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I. A MARCALI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG  
ILLETÉKESSÉGI, TERÜLETI JELLEMZŐI, SAJÁTOSSÁGAI ÉS EBBŐL 

ADÓDÓ CÉLOK FELADATOK. 
 

a)  A tűzesetek és műszaki mentések számának alakulását befolyásoló tényezők elsősorban az 
időjárási viszonyok.  
Téli hónapokban a időjárás, útviszonyokat befolyásoló hatása jelentkezik a területünkön 
áthaladó M7-es 7-es, 68-as, 61-es, 76-os közutak vonatkozásában ami januárban be is 
következett ill. a Nagykanizsa-Budapest vasútvonal kíván kiemelt figyelmet a 
balatonszentgyörgyi csomóponttal. 
A tavaszi hónapokban az avartüzes nádas tüzes időszak jelentkezhet egy száraz időjárási 
helyzet esetén, illetve a nádas tüzet követően kialakuló tőzegtűz lehetőségére kell figyelni 
ezen időszakban, de ez tárgyévben elmaradt. 
Csapadékos tavasz esetén – amilyen a 2014 évi volt - a hóolvadással együtt a belvizek 
megjelenésére kell számítani főleg a Balaton parton egy esetleges magas vízállásnál viharos 
szél esetén. 
Május végén, júniusban, a „medárdi” időszakban a jelentősebb csapadék mennyisége révén 
belvízi helyzet alakulhat ki amire volt példa júniusban és szeptemberben. 
Szeptember, október hónapban a terményszárítással kapcsolatos események határozzák meg 
a káresetek alakulását. Ha száraz az adott időszak, akkor jelentős lehet az erdőtüzek 
kialakulásának veszélye. 
Az érintett időszak végén október, november hónapban megjelennek a fűtési szezon 
kezdetével kapcsolatos események, a halottak napi gyertyagyújtás okozta káresetek, illetve a 
közlekedésben a ködös, csúszós időszaki balesetek. 
A szeptember végét, október hónapot érinti a kerti hulladék égetés és az erdei vágástéri 
hulladék égetés megjelenése, az esetleges tűzgyújtási tilalom feloldásával.  
Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Marcali KvK) illetékességi 
területén van a Kis-Balatoni tőzegmezők egy jelentős része, valamint a Nagy-Berek 
Somogyszentpál-Pálmajor-Táska határolta tőzegterületek, amelyek nyári száraz időszakban 
egy nádas tüzet követően, vagy akár egy kisebb, kirándulók általi tábortűz révén is 
beindulhatnak, de a csapadékos év révén erre nem került sor. 

b) Marcali illetékességi terület vonatkozásában gondolni kell az idegenforgalmi hatásokra is, 
részben a Balaton part megsokszorozódott létszáma terén, részben a területen áthaladó 
útvonalak M7, 7-es, 68-as, 61-es 76-os megnövekedett forgalmából adódó (kirándulók, 
nyaralni utazók, külföldi vendégmunkások tranzitútvonala) esetszám növekedés 
vonatkozásában. 

c) A nyárhoz kapcsolódnak a települések nyári rendezvényei, amelyek szélsőséges időjárási 
helyzet esetén kívánnak odafigyelést segítve a polgármester és a szervezők tevékenységét a 
résztvevők biztonsága érdekében. 

d) A június, július, augusztus hónapokat jellemzi a hőségriadót igénylő hőmérsékleti 
körülmények kialakulása, ami a kiemelt üdülőkörzet révén különös odafigyelést igényel 
szintén a nyaralók biztonsága érdekében segítve a közbiztonsági referensek ez irányú 
tevékenységét. A csapadékos év ellenére július második felében azért volt ilyen időszak 
2014-ben is. 

e) A kirendeltség, egyik leglényegesebb sajátossága volt tárgyévben az új tűzoltólaktanya 
beruházás, amelynél a használatba vételi engedélyeztetés, majd a beköltözés és az 
ünnepélyes átadás zajlott. 
 

f) Önkéntes tűzoltó egyesületek területén az önálló beavatkozási képesség irányába történő 
fejlesztés volt a fő feladat. 
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g) A tájékoztató időszakára estek a polgári védelmi szakterületen a települések öngondoskodó 
képességének növelése érdekében végrehajtandó feladatok, segítve a polgármestert: 
- pv szervezetek felkészítésének folytatása a KvK 5éves ütemterve alapján 
- kockázati helyszínek ellenőrzése, 
- adatbázisok feltöltési folyamata, 
- közös önkormányzati hivatalok végleges kialakulását követően, a létszám vándorlása 

révén, a közbiztonsági referensi rendszer működtetésének biztosítása, az új referensek 
kijelöltetése tevékenységük segítése, 

- járási önkéntes mentőszervezet megalakítása, nemzeti minősítő gyakorlata, 
létszámbővítő toborzás, továbbképzése 

- települési mentőszervezetek létrehozásának megkezdése. 
- közösségi szolgálat folyamatos szervezése. 
- veszély elhárítási tervek felülvizsgálata, pontosítása 
- gyakorlatok tartásának elindítása a katasztrófavédelmi megbízott szervezésében, 

h) Iparbiztonsági sajátosságok 
ADR közúti és telephelyi veszélyes anyag szállítás ellenőrzések folytatása. A közúti 
ellenőrzések során figyelembe lett véve a Marcali KvK (Katasztrófavédelmi Kirendeltség) 
illetékességi területéhez tartozó M7, 7, 76, 68, 61 számú főútvonalak szakaszai. A telephelyi 
ellenőrzések során figyelemmel lett kísérve az évszaknak megfelelően a veszélyes anyag 
felhasználás pl. a mezőgazdasági telephelyeken. 

i) RID vasúti veszélyes anyag szállítás ellenőrzések tekintetében folyamatosan figyelemmel 
kísérjük a Balatonszentgyörgy vasútállomáson esetlegesen megálló és áthaladó vonatok a 
RID hatálya alatt szállítanak-e. RID telephely az illetékességi területen nem található. 

j) Veszélyes üzem tekintetében 3 db küszöbérték alatti lett azonosítva, melyből kettő a 
SomogyMKI (Somogy Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság) által SKET (Súlyos 
Káresemény Elhárítási Terv) készítésre lett kötelezve, Marcaliban és Böhönyén. 

k) LÉT (létfontosságú rendszerek) területén folyamatos a felkészülés a szakhatósági feladatra.  
l) Szemétszállítás témakörben folyamatos a kapcsolattartás történt a településekkel és az 

illetékességi területen szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekkel, hogy biztosított 
legyen ezen, közszolgáltatási feladat végrehajtása a lakosság irányában a januári átállás 
során. 

m) Gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések témakörében a felkészülés folyamata 
zajlott. 

 
II. A FENTI TERÜLETI SAJÁTOSSÁGOKBÓL ADÓDÓ CÉLOK ÉS 
SZAKTERÜLETI FELADATOK  VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN 

VÉGZETT TEVÉKENYSÉG. 
 
1. Tűzoltósági szakterület 

 
A Marcali KvK szakmai feladatait a Marcali Hivatásos Tűzoltóság, (továbbiakban: Marcali 
HTP) Böhönye Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban: Böhönye ÖTP), valamint 9 tűzoltó 
egyesület (Balatonberény, Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Böhönye, 
Kéthely, Szőkedencs, Nagyszakácsi, Vése, Vörs) szakmai felügyeletével és szakirányításával 
látja el. A Marcali KvK. illetékességi területén a Keszthely Hivatásos Tűzoltóság 
(továbbiakban: Keszthely HTP), valamint Nagykanizsa Hivatásos Tűzoltóság (továbbiakban: 
Nagykanizsa HTP) is rendelkezik elsődleges működési területtel.  
 
Tűzoltósági szakterület feladatai és azok végrehajtása 
 
A tűzoltósági szakterület mentő tűzvédelemi feladatainak 2014 évi alakulásáról a 
tűzoltóparancsnoki beszámoló tartalmaz részletes adatokat.  
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Tűzvizsgálati eljárás az illetékességi területen nyolc esetben indult. A tűzvizsgálati eljárások 
lefolytatását egy esetben riasztási fokozat, két esetben szakmai indok, és öt esetben 
bűncselekmény gyanúja indokolta.  
A 2014. évben a hét lezárt tűzvizsgálati eljárás közül mind a hét bizonyított keletkezési okot 
állapított meg. A tűzvizsgálati eljárások felderítettségét vizsgálva az utolsó öt év tekintetében 
megállapítható, hogy a keletkezési okok bizonyítottsága folyamatosan emelkedő tendenciát 
mutat Marcali területén.  
Tavalyi évben második alkalommal került megrendezésre a tűzvizsgálók országos szakmai 
versenye, melyen a Somogy megyei csapatnak (2 fő) a Marcali KvK Tűzoltósági felügyelője is 
tagja volt. A verseny során a megyei csapat országos 4. helyezést érte el. 
 
Kéménytűz 2014. évben 4 esetben fordult elő. A kéménytüzek száma 2013-ban 4db, 2012-ben 
11 db volt, 2011-ben pedig 16 db volt. Ezen számok alapján megállapítható, hogy a 
kéménytüzek száma jelentősen csökkent 2013.-tól a korábbi évekhez viszonyítva, melyhez 
hozzájárult ezen szolgáltatás felügyelet alá vonása. 

 
A szakterület szakmai felügyeleti tevékenysége ellenőrzések:  
 
A Marcali HTP vonatkozásában  2014. év során 48 alkalommal került ellenőrzés végrehajtásra 
a Marcali KvK által utóellenőrzés, célellenőrzések, valamint szemlék formájában. Az 
ellenőrzések során ellenőrző gyakorlatokat, helyismereti gyakorlatokat és szituációs 
gyakorlatokat, munkára képes állapotot, képzést, napirendet, rezsim előírások betartását 
vizsgáltuk. Kettő ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra a tűzoltósági felügyelő 
szervezésében. 
Az ellenőrzések alapján elkészítésre került a Marcali HTP 2013. évi munkájának, 
tevékenységének minősítő értékelése az ÖTE-k a Böhönye ÖTP 2013. évi munkájának, 
tevékenységének felügyeleti értékelése.  
Június hónapban a Marcali HTP szolgálati csoportjai és a Böhönye ÖTP részére szakmai 
vetélkedő került megszervezésre a kirendeltségen. 
Megtartásra került a katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlat Balatonkeresztúron és 
Mesztegnyőn a társszervek (Rendőrség, OMSZ, Polgárőrség, Polgári védelmi parancsnokság, 
Közbiztonsági referens, Önkormányzat) bevonásával. 

 
A tűzoltó egyesületek vonatkozásában a pályázatok elkészítésében folyamatos szakmai 
segítséget nyújt a Marcali HTP-vel együttműködési megállapodást kötött tűzoltó egyesületek 
részére, valamint a Marcali KvK illetékességi területén lévő további tűzoltó egyesületek részére 
is a kirendeltség, illetve ösztönözi részükre a pályázati szándékot. A cél az önállóan 
beavatkozni tudó szintre történő felfejlesztés. A 2014-évi pályázat során hat egyesület nyújtott 
be pályázatot a Marcali HTP-re. 
A tűzoltó egyesületeket érintő szakmai anyagokról a kirendeltség folyamatos tájékoztatást adott 
az egyesületek részére, valamint biztosította részükre hozzáférhetőségüket. 
Felülvizsgálatra kerültek a Marcali KvK illetékességi területén működő önkéntes tűzoltó 
egyesületek (9 ÖTE) és a hivatásos tűzoltóságok közötti együttműködési megállapodások. Az 
együttműködési megállapodásokban változás az év során nem történt. 

 
A tavaszi és nyári vegetációs tüzek megelőzése érdekében a kerti hulladékok szabadtéri égetési 
szabályaiból, valamint vágástéri hulladékégetés szabályaiból egy tájékoztató anyag került 
összeállításra, amely a Marcali HTP és Böhönye ÖTP részére, valamint a tűzoltó egyesületek 
és a közbiztonsági referensek részére megküldésre került. 
Megszervezésre került az erdők supervizori ellenőrzése a társszervek bevonásával. 
Az aratási betakarítási mezőgazdasági munkák során bekövetkező tűzesetek megelőzése 
érdekében megszervezésre került a kirendeltségen egy „Aratási tűzvédelmi konferencia” 
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Tűzoltósági szakterület egyéb tevékenysége: 
 
Megszervezésre került az ÖTE verseny Balatonkeresztúron a Somogy Megyei 
tűzoltószövetséggel közösen. 
Májusban megszervezésre került a gyermeknapi rendezvény, kapcsolódva a „Kétkeréken a 
város” elnevezésű városi rendezvényhez, amelynek egyik állomása volt a kirendeltség és a 
tűzoltóság. 
Megszervezésre került Böhönyén és Kéthelyen az iskolánál a Tűz és katasztrófavédelmi hét.  
Az előző évek hagyományát folytatva 2014. évben a Somogyi Tűzoltó Hagyományőrző 
Egyesült Marcali tagcsoportja a Somogy MKI-val közösen 2014. augusztus 9-én ismételten, 
nagy sikerrel megszervezte a VIII. Marcali Tűzoltó Hagyományőrző Kocsifecskendő Versenyt 
10 csapat részvételével a városi fürdő területén. 
A nyári rendezvények figyelemmel kísérése folyamatos volt beleértve a Balatonfenyvesi 
szabadtéri koncertsorozatot is. 

 
2. Polgári védelmi szakterület (továbbiakban: PV) 

 
a) Veszélyelhárítási tervezés 

A veszélyelhárítási tervek az elmúlt évben kidolgozásra kerültek, majd a pontosításuk is 
megtörtént - a beszámoló időszakában – a kidolgozásuk óta eltelt időszak eseményei által 
szerzett tapasztalatokkal azon településeknél, amelyeket érintettek az események. A 
kiegészítésekkel kapcsolatban a közbiztonsági referensek összehívásra kerültek, ahol 
megtörtént a feladatok pontos meghatározása számukra. A pontosítások a Marcali KvK 
összesített, illetve a Marcali járási veszélyelhárítási tervében is végrehajtásra kerültek. 
A tervezés és a pontosítás kiegészítés során a járási hivatal vezetője, mint a HVB elnöke 
folyamatosan tájékoztatva volt az aktuális feladatokról. 
A Marcali KvK Veszélyhelyzet Kezelő Helyiségében a fent említett dokumentumok illetve 
egy esetleges operatív tevékenység során szükséges dokumentumok települési bontásban 
elérhetőek. 
 

b) PV adattár 
Az adattár folyamatosan frissítésre illetve kiegészítésre kerül. Mivel a KAP online rendszer 
folyamatosan bővült ezért a meghatározottak alapján, igazodva a bővítéshez kerültek az 
adatok feltöltésre. A 2014. évi polgármesteri változások és az ebből fakadó jegyzői és 
közbiztonsági referensi változások átvezetésre kerültek.  
A lebiztosított munkagépek és gépjárművek listája is feltöltésre került, párhuzamosan az 
érintett település polgármestere által készített beosztó határozattal együtt.  
A határozattal kijelölt gépek folyamatosan pontosításra kerültek, illetve felülvizsgálásra 
kerültek a kockázati helyszínek figyelembevételével. 
Az elkészített határozatokon lévő elérhetőségek ellenőrzése megtörtént, volt olyan határozat, 
amelyen nem lehetett elérni a kapcsolattartót, ebből adódóan ezen határozatok módosítva 
lettek az elérhetőség tekintetében. 
A téli felkészülés során újra szúrópróbaszerűen ellenőrzésre kerültek a kijelölt gépek és az 
elérhetőségük biztosítottsága. 

 
c) Mentőcsoportok 

A járási mentőszervezettel kapcsolatban a 2014 évi feladat a nemzeti minősítés 
megszervezése és a létszám növelése a mentőcsoport állományának toborzása volt. 
A sikeres toborzás elősegítése érdekében aktualizálásra került az előző évi toborzólevél, 
amely bemutatja és felhívja a figyelmet az elmúlt évek megtörtént katasztrófáira, illetve a 
megújult katasztrófavédelmi rendszer önkéntesekkel történő megerősítésére. A levélben 
részletezésre került a mentőcsoport feladatai, és a mentőcsoport bevetésének feltételei. 
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A Marcali járás polgármestereivel, közbiztonsági referenseivel és a járási hivatal vezetőjével 
történt találkozások, felkészítések, továbbképzések során felhívásra kerültek a toborzásban 
történő aktív részvételre. Toborzólevél kiküldésére került sor a helyi sajtó és internetes 
hírportál részére valamint a nagyobb gazdálkodó szervezetekhez, PTE-nek, polgárőröknek, 
bajtársi egyesületnek, társszerveknek.  
A polgári védelmi szervezetek felkészítésekor, az egyesületi közgyűléseken a települési 
rendezvényeken szintén tájékoztatásra kerülnek a jelenlévők a mentőcsoportba történő 
jelentkezés lehetőségéről.  

 
 Így a Berzsenyi Mentőcsoport létszáma 2014 év végére 42 főre bővült. 

Május hónapban a Balatoni védekezés idején a mentőcsoport részt vett a védekezési 
munkálatokban Balatonfenyvesen. 
Május 29-én megtörtént a nemzeti minősítése a Berzsenyi mentőcsoportnak, Siófokon.  
A mentőcsoport részére éves továbbképzés került megtartásra 2014. november 29-én 
Szőkedencsen melyen részt vett a HVB elnöke. A továbbképzés során a mentőcsoport 
honvédelmi felkészítése is végrehajtásra került. 
Az év utolsó negyedévében megkezdődött a települési mentőcsoportok szervezése, első 
körben az I-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken, és ott ahol védekezés 
történt az előző időszaki időjárási események révén. Így 2014 év végére 5 településen jöttek 
létre mentőcsoportok az alábbiak szerint: 
Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Kéthely  
 

d) Közösségi szolgálat (érettségihez előírt 50 óra) 
A 2013/2014 tanévre a Marcali KvK a 

- Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal 
- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolával 

kötött együttműködési megállapodást a tavalyi évhez hasonlóan. 
A KvK elkészítette levezetési ütemtervét, amelyről tájékoztatta az intézményeket. Minden 
hónapban legalább 5 napot jelöl ki a KvK, amelyről értesíti az iskolákat. A Közösségi 
Szolgálat végrehajtására legtöbbször a Marcali Tűzoltólaktanyában került sor, de külső 
helyszínen is volt képzés az aktuális témakör figyelembevételével például a küldő intézmény 
tűzvédelmi előírásai témakör feldolgozása során. Az új laktanyába történő átköltözéskor 
szintén bevonásra kerültek a fiatalok a feladat végrehajtásába. 
A pár évvel ezelőtt összevont két iskola 2013 őszén ismét szétvált. az adminisztrációs 
folyamatok lezárultát követően a Marcali szakképző iskolával is megkötésre került az 
együttműködési megállapodás 2014 év elején.  
A tanév vége előtt megkezdődtek nyári 40 órás tűzoltó alaptanfolyam előkészületei melyen 
a Marcali gimnázium diákjai teljesítették a közösségi szolgálatukat, mintegy 50 fő 
részvételével. 2014. évi tanítási szünetekben 4 alkalommal került sor 40 órás tűzoltó 
alaptanfolyam megtartására összesen.  
A 2014/2015-ös tanév kezdetén végrehajtásra került a közösségi szolgálatteljesítés 
értékelése az iskolaigazgatókkal és a tankerületi igazgatóval, megtörtént az együttműködési 
megállapodásokban foglaltak felülvizsgálata az oktatási intézmények megkeresése az 
érintett diákok tájékoztatása a Katasztrófavédelemnél meglévő lehetőségekről. 
Ezen közösségi szolgálat nagyon jó lehetőség megnyerni a középiskolás korosztályt a 
tűzvédelem katasztrófavédelem, a közbiztonság minél szélesebb körű megteremtése 
ügyének. 

 
e) PV felkészítés  

A Marcali KvK 14 településen hajtott végre a beszámoló időszakában pv. felkészítést, 
Böhönyén és Kéthelyen szakkiképzést, a többi helyen alapképzést. Ezen felkészítések az 
újonnan megalakított Pv szervezetek megfelelő ismeretanyaggal történő felvértezését 
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szolgálják, a települések polgármesterei irányításával történő öngondoskodó képességének 
minél hatékonyabb megvalósítása érdekében. 
A szakkiképzések a társszerveink bevonásával történnek, így az ANTSZ, az OMSZ, a 
Vízügy, a Közút is részt vesz e képzések végrehajtásában. 
A polgári védelmi alap és szakkiképzések során minden esetben riasztási gyakorlatra is sor 
kerül. A riasztási gyakorlatok megfelelő minősítést kaptak. A katasztrófa-felszámolási 
együttműködési gyakorlatok során is ellenőrzésre kerül a polgári védelmi szervezetbe 
beosztott személyek felkészültsége. 
 
A közoktatásban köznevelésben résztvevők felkészítése folyamatos. Az óvodások és 
általános iskolások részére rajzpályázat került megszervezésre 2013 novemberében, majd az 
eredményhirdetésre a 2014 évi tűzoltónap alkalmából rendezett ünnepségen került sor 
májusban. Ezt követően a legszebb rajzok kiállításra kerültek a tűzoltólaktanya 
ügyfélterében, majd május 14-től pedig a Marcali Kulturális Korzóban folytatódott a rajzok 
bemutatása a város lakosságának. A díjakat részben a megyei Tűzmegelőzési Bizottság 
részben Marcali város Önkormányzata biztosította.  
Az új tűzoltólaktanyában folyamatos a nyitott szertár akció keretében az ovisok és alsó 
tagozatos iskolások látogatása. Előre egyeztetett időpontban látogathatják a Kirendeltséget 
és minden esetben egy kis bemutatón is részt vehetnek. A középiskolások a 
katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny és a Közösségi Szolgálat keretében részesülnek 
felkészítésben információ átadásban. 
Lakosság felkészítési tevékenysége az előző évekhez hasonlóan történt, főleg tájékoztató 
anyagok közzétételével helyben szokásos módon, beleértve az avartűz megelőzésére 
vonatkozó tájékoztató felhívást. 
Június hónapban megszervezésre került a lakossági nyílt nap a kirendeltségen és a 
tűzoltóságon. 
A polgármesterek, jegyzők felkészítésére június hónapban került sor. 
A közbiztonsági referensek éves felkészítése is végrehajtásra került a vizsgával együtt. 
 

f) Marcali Helyi Védelmi Bizottság 
A Marcali HVB elnökével gördülékeny a munkakapcsolat. A 2014 évben három soros és 
egy soron kívüli ülése volt a Marcali HVB-nek. A gyakorlatokon az elnök asszony és a 
HVB titkára is részt vett.  
A 2014. évi Balaton vízállása miatt kialakult helyzet során élő volt a munkakapcsolat. 
Az új laktanyában kialakításra került egy  veszélyhelyzet kezelő helyiség, ami a HVB ideális 
munkahelye. A településekkel kapcsolatos adatok katasztrófavédelmi osztályba sorolás 
szerint csoportosítva itt elhelyezésre kerültek. 

 
g) Kockázati helyszín ellenőrzések 

 
Belterületi vízelvezetők, fasorok 
2013. december hónapban a Marcali KvK illetékességi területén az összes településen 
végrehajtásra került a vízelvezetők visszaellenőrzése, A visszaellenőrzés során tapasztaltak a 
feldolgozást követően átadásra kerültek 2014. év elején a HVB elnökének további a még 
mindig meglévő hiányosságokat hatékonyan megszüntető intézkedés kezdeményezése 
céljából. 
 
A fasorok felmérése 2012. évben külön ütemterv szerint, Somogy Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatóság munkatársainak bevonásával került sor, és szintén minden esetben 
felhívást küldtünk ki a települések polgármestereinek és jegyzőinek a hiányosságok 
megszüntetésével kapcsolatban visszatájékoztatás meghatározásával. A visszajelzések 
alapján a települések anyagi nehézségeik miatt 2013 év végére helyezték a végrehajtás 
befejezését a veszélyes fák eltávolítását.  
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A visszaellenőrzések ez alapján 2014. év első negyedévében elkezdődtek külön KvK által 
készített ütemterv alapján. Az év során 169 helyszín került visszaellenőrzésre, amelyek 
közül 40 esetben nem távolították el a veszélyes fát. A leellenőrzött helyszínek összevetésre 
kerültek és kerülnek folyamatosan a szeles időjárás okozta esetek helyszíneivel annak 
megállapítása céljából, hogy van-e egyezőség a káreset és a végre nem hajtott gallyazás 
vagy fakivágás között. 
 A beszámoló időszakában felmérésre került a vasúti közlekedést (felsővezetéket) 
veszélyeztető fák állapota. A tapasztalatok alapján felhívást küldtünk ki részben a MÁV-nak 
részben szintén a települési önkormányzatoknak, akik feladata gallyazni, ill. kivágni, az Ő 
területükön találhatókat. A végrehajtás visszaellenőrzése 2015 év feladata. 
 
Szabadtéri gazos területek 
A tavaszi száraz időjárás során keletkező tüzek megelőzése érdekében a településeken belüli 
belterületi telkek esetében a települési jegyzők megkeresésre kerültek, hogy mérjék fel az 
elhanyagolt területeket és a szükséges intézkedést tegyék meg a rendbetételre. A 
külterületek és zártkertekkel kapcsolatban az önállóan, ill. a földhivatallal közösen végzett 
ellenőrzések során feltárt parlagterületekkel kapcsolatban felhívás került kiküldésre a 
tulajdonosok, használók részére. A visszatájékoztatási határidők lejártával a felhívásba 
foglaltak visszaellenőrzésére kerül sor szúrópróbaszerűen. Ha felhívásra nem történik meg a 
terület letakarítása, bírság kiszabására és a Földhivatal bevonásával kényszerkaszáltatás 
kezdeményezésére kerül sor. 

 
Közúti átereszek 
A Marcali Közút Nonprofit Zrt. Marcali Üzemmérnökségével vezetőjével egyeztetésre 
került sor közötti külterületi átereszek tisztítás ügyében. A megkeresésünkre reagálva a 
vezető biztosított az átereszek 5 napon belüli tisztításáról, amely végrehajtásra is került a 
visszaellenőrzés tapasztalata alapján. 

 
Téli felkészüléssel kapcsolatos ellenőrzések 
November 04-én részt vettünk a Közút Nonprofit Zrt., Marcali Üzemmérnökségén, a téli 
gépszemlén, majd az azt követő pót gépszemlén is.  
Helyszíni célellenőrzésre került sor a  7-es, 68-as számú főúton – 9 helyszínen - a téli 
közlekedési viszonyokra történő felkészülés keretein belül. (hófogóhálók kihelyezése, 
érdesítő anyag kihelyezése stb.). 
Pontosításra kerültek a településeken kijelölt melegedő helyek illetve elhelyezési 
lehetőségek valamint az üzemeltetést biztosító személyek elérhetősége. 
 
Halastavak és levezető árkok ellenőrzése 
Négy helyszínen: Marcali, Arad puszta, Libickozma, Pusztakovácsi halastavaknál tartottunk 
célellenőrzést, a vízjogi engedélyben meghatározott értékektől való eltérést nem 
tapasztaltunk. 

 
3. Iparbiztonsági szakterület 

 
a) Veszélyes áru szállítás feladat 

A Marcali KvK illetékességi területének elhelyezkedéséből adódóan a veszélyes áruszállításra 
használt főbb közúti közlekedési utak az M7 autópálya a 7 , 76 , 68 számú főutak. Az 
ellenőrzési helyszínek ennek megfelelően lettek, illetve vannak kialakítva. 
A társhatóságokkal együttesen és társhatóságok nélküli közúti és telephelyi ellenőrzések 
kerültek lefolytatásra. 
Az ellenőrzés alá vont 334 járműből 85 szállított az ADR szabályai alatt. A 85 jármű 
ellenőrzése során 6 jármű esetében 12 szabálytalanság lett feltárva. A szabálytalan szállítást 
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végzőkkel szemben eljárás kezdeményezésére került sor az I. fokú hatósági jogköröket 
gyakorló területi szervnél. 
ADR telephely ellenőrzésre 14 alkalommal került sor. Az ellenőrzött telephelyek megfeleltek 
az ADR előírásainak. 
A RID ellenőrzés Gyékényes vasútállomáson, valamint a Balatonszentgyörgy vasútállomáson 
került végrehajtásra. 
 

b) Veszélyes üzem feladat 
Veszélyes üzem ellenőrzésére 22 alkalommal került sor 2014 évben. 

a) üzemazonosítási szemle 18 db 
b) eseti iparbiztonsági ellenőrzés (supervisori) 1 db 
c) komplex iparbiztonsági ellenőrzés (supervisori) 1 db 
d) SKET gyakorlat ellenőrzés (részleges gyakorlat) 2 db 

A gazdálkodó szervezeteknél lefolytatott ellenőrzések során vizsgálni szükséges a veszélyes 
anyagok mennyiségét, mely minden esetben ADR telephely ellenőrzések során is szempont. 
A Marcali KvK illetékességi területén 3 olyan létesítmény található, amely küszöbérték alatti 
üzemnek minősül, de ezek közül 2 létesítmény lett SKET készítésére kötelezve, alsó és felső 
küszöbértékű üzem nem található. Mindkét üzemnél ellenőrzésre került a megtartott SKET 
gyakorlat, ami megfelelt értékelést kapott.  

 
c) Létfontosságú rendszerek védelme feladat 

A létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatban folyamatos a felkészülés. A 
szakterület figyelemmel kíséri a megjelenő ágazati szabályozást tartalmazó 
kormányrendeleteket és a hatósági/szakhatósági eljárás végrehajtásának módját tartalmazó 
belső szabályozókat. Az agrárgazdaság, energia, víz ágazatok vonatkozásában létfontosságú 
rendszerelem kijelölési eljárással kapcsolatos szakhatósági megkeresés a KvK-ra 2014 évben 
nem érkezett. 
Így ezen a területen a feladat végrehajtás a lakosság alapellátását biztosító helyi szintű 
szolgáltatókkal történő kapcsolattartásra terjedt ki. 
A téli felkészüléssel kapcsolatban helyszíni szemlék kerültek lefolytatásra 11 esetben, 
amelyek során a kapcsolattartási módok kerültek frissítésre, pontosításra. 

 
d) Hulladék gazdálkodás 

A Marcali KvK illetékességi területéhez tartozó 37 település hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést kötött, valamely közszolgáltatóval.  
2014 év januárban valamennyi településen (37) a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársával közösen 
végrehajtott ellenőrzés keretében vizsgálva lett a hulladékszállítási szolgáltatás beindulása. 
A nyári időszakban a Balaton parti településeken a helyi lakosok kiegészülnek a turistákkal, 
nyaralókkal. Ennek megfelelően a hulladék elszállítás zavartalansága ellenőrzésre került. 2 
alkalommal a nyári főszezonra koncentrálva. 
A tárgyi időszakban ennek megfelelően a hulladékgazdálkodással összefüggésben összesen 
50 ellenőrzés történt. 
 

e) Gázcsatlakozó vezetékekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok 
A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos 
mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet 9 § (2) 
a) –c) pontban meghatározott létesítmények felmérésre kerültek a Marcali KvK illetékességi 
területén. A felmérés eredmény a Marcali HTP és a Böhönye ÖTP híradó ügyeletén 
elhelyezésre került. 
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4. Hatósági osztály 

 
Hatósági ellenőrzések, eljárások 
A mellékelt diagramok jól szemléltetik a hatósági osztály végrehajtott munkáját, amelynek 
célja a jogkövető magatartás minél hatékonyabb elérése ezzel a közbiztonság minél magasabb 
szintű biztosítása. 
A nyilvántartott létesítmények tekintetében a tűzvédelmi osztályba sorolásától függően végre 
lettek hajtva a soros tűzvédelmi átfogó ellenőrzések.  
A hatósági állomány magas számban vett részt június-július hónapban betakarítási 
munkálatokat megelőző gépszemléken. 
A vizsgált időszakban hatóságunk által letiltott 39 db égéstermék-elvezetőből - a kéményseprő- 
ipari közszolgáltatótól kapott tanúsítvány alapján – 15 db lett határozattal ismételten 
engedélyezve.  
Öt esetben került sor tűzvédelmi bírság kiszabására, egy esetben részletfizetési kedvezményt 
adott hatóságunk.  
Tárgyi időszakban 92 db szakhatósági megkeresés érkezett hatóságunkhoz, ami duplája az 
előző évinek. 

 
III. A 2015 évre VONATKOZÓ FELADATOK 

 
1. A KvK illetékességi területén meglévő tűzoltó egyesületek fejlődésének segítése, az önálló 

beavatkozási szint irányába, szinkronba a HTP-vel, a felügyeleti tevékenység mellett. 
2. A települési mentőszervezetek megalakítása felkészítése és minősítése. 
3. Az avartüzes és kéménytüzes esetek csökkentése érdekében tovább folytatni az ez irányú 

lakosság tájékoztatást. A kerti hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok megismertetését és 
betartásuk előmozdítását az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével 
szinkronban. 

4. A gazos területek vonatkozásában az avartüzek csökkentése érdekében a feltáró tevékenység 
fokozása, területen végzett ellenőrzésekkel. 

5. A polgári védelmi területen a felkészítés, képzés időszaka folytatódik. Ennek keretében a 
települési PV szervezetek alapképzése a további fő feladat, az általunk készített több éves 
ütemterv alapján. Kezdődik a PV szervezeteknél a vezetőképzés. 

6. A polgármesterek jegyzők köznevelésben résztvevők felkészítése is aktuális lesz. Ugyanez a 
helyzet az óvodai, illetve az alapfokú és középfokú tanulók szintjén is. 

7. A lakosság felkészítése terén eddig a közbiztonsági referensen keresztül igyekeztünk aktív 
lakosságtájékoztatást kifejteni. Az alapképzésben részesültek révén viszont bővíteni tudjuk 
azoknak a körét, akik a hallottakat tovább tudják adni lakókörnyezetüknek. Ezért ezen 
képzéseket - ahogyan eddig – is minél inkább a helyi viszonyokra hangoljuk sok gyakorlati 
példával, érvekkel, hogy megnyerjük a lakosságot a katasztrófavédelem, a megelőzés ügyének. 

8. A képzéseket követően a PV gyakorlatok területe az elméleti ismeret elmélyítése, a való 
világba átültetése a lényeges feladat. Ezt elsősorban a Marcali HTP bevonásával a 
katasztrófavédelmi megbízott által tartva, hiszen aktuális eseménynél is így történik az 
együttműködés. 

 
9. A kockázati helyszínek ellenőrzése terén aktuális a belterületi vízelvezetők ismételt 

ellenőrzése, a vasútvonal mellett feltárt veszélyes fák gallyazásának eltávolításának 
visszaellenőrzés. 

10. Folytatni kell a külterületi vízelvezetők halastavak megkezdett ellenőrzését, hogy ott is 
elinduljon látványosabban a pozitív változás. 

11. A közösségi szolgálat népszerűségének fokozása érdekében 40 órás tűzoltói alaptanfolyamokat 
kell szervezni továbbra is a középiskolások részére így idővel be tudnak kapcsolódni 
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településükön az ÖTE-k tevékenységébe, akár a megelőző katasztrófavédelmi tevékenységbe a 
tudásuk környezetüknek történő átadásával. 

12. A téli időjárásra a felkészülés megtörtént, így a konkrét feladatok végrehajtása jön 2015 év első 
és utolsó negyedévében, ha az időjárás igényli.  

13. Az iparbiztonság területén 2015 évben a veszélyes anyag szállítás és veszélyes üzemek 
témakörén kívül a hulladékszállítás témaköre a gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói 
berendezések témaköre és a létfontosságú rendszerek szakhatósági területe a figyelem 
központja. 

14. A közbiztonsági referensi rendszer fejlesztése, illetve az új referensek képzése, felzárkóztatása 
a feladat. 

15. Lényeges feladat a PV adattár folyamatos fejlesztése és naprakész adatokkal történő feltöltése, 
a települési közbiztonsági referensek bevonásával. 

16. A hatósági szakterületen az integrált hatósági tevékenység fejlesztése a veszélyhelyzetek 
megelőzésébe a tűzoltóságok tűzoltó egyesületek és közbiztonsági referensek hatékony 
bevonása 

 
A fentiekben megfogalmazott fő szempontok, témák, területek megvalósításán dolgozik a Marcali 
KvK 2015.évben a körülmények és feltételek biztosította keretek között, természetesen figyelembe 
véve a BM OKF 2015. évi Munkaprogramjában meghatározottakat is. 
 
Marcali, 2015. február 16. 
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