érkező veszélyes áruk vízi szállításának belépő és ellenőrző pontja.
Az év folyamán gondoskodtunk az Igazgatóság hatékony és eredményes működéséhez
szükséges humán-erőforrás megfelelő minőségű, létszámú rendelkezésre állásáról. Különös
figyelmet fordítottunk a készenléti szolgálatot ellátó állomány létszámfeltöltöttségére, a
különböző képzési formákra, képzésekre történő beiskolázásokra, a toborzásra. A megfelelő
minőségű és létszámú állományt rendelkezésre állását járványügyi intézkedésekkel, az
egészségük megóvás érdekében hozott megelőző intézkedésekkel biztosítottuk.
Kommunikációnk középpontjában megelőzési céllal a szezonális jellegű kockázatokra, az
egyéni felelősségvállalásra történő figyelemfelhívás állt. A kommunikációs eszközök révén a
társadalom lehető legszélesebb köréhez jutottunk el. Megelőző kommunikációnk fókuszában
a lakás- és kéménytüzek, valamint a szén-monoxid-mérgezések megelőzése, a kéményseprési
közszolgáltatás igénybevételének fontossága és ingyenessége, illetve a szezonális veszélyekre
történő tudatos felkészülés témája állt.
Gazdálkodási tevékenységünket a törvényes működés, a takarékosság, az ésszerű és
költséghatékony forrásfelhasználás, a tudatos gazdálkodás, valamint a feladatok végzését
segítő informatikai szolgáltatások ütemezett biztosítása jellemzi.
Az Igazgatóság jogszerű működésének feltételei biztosítottak.
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