
KEHOP-1.6.0-15-2017-00025

KATASZTRÓFAVÉDELMI 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE  
A BALATON RÉGIÓ TERÜLETÉN

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap



A PROJEKTRŐL

A projekt jelentősen erősíti a Balaton 
régió településeinek és lakosságának 
élet- és vagyonbiztonságát, továbbá  
az élő és épített környezet is fokozot-
tabb védelmet kap. Az egymilliárd fo-

rint költségvetésű projekt – figyelemmel a Balatonra, annak környezeti sajá-
tosságaira és a térség kockázataira – két fő területre fókuszál: a mentési 
tevékenységek, valamint a balatoni viharjelzőrendszer fejlesztésére.

A beruházás során a mentésben részt vevő szervezetek speciális eszközöket, 
gépjárműveket kaptak, emellett korszerűsödött, modernizálódott és kibővült a 
térség biztonságában kulcsszerepet játszó balatoni viharjelzőrendszer.

MENTÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 programban lebonyolított projektnek köszönhetően a ka-
tasztrófavédelem egységei a régióban rövidebb idő alatt érkezhetnek az egyes 
káresetek helyszínére, és munkájukat korszerű felszerelésekkel végezhetik. 
A projekt eredményeként a jövőben az egyre gyakoribb erdő-, bozót- és ná-
dastüzeket a nehezen megközelíthető helyeken is megfelelő műszaki felsze-
reltséggel, hatékonyan lehet felszámolni. A projekt kétéltű mocsárjáró men-

tőeszközök, erdő- és vegetációtűz oltására alkalmas beavatkozó járművek, 
tehergépjármű, sátorkészletek, búvár- és jégről mentési eszközök, valamint 
egy különleges önjáró emelő és olajszelektív úszógátak beszerzését tette le-
hetővé. Az eszközök és járművek a Somogy, Zala és Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság munkáját támogatják a továbbiakban. 

A járművek kiválasztásakor az elsődleges szempont az volt, hogy az új tech-
nikát a lehető legtöbb helyzetben használni lehessen, mindezt az erőforrások 
optimális alkalmazásával és az energetikai hatékonyság szem előtt tartásával.
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VIHARJELZŐRENDSZER FEJLESZTÉSE

A projektnek köszönhetően tizennégy vihar-
jelző állomás újult meg, így már minden Bala-
ton-parti állomás korszerű, energiatakarékos 
LED-es fényjelzéssel működik. A fejlesztés 
kedvezően hat a szén-dioxid-kibocsátásra épp-
úgy, mint a rendszer fenntarthatóságára.

Új parti viharjelző állomás létesült Balatonsze-
pezden, Balatonedericsen, Fenékpusztán, Bala-
tonszárszón és Tihanyban, ezeknek köszönhe-
tően teljesebbé vált a tó környéki lefedettség, 
a jelzők jobban láthatóak, mindez nagyobb biz-
tonságot eredményez a Balaton területén.

Teljesen új és innovatív megoldásként – Euró-
pában egyedülálló módon – Siófokon, Sziglige-
ten és Keszthelyen vízre telepített viharjelző 
okoslámpa készült, amelyek szintén javítják a 
térség beláthatóságát. Ezt a technológiát eddig 
a tengereken alkalmazták, most már a magyar 
tenger is rendelkezik ezzel a modern megol-
dással.

A KEHOP-1.6.0-15-2017-00025 azonosító-
számú projekt kedvezményezettje a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
konzorcumi partnere a Rádiós Segélyhívó 
és Infokommunikációs Országos Egyesület. 
A projekt vissza nem térítendő támogatási 
összege 1 milliárd forint.
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