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I. Bevezetés 

 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységét, a szervezetet érintő 
jogszabályok, a BM OKF, az NMKI és a Bgy. KvK normatívái, valamint a BM OKF által jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) valamint saját munkaterve alapján végzi. 
Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított minőségirányítási 
rendszer betartásával láttuk el. 

 

A 2016. év során a Hivatásos Tűzoltóságnak, mint az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi 
szervének a kibővült feladatkörrel kapcsolatos feladatokkal módosult. A mentő tűzvédelmi feladatok – 
tűzoltás, műszaki mentés – ellátása mellett az egységes integrált hatósági jellegű szemlélet társult. Ezáltal az 
iparbiztonsági, polgári védelmi, hatósági feladatok részcselekményeinek alkalmazására is sor került.  

Az év kiemelt feladata volt az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítésében való 
részvétel, melyen keresztül hatékony felügyeleti rendszer működtetését végzi a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, szükség szerint az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával együttes 
ellenőrzések lefolytatásával. Továbbá kiemelt feladat volt a készenléti állomány eredményes felkészítése, az 
ezen feladatokban való közreműködésre, és a káresemények szakszerű felszámolására. 

 

A 2012. évben a BM OKF által meghirdetett őrsprogram keretében a Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság működési területén 3 Katasztrófavédelmi Őrs szolgálja a települések mentő 
tűzvédelmét. A 2016. évben mindhárom Katasztrófavédelmi Őrs stabilabbá és hatékonyabbá tette a terület 
mentő tűzvédelmét.  

A Katasztrófavédelmi Őrsök működtetése nagy feladat állít mind az eszközpark, létesítmény 
kezelésében, továbbá az őrsökön szolgálatot teljesítő fiatal tűzoltók napi képzésében, amelyekre nagy 
figyelmet kell kell fordítani. Fontos erősíteni az állomány hivatástudatát, az egységes csapatszellem 
kialakítását, valamint a szakmai kompetenciák növelését. 

 

A Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó őrsparancsnokok, katasztrófavédelmi megbízottak az 
integrált hatósági feladatok végzésében rendszeresen részt vettek. Egyebek között a kémény-, és 
vegetációtüzekkel, a hulladékgazdálkodással, a járási mentőszervezetek minősítő gyakorlatával, a 
vízelvezető árkok ellenőrzésével, a veszélyes üzemek, és áruszállítás ellenőrzésével, a kockázati helyszínek 
felmérésével, valamint az árvíz levonulása utáni szúnyogirtással kapcsolatos hatósági ellenőrzésekben, és 
egyéb feladatokban vesznek rendszeresen részt. 

 

A vezetői, irányítói tevékenységet végzők státuszai feltöltöttségi állapota a 2016. év során 
folyamatosan változott. Az őrsparancsnokok a rájuk bízott készenléti állomány, valamint a 
katasztrófavédelmi megbízott segítségével a járás komplex hatósági felügyeletéből is kiveszik részüket.  

A Vezetői Fórumrendszert működtetjük, a heti vezetői koordinációk megtartásra kerülnek, a napi 
pontosítások részben személyesen, nagyobb részben telefonon, illetve elektronikus levelezés által valósulnak 
meg a távolságok áthidalása miatt.  

 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez 83 település tartozik, ahol 
elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. A katasztrófavédelmi őrsök diszlokációjának 



megfelelően, valamint az 42/2016. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a működési 
területen található települések száma a következőképpen oszlik meg: 

Balassagyarmat HTP: 22 település (ebből 4 település Vámosmikola ÖTP területe); 

Bercel KvŐ: 21 település; 

Rétság KvŐ: 22 település; 

Szécsény KvŐ: 18 település. 

Illetékességi szempontból a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 3 Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
illetékességi területén (Balassagyarmat, Salgótarján, Vác) látja el a mentő tűzvédelmet. Ezen települések 
száma 15. A működési terület 3 járás (balassagyarmati, szécsényi, rétsági) teljes területét fedi le. 

 A működési területen a vonatkozó jogszabályok szerint együttműködési megállapodással 15  Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület rendelkezik, amely megállapodásokat folyamatosan felülvizsgálom. Ezen egyesületek 
mindegyike II-es kategóriába sorolt. 

 

II. Humán 

 

 A 2016. évben az állománytábla feltöltöttsége folyamatosan változott. Az év végén az állománytábla 
feltöltöttsége 120/105 fő, 87,5%  

Betöltetlen beosztások: 

  Parancsnokhelyettes:  1 fő 

  Őrsparancsnok:   2 fő (Bercel, Szécsény) 

  Szerparancsnok:   3 fő 

  Különleges-szerkezelő: 5 fő 

  Gépjárművezető:   3 fő 

  Beosztott tűzoltó:   1 fő 

A 2016. évben humán szakterületen az alábbi változások történtek: 

 2 fő áthelyezési kérelemmel távozott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságra 

  - 1 fő különlegesszer-kezelő 

  - 1 fő gépjárművezető 

 6 fő új felszerelő a MODUL II. elvégzését követően 

 1 fő felmentését tölti 

 1 fő fegyelmi felelősségre vonására került sor, megrovásban részesült  

 1 fő méltatlansági eljárást követően leszerelésre került 

 4 fő véglegesítésére került sor  

  - 1 fő Katasztrófavédelmi megbízott  

  - 3 fő beosztott tűzoltó  

2 fő beosztásában történt változás:  

 Mohács Gábor tű. őrgy  Szécsény KvŐ Őrsparancsnok – Balassagyarmat HTP Tűzoltóparancsnok 



 Tóth Gábor tű. alez. Balassagyarmat HTP Tűzoltóparancsnok – Balassagyarmat KvK Felügyelő 

  

Állománytáblát érintő változások 2016. évben 

 - a Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsön 3 különleges-szerkezelői státusszal bővült 

 - a Katasztrófavédelmi Őrsökön 1 beosztott tűzoltói státusz megszűnt 

 - a Katasztrófavédelmi Őrsökön 1 szerparancsnoki státusszal bővültek 

  

 2016. április 18-án 1 fő tiszti kinevezésben részesült, aki a szécsényi katasztrófavédelmi megbízott 
feladatainak ellátására lett kinevezve. 

 A Berceli Katasztrófavédelmi Őrs őrsparancsnoki feladatokat, eredeti beosztásának betöltése mellett a 
berceli Őrs „A” szolgálati csoport szerparancsnoka, látja el 2016. október 01-től. A Szécsényi 
Katasztrófavédelmi Őrs őrsparancsnok beosztás 2016. augusztus 01-től nincs betöltve. 

  

 Az elmúlt időszak kiemelt feladat volt a csapatépítés, az HTP személyi állománya több alkalommal 
részt vett különböző szakmai és sport jellegű megmérettetésen, amelyeken kiemelkedő eredményeket értek 
el. 

A BGY HTP, valamint a Katasztrófavédelmi Őrsökön szolgálatot teljesítő állomány időszakos 
egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálata március hónaptól november hónapig sikerrel lezajlott, a fizikai 
alkalmassági szűrésre szeptember hónapban került sor. 

  

 Az állomány részére a kinevezések, előléptetések, illetményváltozással kapcsolatos parancsok kiosztásra 
kerültek. A munkaköri leírások a beosztások változása szerint átdolgozásra kerültek. A kompetenciaalapú 
teljesítményértékelések, minősítések, és feladat-meghatározások január hónapban határidőre elkészültek.  

 

Jutalmak, elismerések 

Rendvédelemért emlékérem   Vincze Sándor tű. alez. 

Hősies helytállásért érdemrend  Bojtos László tű. ftőrm. 

Az „év balassagyarmati tűzoltója” Szabó László tű. őrgy. 

Balassagyarmat Közbiztonságáért-díj Kajdy Norbert tű. tzls. 

 

Képzések, továbbképzések  

 Az állomány minden tagja rendelkezik az előírt képesítésekkel, továbbá rendszeresen részt vesznek 
különböző továbbképzéseken, szakmai fórumokon, amelyeknek köszönhetően a szakmai munkájukat 
folyamatosan, naprakész állapotban tudják tartani. A szolgálatszervezés támasztotta követelményeknek 
maradéktalanul eleget tudunk tenni. A Hivatásos Tűzoltóság állománya az alábbi képzéseken vett részt: 

 

Rendszeres hatósági továbbképzés 

Gépjárművezetés-technikai képzés, tréning – készenléti állománynak, ügyintézőknek 

Alparancsnoki képzés 



Gépjárművezetők részére KRESZ oktatás, külső előadó bevonásával 

Elsősegélynyújtó továbbképzés, külső előadó bevonásával 

Kéményseprő szakképzésben 3 fő vett részt 

Erdőtűzoltási gyakorlata 

Vezetővé képző tanfolyam 

Létrakezelői tanfolyam, szivattyúkezelői vizsga 

Mentorképzés, RÁBA fecskendő 

Bosch műszaki oktatás 

Egyéb országos, területi szerv által szervezett képzések (mobil gát, esélyegyenlőség) 

ADR, RID képzés  

Veszélyes áru szállítási ellenőrök kényszerítő eszköz alkalmazása témakörben történő felkészítés 4 fő 

Meghatározott e-learninges képzések, felkészítések (Korrupció elleni küzdelem, HSZT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Tűzoltás, műszaki mentés 
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Beavatkozást igénylő esemény 363 145 508 143 166 309 134 181 315 238 250 488 182 200 382 
Kiérkezés előtt felszámolt 34 13 47 13 6 19 14 10 24 19 10 29 14 4 18 
Téves jelzés 48 3 51 22 10 32 37 8 45 32 3 35 77 19 96 
Utólagos jelzés 22 0 22 0 0 0 1 0 1 16 0 16 10 0 10 
Szándékosan megtévesztő jelzés 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 1 
Összesen 470 161 631 179 182 361 187 199 386 308 263 571 284 223 507 

     

Kéménytűz 15 12 10 33 35 
Szénmonoxid mérgezés 0 4 5 1 7 
Tűzvizsgálat 8 6 2 10 6 
I.-esnél magasabb riasztási 
fokozat 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elhunytak száma 2 3 5 1 1 2 0 1 1 1 11 12 2 6 8 
ÖTE közreműködések 20 4 24 14 7 21 22 30 52 97 55 152 60 44 104 

  
 A 2012. évben a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság akkori működési területén található települések száma kevesebb volt, mivel a 
Katasztrófavédelmi Őrsök a 2013., 2014. évben kezdték meg működésüket. 2012-es évben a tűzoltóság működési területén 54 település volt található, 
szemben a 2014-es év közepétől kezdve, amikor is már 83 település mentő tűzvédelmét látja el a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság és 
Katasztrófavédelmi Őrsei. 
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Jelentősebb események alakulása az elmúlt öt évbe
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 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén a tűzesetek helyszíne, valamint a műszaki mentések esetében a káresetek fajtája a 
következőképpen oszlottak meg a 2016. évben. 
 
Tűzesetek helyszíne: 
 

Tűzesetek helyszíne Kategóriához tartozó érték 

Egészségügyi, szociális létesítmény 1 

Egyéb 10 

Ipari, termelési létesítmény 1 

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény 3 

Közlekedési eszköz 5 

Közterület 12 

Közút 2 

Mezőgazdasági létesítmény 3 

Nevelési-, oktatási létesítmény 1 

Otthon jellegű létesítmény 86 

Szálloda jellegű létesítmény 1 

Tárolási létesítmény 4 

Tűzeset szabad területen 77 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Műszaki mentések esetén a káresetek fajtája: 
 

Káresetek fajtája Kategóriához tartozó érték 

Állatbaleset 5 

Baleset mélyben 1 

Egyéb 18 

Elemi csapás - viharkár 22 

Életmentés 4 

Eltűnt személy keresése 3 

Épületomlás, magasépület baleset 2 

Fa kidőlés 52 

Gázszivárgás 10 

Közlekedési eszközből kifolyt 
üzemanyag 

3 

Közúti baleset 62 

Omlásveszély 2 

Rovar (méh/darázs) 2 

Sérült mentés 7 

Szénmonoxid mérgezés 7 

Technológiai meghibásodás 5 



Vasúti, mozdony baleset 2 

Vízibaleset, jégről mentés 1 

Vízkárok 15 

 
 
Jelentősebb káresetek: 
 

TMMJ 
azonosító 

Település Cím 
Esemény 

típusa 
Helyszín típusa Káreset fajtája Jelzés dátuma

Elhunyt 
polgár 

Riasztott 
szerek száma 

69649 Endrefalva Béke út 61. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2016 03. 01. 1 3 

71651 Magyarnándor Vadász u. 1. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2016 03. 16. 0 4 

79502 Balassagyarmat Óváros tér 18. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2016 05. 02. 1 3 

81549 Balassagyarmat Rákóczi út 113. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2016 05. 18. 0 4 

82286 Szécsény Koháry István u. 9. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2016 05. 22. 0 3 

112366 Keszeg Alkotmány út 40. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2016 10. 13. 0 5 

116017 Terény Kossuth út 54. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2016 11. 08. 0 3 

77362 Galgaguta 2108. sz út, 31 kmsz. 
Műszaki 
mentés 

Közút 
Közlekedési 

baleset 
2016 04. 19. 1 1 



92165 Borsosberény 2. sz. út, 60-61 kmsz.
Műszaki 
mentés 

Közút 
Közlekedési 

baleset 
2016 07. 10. 1 1 

111339 Érsekvadkert Patak között 
Műszaki 
mentés 

Közút 
Közlekedési 

baleset 
2016 10. 06. 3 5 

113726 Cserhátsurány Vadkan tó 
Műszaki 
mentés 

Egyéb 
Vízibaleset, jégről 

mentés 
2016. 10. 22. 1 3 

 
Készenléti állomány részére tervezett/megtartott gyakorlatok a 2016. évben 
 

Szervezeti egység Gyakorlat helyszíne Gyakorlat típusa Gyakorlat időpontja 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Szügyi út 63 (KMKK Középkelet- 
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) 

helyismereti gyakorlat 
 

Rétság KvŐ 
Rétság, Ipari Park - 4 (GIBBS-Hungary Die Casting Ipari 
Termelő Kft.) 

helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Galgaguta, Kossuth L. utca 34 (Fatelep Galgaguta) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ 
Szécsény, Magyar út 13 (Páter Bárkányi János Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium) 

helyismereti gyakorlat 

2016. január 12-14. 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50 (Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium és Szakközépiskola) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Rétság, Iskola tér 1 (Rétság Általános Iskola) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Acsa, Állomás út 41 (Fa-milia Kft.) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Rákóczi út 66 (Szécsényi Rendőrkapitányság) helyismereti gyakorlat 

2016. január 26-28. 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Május 1 út 2 (Szabó Lõrinc Általános 
Iskola) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

2016. február 16-18. 



Rétság KvŐ 
Balassagyarmat, Május 1 út 2 (Szabó Lõrinc Általános 
Iskola) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Bercel KvŐ 
Balassagyarmat, Május 1 út 2 (Szabó Lõrinc Általános 
Iskola) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Szécsény KvŐ 
Balassagyarmat, Május 1 út 2 (Szabó Lõrinc Általános 
Iskola) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Szügyi út 62 (Xhénia alumínium radiátor 
és szerkezetgyártó Kft.) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ 
Érsekvadkert, Központi major  - (Agroméra 
Mezõgazdasági Zrt.) 

helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Bér, Világos-puszta - - (Andezit Hotel) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ 
Szécsény, Haynald L. út 12 (Ferences Betánia Idõsek 
Otthona és Testvéri Közössége) 

helyismereti gyakorlat 

2016. március 1-3. 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep - (K+K Festékmester 
Kft.) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Rétság, Ipari Park - 6 (Ten Cate Enbi ) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Bercel, Piski major  - (Cserhát-HB Kft.) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ 
Szécsény, Ady E. út 12 (Krúdy Gyula Városi Mûvelõdési 
Központ és Könyvtár) 

helyismereti gyakorlat 

2016. március 22-24. 

Balassagyarmat HTP 
Nógrádkövesd, (Colas Északkõ Kft Nógrádkövesdi 
bányaüzem) 

ellenõrzõ gyakorlat 
 

Rétság KvŐ 
Nógrádkövesd, (Colas Északkõ Kft Nógrádkövesdi 
bányaüzem) 

ellenõrzõ gyakorlat 
 

Bercel KvŐ 
Nógrádkövesd, (Colas Északkõ Kft Nógrádkövesdi 
bányaüzem) 

ellenõrzõ gyakorlat 
 

2016. március 30. 
2016. április 06. 
2016. április 13. 



Szécsény KvŐ 
Nógrádkövesd, (Colas Északkõ Kft Nógrádkövesdi 
bányaüzem) 

ellenõrzõ gyakorlat 
 

 

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Déli Ipartelep - (MAHLE Kft.) helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ 
Nógrád, 0106/12 hrsz. - (Fenyvespark Szálló és Szabadidõ 
Központ) 

helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ 
Bercel, Szent István tér 13 (Rózsák Völgye Szociális 
Otthon) 

helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Varsányi út 4 (Farmmix Kft.) helyismereti gyakorlat 

2016. április 26-28. 

Balassagyarmat HTP Szügy, Hársfasor utca 1 (Magna Car Top System Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Rétság KvŐ Szügy, Hársfasor utca 1 (Magna Car Top System Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Bercel KvŐ Szügy, Hársfasor utca 1 (Magna Car Top System Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szügy, Hársfasor utca 1 (Magna Car Top System Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

2016. május 17-19. 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Ipari Park - (Prysmian MKM 
Balassagyarmati Kábelgyár) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Nagyoroszi, Felszabadulás út 112 (Fespizz Kft) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Legénd, Káldy- tanya - (Legénd Üdülõfalu) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Nagylóc, Zsunypuszta-Kõbánya  - (Mapifkõ Kft. ) helyismereti gyakorlat 

2016. június 07-09. 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Kossuth utca 43 (Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal, Balassagyarmati Kirendeltség és 
Közösségi Szállás) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Pusztaberki, Kossuth Lajos utca 20 (Pharmatéka Bt.) helyismereti gyakorlat 

2016. június 28-30. 



Bercel KvŐ Bercel, Kenderváros út 9 (Bercel Kastély) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Varsányi út 5 (CS+CS Épszer Kft.) helyismereti gyakorlat 

 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Madách Imre utca 2 (Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ 
Diósjenõ, Kastély - - (Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 
Intézet) 

helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ 
Magyargéc, külterült - - (MAKOR Termelõ, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.) 

helyismereti gyakorlat 

2016. augusztus 9-11. 

Szécsény KvŐ Nógrádkövesd, Kossuth út 48 (Comagro-Sardo Kft.) helyismereti gyakorlat 2016. augusztus 17-19. 

Balassagyarmat HTP Rétság, Ipari Park - 5 (AFT Európa Technológia Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Rétság KvŐ Rétság, Ipari Park - 5 (AFT Európa Technológia Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Bercel KvŐ Rétság, Ipari Park - 5 (AFT Európa Technológia Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Szécsény KvŐ Rétság, Ipari Park - 5 (AFT Európa Technológia Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

2016. augusztus 30.- 
szeptember 01. 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Ipolypart utca 10 (BSE Palóc Farkasok 
Klubszékháza) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Szátok, Fûrészüzem - (Bencsok és Társai Bt.) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ 
Bercel, Bercel környékén lévõ tanyák - (Bercel környékén 
lévõ tanyák) 

helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Rákóczi út 92. (Palóc Coop Zrt.) helyismereti gyakorlat 

2016. szeptember 13-15. 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127 (Kórház, 
régi szülészet) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

2016. szeptember 20-22. 



Szécsény KvŐ 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127 (Kórház, 
régi szülészet) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Ady E. utca 1 (Szent Imre Általános 
Iskola Gimnázium és Szakképzõ Iskola) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Berkenye, Major  - (Berkenye Faluszövetkezet hûtõház) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ 
Bercel, Petõfi Sándor utca 2 (Harmónia Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon) 

helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ 
Nagylóc, Ipartelep (volt TSZ) - (Lóci Vas- és Acél Öntöde 
Kft.) 

helyismereti gyakorlat 

2016. szeptember 27-29. 

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep - 1. (ALUFLEX Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Rétság KvŐ Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep - 1. (ALUFLEX Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Bercel KvŐ Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep - 1. (ALUFLEX Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Szécsény KvŐ Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep - 1. (ALUFLEX Kft.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

2016. október 11-13. 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127 (Dr. 
Kenessey Albert Kórház és Rendelõintézet) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Tolmács, Arany J. út 2 (Nógrádi Vegyipari Zrt.) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Acsa, Dózsa út 2. (Acsai Petõfi Sándor Általános Iskola) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Rákóczi út 139 (New-Profipack Kft.) helyismereti gyakorlat 

2016. október 25-27. 

Balassagyarmat HTP 
Magyarnándor, Fõ út 74. (Nógrád Gabona Zrt., használaton 
kívüli keverõ) 

ellenőrző gyakorlat 2016. november 09. 
2016. november 16. 



Rétság KvŐ 
Magyarnándor, Fõ út 74. (Nógrád Gabona Zrt., használaton 
kívüli keverõ) 

ellenőrző gyakorlat 

Bercel KvŐ 
Magyarnándor, Fõ út 74. (Nógrád Gabona Zrt., használaton 
kívüli keverõ) 

ellenőrző gyakorlat 

Szécsény KvŐ 
Magyarnándor, Fõ út 74. (Nógrád Gabona Zrt., használaton 
kívüli keverõ) 

ellenőrző gyakorlat 

2016. november 23. 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127 (Biohõ 
Energetikai Kft.) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ 
Borsosberény, Petõfi út 187 (Hunland Termelõ és 
Szolgáltató Kft.) 

helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Bercel, Széchenyi út 3 (Széchenyi István Általános Iskola) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Ludányhalászi út 2 (Rustic-Candle Kft.) helyismereti gyakorlat 

2016. november 29.-
december 01. 

 
 
 



IV. Hatósági tevékenység 

 

 A Hivatásos Tűzoltóság készenléti állománya, valamint a Katasztrófavédelmi megbízottak mind a 
három szakterület hatósági feladatainak elvégzésében rendszeresen részt vettek. Közreműködésükkel a 
hatósági osztály tűzvédelmi szankcióval tudott élni a jogszabályok mulasztóival szemben.  

 A BM OKF és a megyei intézkedések bevezetésével kapcsolatosan a készenléti állomány részére 
rendszeresen, valamint folyamatosan képzéseket vezettünk be, továbbá a napi feladatok során azok 
gyakorlati alkalmazását is folyamatosan végrehajtottuk. Az iratminták változásait folyamatosan figyelemmel 
kísértük, az elvárásoknak megfelelően a Kirendeltséghez igazítottuk. Az állományt az aktuális 
jegyzőkönyvek kitöltésével kapcsolatos tudnivalókról rendszeresen tájékoztattuk. 

  

 Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a készenléti állomány az alábbi 
hatósági feladatok elvégzésében működött közre: 

Készenléti állomány: 

- káresetek során minden esetben elvégezték a jegyzőkönyvek felvételét: 

 - kéménytűz, 

 - szénmonoxid szivárgás/mérgezés, 

 - szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos jegyzőkönyvezés, 

 - ügyfél/tanú meghallgatás 

 - egyéb jegyzőkönyvezés. 

- helyismereti, szituációs begyakorló gyakorlatok végrehajtása során az alábbi hatósági feladatokat végeztek: 

 - tűzoltó vízforrások ellenőrzése, 

 - létesítmények tűzvédelmi használati szabályainak ellenőrzése (tűzoltókészülékek, menekülési  
 útvonalak,) 

 

Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak: 

 Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak a saját járásuk területén rendszeresen, 
folyamatosan végrehajtották a különböző hatósági feladatokkal kapcsolatos ügyintézéseket, eljárásokat. 
Rendszeresen részt vettek az illetékességi területükön tartandó hatósági ellenőrzéseken, szemlék 
lefolytatásában, valamint az ezekből eredő közigazgatási hatósági ügyek intézésében (hatósági felhívások, 
kötelezések, bírságolás, hatósági bizonyítványok). A készenléti állomány részére irányításommal rendszeres 
továbbképzést tartottak a hatósági szakterület sajátosságaival kapcsolatosan (hatósági ügyintézés menete, 
jegyzőkönyvek megfelelő kitöltése, OTSZ használati szabályok) az év folyamán.  

 A Katasztrófavédelmi megbízottak az év elején végrehajtották a Magyar Kémény Kft.-től érkezett 
értesítések alapján, az ingatlan tulajdonosok ellenőrzését, az égéstermék-elvezetők megfelelőségének 
igazolásával kapcsolatosan. Az ellenőrzés során iratbemutatásra és nyilatkozattételre hívták fel az ingatlan 
tulajdonosokat.  

 Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak a hatósági ellenőrzéseken kívül részt vettek 
szakhatósági ügyek intézésében (ÉTDR, építés, használatbavétel, üzletműködés, tűzjelző létesítés és 
használatbavétel), piacfelügyeleti ellenőrzéseken. Rendszeresen részt vettek a készenléti állomány 
helyismereti foglalkozásain, ahol a létesítmények általános használati szabályait ellenőrizték. 



Egyéb feladatok: 

• Kéménytűzzel kapcsolatos jegyzőkönyvfelvétel 35 esetben történt, amelyek közül a 
jogszabályváltozásból kifolyólag 2016. július 01-ig 3 esetben történt az égéstermék elvezető 
használatának megtiltása. A tűzvédelmi hatóság által letiltott kémények minden esetben 30 napon 
belül ellenőrzés keretében a használatának vizsgálata megtörtént. 1 esetben került sor tűzvédelmi 
bírság kiszabásra. 

• Szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos káreset 7 esetben történt, ahol a jegyzőkönyvek felvétele 
megtörtént.  

• Gázvezeték sérülése 1 esetben történt, a Kirendeltség közveszély okozás alapos gyanúja miatt a 
rendőrségi feljelentést megtette. 

• Helyismereti gyakorlatok keretében elvégzett tűzoltó vízforrások ellenőrzésére 44 esetben került sor, 
amelyből 20 esetben indult eljárás. A hatósági követelésekre a létesítmények maradéktalanul eleget 
tettek. 

• Téves automatikus tűzjelzés 65 esetben történt, amelyből 1 esetben valósult meg a gondatlanságból 
bekövetkezett téves tűzátjelzés. Téves tűzátjelzést követően rendkívüli felülvizsgálat elmulasztására 
5 esetben került sor, amely során tűzvédelmi bírság kiszabásra került.  

• Utólagosan bejelentett tűz 10 esetben történt, amelyek mindegyikénél tűzeseti szemle lett lefolytatva, 
valamint Tűzeseti Hatósági Bizonyítvány lett kiállítva. 

• Kéményseprő-ipari közszolgáltató bejelentését követő iratbemutatás és nyilatkozattétel 1795 esetben 
történt. 

 

V. Polgári Védelem szakterület 

 

 A polgári védelmi szakterületen végrehajtott ellenőrzések során a Katasztrófavédelmi megbízottak a 
balassagyarmati, rétsági, szécsényi járások területen összesen 260 db ellenőrzés került végrehajtásra a 
befogadóhelyek, vízelvezetők, kis vízfolyások, veszélyes fák, fasorok, valamint víztározók vonatkozásában.  

 A járások területén található lakossági riasztóeszközök ellenőrzés keretében összesen 106 db ellenőrzést 
hajtottunk végre a 68 településen.  

 Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással 
kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintetteket. 

 A HELIOS rendszerben feltöltött adatokat naprakészen tartottuk, a változásokat az előírtak 
figyelembevételével folyamatosan rögzítettük. 

 Részt vettünk megyei és országos szintű törzsvezetési gyakorlatokban. 

 A 2016. évben két alkalommal a 3 járás területén található közbiztonsági referensek továbbképzése, 
felkészítése a Katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával megtörtént. 

 A Katasztrófavédelmi megbízottak részvételével a 2016. évben az alábbi polgári védelmi felkészítések, 
gyakorlatok lettek végrehajtva: 

 - települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése 7 településen: Berkenye, Borsosberény, 
Dejtár, Hugyag, Mohora, Nagyoroszi, Nógrádszakál 

 - települési önkéntes mentőszervezetek nemzeti minősítő gyakorlat 4 településen: Endrefalva, 
Magyargéc, Nagylóc, Tolmács 



 - járási mentőcsoportok gyakorlata 3 járásban: balassagyarmati, rétsági, szécsényi. 

 - a nemzeti minősítő gyakorlatok keretében az Ipoly-völgyi Önkéntes Mentőszervezet minősítő 
gyakorlatán is részt vettünk. 

 Évközi feladatként a járások területén részt vettünk vízügyi ellenőrzések lefolytatásban, rendszeresen 
ellenőriztük a víztározókat, védműveket, az ezzel kapcsolatos adatbázisunkat rendszeresen frissítettük. 

 Részt vettünk a KDVVIZIG őszi bejárásán, az Ipoly folyó I. rendű árvízvédelmi műveinek szemléjén. 

 Egyeztetéseket folytattunk a Járási Népegészségügyi Intézettel a befogadó/melegedő helyek közös 
ellenőrzését illetően, majd közös supervisori ellenőrzéseket folytattunk le, a meghatározott létesítményekben. 

 A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk, majd 
jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről. 

 

 Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére rendszeren tartunk előadásokat és 

tájékoztatókat minden korosztály részére. 

 

 2016. évben is részt vettünk iskolások felkészítésében a Katasztrófavédelmi versenyre, melyen minden 
évben sikereket érnek el. 

 A középiskolások közösségi szolgálatának, a megadott kereteken belül betekintést engedünk a szervet 
életébe, eközben megismerkedhetnek a szervet felépítésével, céljaival, munkájával, a tűzoltó járművekkel, 
felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival. A meghatározott óraszámok teljesítésére lehetőséget 
biztosítottunk a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon, valamint a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön is (Bercel, 
Rétság, Szécsény). 

 

HVB 

 A Helyi Védelmi Bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátását a NMKI Igazgatója 
által 2015-ben kijelölt személyek látják el (Balassagyarmat – Okolenszki Gábor tű. alezredes, kirendeltség-
vezető; Rétság – Vincze Sándor tű  alezredes, őrsparancsnok; Szécsény – Mohács Gábor tű. őrnagy, 
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tűzoltóparancsnok). 2016. évben április és október hónapokban került sor a Nógrád Megyei Járás Helyi 
Védelmi Bizottságok üléseire, amelyeken rendszeres előterjesztők voltunk. A HVB üléseken felmerült 
esetleges kérdések esetén szóban, írásban tájékoztattuk a résztvevőket.  

 A HVB feladatait a Megyei Védelmi Bizottság szakmai irányításával végzi. A HVB elnöke részt vett az 
MVB ülésein. A HVB ülések napirendi pontjai az MVB iránymutatása alapján kerültek meghatározásra, a 
meghívókat, előterjesztéseket, a jegyzőkönyveket megküldtük az MVB titkársága részére határidőre. Az 
MVB határozataiban foglalt feladatokat végrehajtottuk, szükség esetén továbbítottuk az illetékességi 
területünkön lévő önkormányzatok részére. 

 

VI. Iparbiztonsági szakterület 

 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó Őrsparancsnok, Katasztrófavédelmi 
megbízottak rendszeresen részt vettek ADR közúti, telephelyi ellenőrzéseken, valamint RID ellenőrzésen. 
2016. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelője által tervezett 
ellenőrzéseken kívül rendszeresen részt vettek ADR Disaster akciókban.  

 Az ADR közúti ellenőrzések túlnyomó többsége a 2. sz. főúton zajlik. 

 2016. évben összesen 54 db ADR közúti ellenőrzés lett végrehajtva, amelyek alkalmával 80 db ADR 
hatálya alá eső gépjármű ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzések során 14 esetben tárt fel szabálytalanságot 
a hatóság. ADR telephelyi ellenőrzés összesen 13 esetben lett végrehajtva 

 Iparbiztonsági szakterület által 2016. évben összesen 2 gyakorlat került végrehajtásra, amelyeken a 
Katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a készenléti állomány is részt vett: 

 - Nógrádi Vegyipari Zrt., Tolmács – Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlat, 

 - Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Balassagyarmat – Kritikus infrastruktúra alternatív  
 energiaellátási gyakorlata. 

 

 A Kirendeltség illetékességi területén két küszöbérték alatti üzem található: Nógrádi Vegyipari Zrt. 
Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. Az üzemek Súlyos 
Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET) rendelkeznek, a SKET gyakorlatokra évente sor kerül. 

 A területünkön húzódik továbbá a Barátság-1 kőolajvezeték, valamint a Szlovák-Magyar gázvezeték, 
melynek felszíni műtárgyai Romhány, és Balassagyarmat településeken helyezkednek el.  

 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén közúton szállított veszélyes anyagok 
előfordulása UN szám alapján. 

Leggyakoribb szállított veszélyes anyag közúton: 

 

 

 

 

 

 

UN szám, helyes szállítási megnevezés mennyiség (db)
UN 1203 Motorbenzin 16
UN 1202 Gázolaj 10

10

UN 1057 Öngyújtók 6
UN 1038 Etilén, mélyhűtött, cseppfolyósított 5

UN 3257 Magas hőmérsékletű folyékony anyag 
m.n.n. 



 

Összes szállított veszélyes anyag közúton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN szám helyes szállítási megnevezés osztály tömeg (kg)

UN 1202 GÁZOLAJ 10 3 78682
UN 1203 BENZIN 16 3 152011

3 2 24684

2 9 16240

UN 1824 NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT 4 8 71300

5 2.1 14380

UN 0081 A TÍPUSÚ ROBBANÓANYAG 1 1 16000
UN 1170 ETANOL OLDAT 2 3 316

10 9 126160

UN 1814 KÁLIUM-HIDROXID OLDAT 1 8 460
UN 1805 FOSZFORSAV OLDAT 1 8 720
UN 1120 BUTANOLOK 1 3 22880

3 9 48700

UN 1057 ÖNGYÚJTÓK 6 2.1 89
UN 1791 HIPOKLORIT OLDAT 1 8
UN 1944 BIZTONSÁGI GYUFA 3 4.1 3

1 5.2 1350

1 2.2

UN 2789 ETANOL OLDAT 1 8 22100
UN 1830 KÉNSAV 3 8 53320

1 2.2

UN 1789 KLÓR-HIDROGÉNSAV (SÓSAV) 1 8 23830
UN 1263 FESTÉK 1 3 2399
UN 1950 AEROSZOLOK 1 2 44
UN 1760 MARÓ FOLYADÉK M.N.N 2 8 15

1 8 15

UN 0335 TŰZIJÁTÉK TESTEK 2 1 12
UN 0336 TŰZIJÁTÉK TESTEK 2 1 27
UN 1402 KALCIUM KARBID 3 4.3 71175
UN 1361 SZÉN 2 4.2

1 3

1 2.2 27660

UN 2211 HABOSÍTHATÓ POLIMER GYÖNGYÖK 1 9 23885

UN 2586 FOLYÉKONY ALKIL-SZULFONSAV 1 8 24040

szállítás 
darabszáma 

UN 1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, 
CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N.
UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES 
SZILÁRD ANYAG M.N.N.

UN 1038 ETILÉN, MÉLYHŰTÖTT, 
CSEPPFOLYÓSÍTOTT

UN 3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ 
FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES 
FOLYÉKONY ANYAG M.N.N

UN 3109 F TÍPUSÚ FOLYÉKONY SZERVES 
PEROXID
UN 1951 ARGON, MÉLYHŰTÖTT, 
CSEPPFOLYÓSÍTOTT

UN 1977 NITROGÉN, MÉLYHŰTÖTT, 
CSEPPFOLYÓSÍTOTT

UN 3266 MARÓ FOLYÉKONY SZERVETLEN 
ANYAG M.N.N.

UN 3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK 
M.N.N.
UN 1963 HÉLIUM, MÉLYHŰTÖTT, 
CSEPPFOLYÓSÍTOTT



 

VII. Együttműködés más szervekkel 

 

 Parancsnokságom működési területén működő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel a hatályban lévő 
együttműködési megállapodások felülvizsgálatát folyamatosan végezzük, így 2016. év végére 15, II.-es 
kategóriába sorolt „beavatkozást támogató-közreműködő” ÖTE tartozik felügyeletem alá. 

1. Nógrádi ÖTE 

2. Diósjenői ÖTE 

3. Rétság ÖTE 

4. Érsekvadkert ÖTE 

5. Cserhát Mentőkutyás ÖTE 

6. Őrhalom ÖTE 

7. Belső-cserhát ÖTE 

8. Csővár ÖTE 

9. Ősagárd ÖTE 

10. Nézsa ÖTE 

11. Szalmatercs ÖTE 

12. Endrefalva ÖTE 

13. Hollókő ÖTE 

14. Szécsény ÖTE 

15. Ipoly-völgyi ÖTE 

 

 A Katasztrófavédelmi Őrsök működési területeit, valamint a kiérkezési időket tekintve kijelenthető, 
hogy egyik ÖTE sincs már fehér folton. 

 Az önkéntes egyesületek társadalmi életében a HTP 2016-ban is igyekezett tevékenyen részt venni, több 
alkalommal is segítséget nyújtott a regionális önkéntes tűzoltó versenyek megrendezéséhez, 
lebonyolításához, s nyújt a közeljövőben is. 

 A HTP parancsnokának célja, hogy az egyesületek szakmai működését elősegítse, a felügyelet, 
tájékoztatás és tanácsadás eszközeivel. Az egyesületek működését érintő jogszabályokról, intézkedésekről, 
pályázati lehetőségekről folyamatos és rendszeres tájékoztatást ad, a területükön rendezett gyakorlatokra 
meghívja, bevonja őket. Értékeli az egyesület éves tevékenységét. Pályázati igényeiket szakmai 
véleményekkel továbbítja a Kirendeltség felé.  

 Az egyesületek rendszeresen együttműködnek a hivatásos állománnyal annak gyakorlatain, legyenek 
azok az ÖTÉ-k vállalt területein tartott helyismereti foglalkozások, begyakorló, vagy ellenőrző gyakorlatok. 
A tűzoltás vezető utasításai alapján forgalom-irányítási, segéd-, illetve háttérfeladatokat végeznek, ezzel 
segítve a beavatkozást. 

 A 40 órás, valamint a kisgépkezelői tanfolyamok rendezésében, oktatásban, gyakorlatok tartásával, 
vizsgáztatással a tűzoltóság készenléti állománya rendszeresen sikeresen felkészítette az egyesületek tagjait. 
2016. évben összesen 22 fő vizsgázott sikeresen 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot követően. 

 2016. évben az ÖTÉ-k 104 káreset felszámolásban nyújtottak segítséget, illetve avatkoztak be.  

 

 A Hivatásos Tűzoltóság működési területén a található társszervekkel, iskolákkal, létesítményekkel jó 
kapcsolatot ápolunk, gyakorlatokra, rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk Őket.  

 

VIII. Gazdálkodás 

 

 A parancsnokság önálló gazdálkodással nem rendelkezik, a 2016. évben is csak gazdálkodást segítő 
feladatokat látott el. Ezek elsősorban a szerállomány technikai műszaki kezelésével együtt járó feladatokból, 



valamint egyéb kiegészítő tevékenységekből állnak. Ezeket, valamint a munkabiztonsággal, tűzvédelemmel 
kapcsolatos intézkedéseket a Műszaki-biztonsági Tiszt koordinálja a HTP-n. 

 

Gépjármű állomány tekintetében 

 

• A készenléti gépjárművek tekintetében általánosan elmondható, hogy a műszaki vizsgáztatás és az 
éves szerviz minden gépjárművön rendre megtörtént. 

• A műszaki vizsgáztatás alkalmával minden esetben az éves szerviz is végre lett hajtva, mely a 
megfelelő módon dokumentálva lett.  

• A gépjárműfecskendők és különleges szerek tekintetében mind a tűzoltó technika mind az 
érintésvédelem felülvizsgálat rendben megtörtént.  

• A műszaki vizsgáztatást és a biztonságtechnikai felülvizsgálatot a BM Heros, valamint a szerződött 
partnerei végezték el. 

• A felülvizsgálat idejére a gépjárművek pótlását a Nógrád MKI tartalék gépjárműveivel 
helyettesítettük.  

 

 A BM OKF 40/2012. számú Intézkedés követelményeinek eleget téve megtörtént a gépjárművek ¼ éves 
szervizelése. A feltárt hiányosságok a műszaki osztállyal egyeztetve lettek, a szükséges intézkedések, 
javítások megtörténtek. Több esetben a személyi állomány megjavította az eseti hibákat, melyek a műszaki 
osztállyal egyeztetve lettek. 

Napi rendszerességgel vezetve vannak a gépjármű menetokmányok. 

 - A menetlevél, az indító napló a Nógrád MKI igazgatójának 3/2016. számú intézkedése alapján. 

 - Az üzemeltetési naplót a BM OKF 40/2012. számú Intézkedés alapján. 

Heti rendszerességgel koordinálva vannak a gépjárműmozgások.  

Minden hó 5-ig az üzemanyag elszámolások átadásra kerültek a műszaki osztály felé. 

 

Időszakos biztonság technikai felülvizsgálatok: 

 

 A biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az igazgatóság műszaki osztálya koordinálja, kíséri 
figyelemmel. Az NMKI igazgatója által kiadott 21/2013. számú Intézkedésében foglalt előírás szerint a 
műszaki biztonsági tiszt, nyilvántartást vezet az alkalmazott eszközök érvényes felülvizsgálatáról. Azon 
eszközök listáját, amelyek felülvizsgálati ideje lejár, elektronikusan, a tárgy hónapot megelőző hónap 15.ig, 
jelentést tesznek, melyet felterjesztenek a Nógrád MKI műszaki osztályára. Alkalmazásra kizárólag érvényes 
biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül. Ennek ellenőrzését jellemzően a műszaki 
osztály mellett, a munkavédelmi felügyelő, valamint a műszaki biztonsági tisztek is végzik 

 

Holmatro típusú hidraulikus mentőszerszámok  

 A szakfelszerelések két ütemben lettek felülvizsgáltatva. Első ütemben a Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltóságon készenlétben tartott mentő eszközöket, második ütemben a Rétsági és Berceli 
Katasztrófavédelmi Őrsön málházott mentő eszközök lettek felülvizsgálva.  



 A Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsön rendszerben tartott Holmatro motoros tápegység az év közben 
meghibásodott, mely szakszervizben javíttatva lett. Javíttatást követően visszakerült a Rétság/1 készenléti 
gépjárműre. 

 

Lukas hidraulikus mentőkészlet  

 A szakfelszerelés felülvizsgálata az éves ütemezés szerint megtörtént, felülvizsgálata megtörtént. 

  Szécsény KVŐ 1 készlet 

 

Drager típusú gázérzékelő 

Rendszeresítve:  BGY HTP   1db X-AM 5000 

    Rétság KVŐ   1 db X-AM 5000 

    Bercel KVŐ   1 db X-AM 2000 

    Szécsény KVŐ  1 db X-AM 7000 

 A gázérzékelők kalibrálása féléves intervallumonként megtörténtek. 

Drager típusú hordkeretek 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön összesen 39 db van 
készenlétben. 

Gázvédő ruhák 

   BGY HTP  2 db Drager CPS 7900 

      1 db Trellchem  

 A tömítettségi vizsgálatra küldött gázvédő ruhák közül 1 db Drager megfelelt, 1 db Drager típusú öltözet 
NEM MEGFELELT minősítést kapott. A nem megfelelt minősítéssel rendelkező öltözet, javíttatásáról a 
Nógrád MKI műszaki osztálya gondoskodik.  

   Rétság KVŐ   2 db Trellchem 

 A Trellchem típusú védő öltözetek, a 2016. év végéig a felülvizsgálatról nem érkeztek vissza. 
Pótlásukról a Nógrád MKI műszaki osztálya 1 db Drager típusú öltözettel gondoskodott.  

 

Drager típusú légzésvédelmi álarcok 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön összesen 114 db van 
készenlétben felülvizsgálatuk fél éves intervallumonként rendszeresen történik. 

 

 Elektromos kéziszerszámok, hordozható villamos berendzések 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön összesen 96 db van 
készenlétben felülvizsgálatuk éves intervallumonként rendszeresen történik. 

Függesztékek emelők 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön összesen 33 db van 
készenlétben felülvizsgálatuk éves intervallumonként rendszeresen történik.  

 



Drager kompozit palackok 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön összesen 52 db van 
készenlétben felülvizsgálatuk 3 éves intervallumonként rendszeresen történik. 2016 évben 40 db kompozit 
palack nyomáspróbáztatása lett végrehajtva, amelyek mindegyike megfelelt. 

FONTOS: 2016 évben 11 db kompozit palack kihordási ideje lejárt, a palackok készenlétből kikerültek. 
Selejtezésük folyamatban van. A palackok pótlására ideiglenesen a BM Heros légzőműhelyéből 11 db acél 
palack lett átcsoportosítva a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságra. 

 

Tűzoltó mászóövek, kötelek, létrák 

 Az egyéni védőeszközként kiadott mászóövek felülvizsgálatát a Nógrád MKI által megbízott személyek  
elvégezték, hiányosságot nem tapasztaltak.   

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön összesen 115 db mászóöv, 
5 db kihúzós létra, 10 pár dugólétra, 13 db mentőkötél van készenlétben, felülvizsgálatuk éves 
intervallumonként rendszeresen történik. Kivétel: BS-TM típusú mászóövek, melyeknek fél évenkénti 
felülvizsgálata van előírva. 

 

Gallet típusú védősisak 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön összesen 73 db van 
készenlétben felülvizsgálatuk 2éves intervallumonként rendszeresen történik.  

 

Rosenbauer Heros Smart védősisak 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön összesen 37 db van 
készenlétben szemrevételezéses vizsgálatuk 1 éves intervallumonként történik.  

 

Vetter emelő párna Lukas Hidraulikus mentőkészlet 

Vetter rendszeresítve:  BGY HTP 3db  

     Rétság KVŐ 3 db  

     Szécsény KVŐ 3 db 

 Minden emelőpárna megfelelt minősítést kapott. 

FONTOS: Bercel KVŐ-n NINCS pneumatikus emelőpárna készlet 

 

Benzinmotoros kisgépek 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön összesen 21 db van 
készenlétben felülvizsgálatuk éves intervallumonként rendszeresen történik.  

 

Drager hőkamera 

Rendszeresítve: BGY HTP 1 db Drager UCF 9000 

 

Légzsákleszorítók 



Rendszeresítve:  

   Rétság KVŐ:  vezető oldal 2 db  

       utas oldal 1 db  felülvizsgálaton megfelelt. 

   Bercel KVŐ:  vezető oldal 2 db  felülvizsgálaton megfelelt 

 

Tűzoltó nyomótömlők 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön összesen 190 db van 
készenlétben felülvizsgálatuk két éves intervallumonként rendszeresen történik.  

 

 Az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatokat a BM Heros és a szerződött partnerei végezték. 

 

Munkavédelem/Tűzvédelem 

 

Szerv megnevezése: Egészségvédelmi megbízott neve: 

Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Major Zoltán c. tű.tzls. 

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság Major Zoltán c. tű.tzls. 

Rétsági Katasztrófavédelmi Őrs Major Zoltán c. tű.tzls. 

Berceli Katasztrófavédelmi Őrs Major Zoltán c. tű.tzls. 

Szécsényi Katasztrófavédelmi Örs Major Zoltán c. tű.tzls. 

  

 Az oktatások dokumentálása, a kirendeltségen a tűzoltóságon és az őrsökön is a munkavédelmi oktatási 
naplóba kerülnek. 

 Az oktatások tematikáját tekintve többek között bemutatásra került a munkavédelmi törvény, a 
munkavédelemhez tartozó jogi szabályzók, a BM OKF munkavédelemhez kapcsolható főigazgatói 
intézkedései, az igazgatóság belső szabályzói, az alkalmazott gépek, berendezések, technikai eszközök 
használatának biztonsági előírásai, a rendkívüli időjárással kapcsolatban jelentkező feladatok, a BM OKF 
által előírt oktatási anyagok, tanulságos balesetek, elsősegély nyújtási ismeretek 

 

Oktatás 
típusa 

Előzetes  Ismétlődő Rendkívüli 
Elsősegély-

nyújtási 

Oktatottak 
száma (fő)  

- 114 fő 101 fő 59 fő 

 

 Az elsősegély nyújtási ismeretek oktatása a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon a 
Katasztrófavédelmi Őrsök berendelésével, külső személy - mentőtiszt közreműködésével - bevonásával 
történt.  

 A szerv (BELSŐ) munkavédelmi felügyelője által lefolytatott, illetve részvételével történt 
munkavédelmi ellenőrzések és szemlék száma (összesen, valamint szemle fajtája szerinti megosztásban 
(munkavédelmi szemle, célellenőrzés, ismételt ellenőrzés; soron kívüli) és a szemlén tett megállapítások (pl. 



hiányosság megnevezése, hatósági eljárás megjelölése) 

 

Ellenőrzés típusa 
Munkavédelmi hatósági 

ellenőrzés 
Irányítószervi ellenőrzés 

(részvétel) 
Munkavédelmi 
bejárás (szemle) 

Száma  0 1 1 

 

Munkavédelmi vizsgáztatások 

 Az igazgatóság munkavédelmi felügyelője 1 alkalommal, 2016. június 22-én szervezett munkavédelmi 
vizsgáztatást a megyei igazgatóság-, a kirendeltségek-, valamint a tűzoltóságok,- őrsök részéről érintett 
személyi állomány részére az alábbi táblázatban jelzett bontásban. 

 

Szerv Bgy. KvK. Bgy. HTP 
Rétsági 
KVŐ 

Szécsényi KVŐ 
Berceli 
KVŐ 

Összesen 

Létszám 3 2 1 1 - 7 

  

Személyi sérüléssel járó balesetre vonatkozó statisztikai adatok  

 

Felmentési nappal nem járó balesetek 
száma (db) 

Felmentési nappal járó balesetek száma 
(db) 

1 1  

 

Időszakos egészségügyi vizsgálat 

 A teljes személyi állomány részt vett az időszakos orvosi és az érintettek a pszichológiai vizsgálaton. A 
vizsgálatokon megjelent állomány 100%-a megfelelt. Az állomány a fizikai felmérés követelményeit rendre 
teljesítette. 

 

Karbantartások 

 Tisztasági festések a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltóság, valamint a Rétsági és Berceli és Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrsön szükség szerint történnek. 

 

Tűzvédelem 

 A Nógrád MKI egy tűzvédelmi szabályzattal rendelkezik, melynek hatálya kiterjed az igazgatóság 
irányítása alá tartozó Kirendeltségek, Hivatásos Tűzoltóságok, Őrsök által használt létesítményekre és a 
teljes személyi állományára. 

 A Nógrád MKI tűzvédelmi megbízottja Garai Levente tű. őrnagy. 

 Az általános tűzvédelmi ismeretek oktatása a Nógrád MKI Igazgatójának 14/2015. számú Intézkedése 
szerint történik. A Balassagyarmati KVK és HTP, valamint az Őrsök teljes személyi állományának a 
tűzvédelmi oktatása rendben megtörtént. 



 

 

Tűzoltó készülékek helyzete 

Megnevezés 
Porral oltó 
6 kg-os 

Porral oltó 
12 kg-os 

CO2 oltó 
2 kg-os 

Habbal oltó 
6 l-es 

Habbal oltó 9 
l-es 

Tűzoltó készülék (EN-3) 21 16 8 2 10 

Összesen 21 16 8 2 10 

Ebből 18 évnél idősebb 1 - - - - 

 

Oktatások 

 A gépjármű vezető állománynak a menetlevél vezetésének az oktatása rendben megtörtént, az oktatási 
naplóban és azon kívül, dokumentálva lett. 

 Az éves rendszerességgel megtartott KRESZ oktatást, a Balassagyarmati HTP műszaki biztonsági tisztje 
az érintett állomány számára megtartotta, mely során ismertetve lettek az aktuális KRESZ módosítások, 
megkülönböztető jelzés használatának szabályai, a BM OKF 40/2012. számú Intézkedés, valamint a Nógrád 
MKI gépjármű szabályzata, továbbá a téli időjárás veszélyei, hólánc használata, felszerelésének ismertetése. 

 

Beruházások 

 A Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsön üzemben tartott HDR-679 frsz-ú MB RB 4000 gépjármű fecskendő 
a BM Heros Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. elvégezte a gépjármű teljes körű felújítását. A 
felújítás után egy üzembiztos, minden tűzoltó igényt kielégítő felújított gépjárműfecskendő lett készenlétbe 
állítva. 

 A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 
épületeiben végrehajtásra került felújítások és javítások nagyban hozzájárultak az állomány egészségesebb és 
biztonságosabb munkavégzés feltételeinek kialakításához. 

 

Ruházat 

 A 2016 évben két alkalommal került sor ruházati szemlére. 

 A első ruházati szemlén feltárt hiányosságot az érintett állomány pótolta, jelenleg mindenki rendelkezik 
a részére előírt ruházattal. 

 A 2016 évi utánpótlási illetmény kiutalásra kerülő részével az állomány rendre elszámolt, a ruhaszámla 
összesítő ívek és számlák átadásra kerültek a Nógrád MKI műszaki osztályára. 

 Az egyéni védőeszközökkel történő ellátás a BM OKF 84/2011. számú Főigazgatói Intézkedésben 
rögzítettek szerint történik. Az egyéni védőeszközök cseréje és pótlása az elhasználódás tekintetében 
folyamatosan történik a kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok és őrsök vonatkozásában az igazgatóság 
műszaki osztályának koordinálásával. 

 

IX. Ellenőrzés 

 



 A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség éves ellenőrzéseit a 2016. évi I. és II. félévi Vezetői 
Munkatervben tervezettek alapján hajtotta végre. A KvK ellenőrzései alkalmával, jelentős hiányosságokat 
nem tárt fel a tárgyi időszakban a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltósággal szemben. Az eseti feltárt 
hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült, aminek betartását a KvK tűzoltósági felügyelője 
folyamatosan ellenőrzi. 

 Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2016-ban két ízben lett megszervezve a szolgálati csoportok részére, 
amelyek közül az egyik nappali, a másik éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajtva. A gyakorlatok 
végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, és tűzoltásvezető esetében megfelelő értékelést kapott.   

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokaként tervezett ellenőrzéseimet az éves 
gyakorlattervnek megfelelően, a gyakorlatok helyszínére és időpontjára koncentrálom. A helyismereti 
foglalkozásokat a lehetőségekhez mérten a Tűzoltóság és Katasztrófavédelmi Őrsök által végrehajtott napon 
a helyszínen ellenőrzöm, ahol témavizsgálat keretében egyúttal ellenőrzöm a létesítmény tűzoltói 
beavatkozás szempontjából releváns körülményeit, a vonatkozó szabályok betartását is.  

 Ugyanígy hatósági ellenőrzés alá vonom a létesítmény tűzoltó vízforrásait. A hiányosságokról 
jegyzőkönyv készül, amelyet a hatósági osztály, vagy a terület szerinti hatósági munkát végző személy 
(KVMB-s, Őrsparancsnok) felé átadok az eljárás lefolytatása céljával. Mivel a helyismereti foglalkozások 
őrsönként azonos időpontban, de eltérő helyszíneken kerülnek megszervezésre, ugyanilyen ellenőrző 
tevékenységet határoztam meg az őrsparancsnok Urak részére is. 

 A begyakorló gyakorlatok, valamint az ellenőrző gyakorlatokon lehetőség szerint mind a három napján 
részt veszek magam is az őrsparancsnokokkal együtt. Tapasztalataimat az ellenőrzési naplóban összegzem. 

 A gyakorlatokon kívüli, és terven felüli ellenőrzéseimet a Munkafolyamatba épített módon, a laktanyán 
belüli tevékenység, jórészt a foglalkozások, oktatásokra irányítom. Ezek megállapításait az oktatási naplóban 
írom le. 

 A Balassagyarmati KvK 2015. II. féléves munkaterve értelmében a Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltóság bevonásával végrehajtásra került a 3 év, vagy annál hosszabb ideje együttműködő Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületek átfogó ellenőrzése, amelynek eredményeként 2016. év első felében az ellenőri 
jelentések, minősítések elkészültek.  

 

X. Egyéb 

 

 Együttműködés keretében rendszeresen képzéseket tartottunk a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 
működési területén található Önkéntes Tűzoltó Egyesületi tagoknak, valamint a társszervek, létesítmények 
munkavállalóinak (BV, MAHLE veszélyhelyzeti beavatkozó csoport)  

 2016. évben ünnepeltük a Balassagyarmati Tűzoltóság fennállásának 140. évfordulóját, melynek 
keretében megrendezésre került immár 2. alkalommal a Nógrád Megye Erős Tűzoltóinak versenye 
Balassagyarmaton a felújított főtéren. 

 

Kirendeltség-vezető Úr, kérem jelentésem elfogadását. 

Balassagyarmat, 2017. február 14. 

 
 Mohács Gábor tű. őrnagy 
 tűzoltóparancsnok 

 Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság  
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Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület! 
 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) 2016. évi tevékenységét az 
alábbiak szerint hajtotta végre: 
 

I. Bevezetés 
 
 Jelentem, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban NMKI) 
Balassagyarmat Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban Bgy KvK) tevékenységét a 2016. évben a 
szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban BM OKF) 
és a Nógrád MKI normatív szabályozói, valamint a Nógrád MKI Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján végezte.  

Általános jellemzők 
A Nógrád MKI Balassagyarmati KvK illetékességi területe Nógrád megye nyugati részén 

helyezkedik el. Az illetékességi terület települései jellemzően kertvárosi, kisebb részben lakótelepes jellegű, 
melyeket három járás, Rétság, Szécsény és Balassagyarmat járás foglal magába. A Balassagyarmat KvK 
működési és illetékességi területe nagy kiterjedésű, ezért jelentős távolságok vannak. 

 

A kirendeltség illetékességi területének veszélyeztetettsége 
 
 A kirendeltség területén egy nagy folyó az Ipoly található. Az Ipoly folyó jelentős árvízi 
veszélyeztetettséget jelent. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a veszélyeztetettség jelentősen megnőtt. 
Árvízi veszélyeztetettséget jelentenek még a nagyobb hegyvonulatokból érkező gyorsfolyású patakok, 
melyek a rövid idő alatt lehulló, hírtelen csapadék miatt rendkívül gyorsan áradnak, villám árvizeket 
okoznak. 

 A közlekedés fő veszélyforrásai az 2 (E77 nemzetközi) számú főút, és a 22. számú főút. 
Mindegyiken jelentős személyautó és teherforgalom zajlik egész évben, mert az agglomerációban élők 
ezeken a fő közlekedési útvonalakon közelítik meg a Fővárost, valamint az 2-es tranzit forgalma is jelentős, 
hiszen észak felé ezen az útvonalon lehet elhagyni az országot. 

 Veszélyt jelentenek még a hegyi településekhez vezető alsóbbrendű utak egyes szakaszai, melyek a 
téli időjárási viszonyok között csak nehezen járhatóak. 

 

II. Vezetés, irányítás, humánpolitika 
 
 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi állománytábla szerinti létszáma a 
Kirendeltségnek 121 fő. A nevesített állománytábla szerinti feltöltöttsége (2016. december 31.-i állapot 
szerint) 115 fő. 
 A hivatásos állományhoz kapcsolódó fontos jogszabály a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és ezek végrehajtási 
rendeletei, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény ami alapján 
tevékenykedünk. Az elmúlt évben is a személyzeti munka végzése során az említett törvények és 
végrehajtási rendeleteinek változásait folyamatosan figyelemmel kísértük. Napi szintű kapcsolatot tartottunk 
a NMKI Humán Szolgálatával, a feladatokat a Szolgálatvezető szakmai iránymutatásával végeztük. 

 A személyi állomány tagjait folyamatosan tájékoztattuk a rájuk vonatkozó jogszabályi változásokról, 
jogaikról, kötelezettségeikről. Az ügyeik intézéséhez, jogaik gyakorlásához segítséget, felvilágosítást 
nyújtottunk, a szükséges nyomtatványokat biztosítottuk.  



 

 

 Az egyéni teljesítményértékeléseket és a teljesítménykövetelmények meghatározását a teljes 
személyi állományra vonatkozóan határidőre elkészítettük. 2016. évre vonatkozóan elvégeztük a 
szabadságok megállapítását, a szabadságról szóló kartonokat naprakészen vezetjük, a távollétek SZÖSZ 
rendszerben való rögzítéséről folyamatosan gondoskodunk. Igény esetén elkészítettük az aktív és a nyugdíjas 
személyi állomány Magyar Honvédség Egészségügyi Központ igénybevételéhez szükséges igazolásokat és a 
kérelemmel együtt felterjesztettük a NMKI Humán Szolgálata részére. Fontosnak tartjuk a személyi 
állományunk utánpótlásának biztosítását, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a képzésre, továbbképzésre. 

 A személyi állományunk tagjai részére a minden évben kötelezően előírt ismétlődő munkavédelmi 
oktatásokat megtartottuk, valamint minden új belépő előzetes munkavédelmi oktatását is elvégeztük. A 
balesetek megelőzése érdekében az állomány figyelmét az elmúlt évben is felhívtuk az óvatosságra, az 
alapos bemelegítés fontosságára, valamint az e témában készült tanulmányokat is az oktatás tárgyává tettük. 
Amennyiben szükséges volt rendkívüli munkavédelmi oktatást tartottunk. Az éves munkavédelmi 
helyzetértékelést és a baleseti statisztikát január hónapban a határidőt betartva megküldtük a 
munkabiztonsági felügyelő részére.  

Személyi sérüléssel járó és nem járó balesetre vonatkozó statisztikai adatok a következő képen alakultak: 
 

Felmentési nappal nem 
járó balesetek száma (db) 

Felmentési nappal járó 
balesetek száma (db) 

1 1 
 
A 2014 évben teljes körű felújítás történt a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a 

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanyájában. 
Általánosan elmondható, hogy a beruházás után a szolgálatot adó állomány életkörülményei 
jelentősen javultak, a laktanyában történő közlekedéssel kapcsolatos balesetek előfordulási 
lehetősége a korábbi állapothoz viszonyítva minimalizálódott. 
 
 Az oktatások, felvilágosítások alkalmával az elmúlt évben is felhívtuk a figyelmet a felelősségre 
vonás, a méltatlansági eljárás alá kerülés, valamint a katonai vétségek, bűncselekmények elkövetésének 
megelőzésére, az ittas vezetés súlyos következményeire szolgálatban és szolgálaton kívül. 

 Április hónapban újra toborzásra került sor a vonulós tűzoltó állomány feltöltésére. 3 fő felelt meg a 
fizikai felmérésen és elbeszélgetésen. Az újfelszerelők orvosi alkalmassági vizsgálatának előkészítésében, 
tájékoztatásban vettünk részt. 
 A személyi állomány az év folyamán több alkalommal is képviselte a megyét különböző 
versenyeken kisebb és nagyobb eredményekkel: pld. TFA Hungary Budapesten, Lépcsőfutó Országos 
Bajnokság Budapesten. 
 

Az elmúlt időszakban a kirendeltséget érintő fegyelmi eljárás egy esetben indult. A fegyelemsértés 
vétségből adódóan egy fő megrovásban részesült. Továbbá egy esetben méltatlansági eljárás keretében egy 
főnél, felmentését rendelte el az igazgató úr. 

Dicséretben és jutalomban több személy részesült, mint országos, mint megyei valamint helyi 
elismerésekben az állomány dolgozói. 
 

III. Gazdálkodás 
 

A kirendeltség önálló gazdálkodási jogkörökkel nem rendelkezik, de ennek ellenére a 
műszaki, pénzügyi kiszolgálás feladatainak egy részét itt a helyszínen kell elvégezni. E feladatokra 
jelenleg 3 fő áll rendelkezésre, akikhez minden helyi szinten elvégzendő műszaki, gazdasági, 
pénzügyi és humán kiszolgálói feladat hozzá van rendelve. A műszaki biztonsági tiszt tekintetében 
szerencsés helyzetben van a kirendeltség, mert a műszaki biztonsági tiszt hosszú évek óta látja el a 
parancsnokság anyagi, műszaki, munkavédelmi és egyéb feladatait.  



 

 

A közfoglalkoztatási program keretében jelenleg Bgy KvK-n 6 főt, Rétság KvŐ-n 1 főt, Szécsény 
KvŐ-n 1 főt és a Bercel KvÖ-n további 1 főt foglalkoztatunk. A kirendeltségen történik a megfelelő 
személyek kiválasztása. A kiválasztáshoz szükséges kiközvetítés érdekében felvettük a kapcsolatot az 
illetékes Munkaügyi Központtal. A kiválasztott személyeket a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság TEPMEK Egészségügyi Osztályára küldjük egészségügyi vizsgálatra, alkalmasság esetén 
elkészítettük a szerződéseket, beszereztük a közvetítői lapot, amiket felterjesztettük a NMKI-ra.  

 A közfoglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása megfontolandó, az általuk elvégzett feladatok a 
kirendeltségen, a tűzoltóparancsnokságon és a hozzá tartozó katasztrófavédelmi őrsökön mással nem 
elvégeztethetőek. 

 A megfelelő irodákban történő elhelyezés mind a kirendeltségen, mind a parancsnokságon 
biztosított. Az ügyintézéshez szükséges gépjárművekkel rendelkezünk.  

A személyi állományt megillető nem rendszeres személyi juttatások, távollétek és a pótlékokra való 
jogosultságot tartalmazó jelentések továbbítására is nagy figyelmet fordítottunk. 
 A kirendeltség raktárai (Szügyi úti és a Rétsági laktanya területén lévő) az ingatlanszemle során 
megállapítást nyert, hogy felújításra szorul. 
  

1. Informatika 

 

 Munkavégzéshez szükséges informatikai háttér a kirendeltségen rendelkezésre állt, bár a 
számítógépek átlag üzemideje igen jelentős.  Az új rendszernek megfelelően az EDR rádiók 
újraprogramozására került sor, valamint az ügyeleti rendszer megváltoztatásával a struktúrának megfelelő 
(PAJZS rendszer) változás kialakítása és üzemeltetése a HTP-n és a katasztrófavédelmi őrsökön 
megvalósult. 
 A katasztrófavédelmi őrsökön elhelyezésre kerültek az üzemeltetéshez elengedhetetlen informatikai 
eszközök, amik biztosítják a megfelelő szintű munkavégzést. 
 A 2014 második felében a vonuló szereken elhelyezett számítógép (MINIPAJZS), amely folyamatos 
kapcsolatot biztosít a művelet irányítás központi rendszerével. További fejlesztés a központi nyomtató 
beruházás, ami nagyban segíti az irodai munkát. 
 

2. Műszaki 

 

 A 40/2012 sz. BM OKF int. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság járműfenntartó 
rendszerének kialakításáról és működtetéséről szóló intézkedés alapján végezzük a jármű karbantartási 
feladatokat, a hibák megelőzésére és feltárására.  

 A gépjárművekkel kapcsolatos műszaki vizsgáztatások elvégzésére, az eseti meghibásodásokból 
adódó javításokra, időszakos karbantartásokra, az éves tűzoltás technikai felülvizsgálatokra a kirendeltség 
kiemelt figyelmet fordított. A meglévő eszközállomány állagának megóvása, bevethetőségének fenntartása 
kiemelt feladatként jelentkezett.  

 A rendszeres karbantartások és felülvizsgálatok ütemezett elvégeztetése, a sérült vagy elhasználódott 
eszközök mihamarabbi javíttatása, szükség esetén selejteztetése és pótlása kiemelt feladatként elvégzésre 
került. A kisgépek karbantartását, revíziókat és felülvizsgálatokat rendszeresen végrehajtottuk.  

 A személyi védőfelszerelések, védőruhák bevethető állapotban tartása a katasztrófavédelem 
hivatásos állománya, a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állománya számára 
biztosított. 
 A Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsön üzemben tartott HDR-679 frsz-ú MB RB 4000 gépjármű 
fecskendő teljes felújításra lett átadva a BM Heros Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Részére, 
ami év közben visszaérkezett az őrsre. A felújítás után egy üzembiztos, minden tűzoltó igényt kielégítő 
felújított gépjárműfecskendő lett készenlétbe állítva. 



 

 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon és a Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrsön 
beszerelésre került úgynevezett Strarter rendszer, jelentősen elősegíti a gépjárművek üzemkész, riasztható 
állapotát. 
 Év végével a Berceli KvŐ egy új típusú RÁBA fecskendőt vehetett át, ami nagyban segíti a terület 
tűzbiztonságát. 
 

IV. Hivatal 
 
 Kialakításra került a teljes körű elektronikus ügyintézés az egységes Központi Érkeztető Rendszer 
(továbbiakban: KÉR). 2015. évben került bevezetésre a RobotZsaru Neo iratkezelő rendszer.  
 Bgy KvK-n működik az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató Elektronikus 
Dokumentációs Rendszer az ÉTDR is, a hatósági osztályvezető figyeli, nyomtatja az ÉTDR-ből az 
Építésügyi Dokumentációkat, kérelmeket, majd itt is rögzíti a szükséges adatokat. 
 A Bgy KvK ügykezelési feladatainak ellátását két fő közalkalmazott segíti. Az ügykezelési feladat 
rendszerébe tartozik az ügyiratok fogadása, érkeztetése, kiosztása, postázása, irattárazása, valamint az e-
mailek folyamatos figyelése. 
 A jövőben kiemelt figyelmet fogunk fordítani az iratok kezelésére, kiemelten a KET előírásaiban 
foglaltak betartására. 
 A kirendeltség-vezetői parancsok és intézkedések aktualizálása végrehajtásra kerültek a hatályos 
normák figyelembe vételével. 
 A vezetői fórumrendszer működtetése havi és heti vezetői értekezletek megtartásával valósul meg, 
melyekről feljegyzések készülnek. A vezetői fórum keretében kerül megbeszélésre, és értelmezésre a 
megjelenő országos és területi szintű szabályozások jelentős része. 
 A határon átnyúló kapcsolatokat kiemelten a szakmai együttműködésekre és tapasztalatok cseréjére 
szeretnénk kihegyezni. Mint a szlovák, mint pedig a lengyel tűzoltó kollégákkal a régen meglévő 
kapcsolatokat szeretnénk tovább ápolni. 
 Lakossági kommunikációt a NMKI Hivatalán keresztül, a helyi sajtón, lakossági fórumokon, illetve 
a városi televízión szeretnénk megvalósítani. 
 A HJT-s jelentéseket és a bekért adatokat határidőn belül elkészítettük és továbbjelentettük.  
 Káresetekről és más fontosabb eseményekről rendszeresen fotót, és egy pár soros cikket küldünk föl 
a megyei honlap hírei közé, amely elősegíti a lakossági kommunikációt. 
  Rendszerese részt vettünk az illetékességi területünkön lévő önkéntes szervezetek éves közgyűlésén, 
amire meghívást kaptunk. 
  

V. Tűzoltósági Felügyelőség 

 
 2016. évben a Bgy KvK. készenléti szolgálatot ellátó állománya a tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, mind a 
törvényben megfogalmazott kötelezettségének, mind a polgári lakosság elvárásainak.  

 A kárhelyszínek megközelítésekor megfelelő helyismeretről tettek tanúbizonyosságot munkatársaink, 
helyszínre érkezésük minden esetben az elvárható időtartamon belül megtörtént. Beavatkozásaink 
hatékonyak és jó színvonalúak. Általánosságban elmondható, hogy tűzoltási és mentési tevékenységünket a 
gyors, megalapozott és szakszerű munkavégzés jellemzi. A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok 
végrehajtási rendeletét, a belső szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a 
mindennapos munka során hatékonyan alkalmazta. A ciklusos képzés keretein belül az állomány 
továbbképzése a hatályos Főigazgatói Intézkedés előírásainak megfelelően folyamatos. A képzések, 
továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül az állomány felkészült a tűzoltási és műszaki mentési 
feladatok felszámolására, a katasztrófák okozta károk elhárítására. A szerekkel, felszerelésekkel, különleges 
szerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű 



 

 

ellenőrzések során is számot adott. 

  A jogszabályi változásokat mindenki a beosztásához szükséges mértékben ismeri.  Az állomány 
fizikai állóképessége átlagon felüli, a szinten tartásához szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak. A 
szakmai és sport versenyeken a kitűzött célokat az állomány teljesítette. A tervezett rendezvényeinket 
megtartottuk. Szakfelszereltségek tekintetében, a tűzoltóságon és a hozzá tartozó katasztrófavédelmi őrsökön 
az alapfeladatok ellátásához a felszerelések rendelkezésre állnak és érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek.  

2016. év január 01-től december 31-ig a következő események történtek a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén: 

Tűzeset Műszaki 
Mentés 

Beavatkozást 
igénylő Téves jelzés 

Szándékosan 
megtévesztő 

jelzés 

Kiérkezés 
előtt 

felszámolt 
Utólagos Összesen 

260 210 
 

352 
 

91 1 16 10 470 

 
• Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve: 

Tűzeset:    ≈ 55,31  % 
Műszaki mentés    ≈ 44,68  % 
Beavatkozást igénylő:   ≈ 75  % 
Téves jelzés    ≈ 19,36  % 
Szándékosan megtévesztő jelzés ≈ 0  % 
Kiérkezés előtt felszámolt   ≈ 0,3  % 
Utólagos jelzés    ≈ 0,2  % 

 
Tűz és műszaki mentések száma havi bontásban: 

 



 

 

 A beavatkozások számánál megfigyelhető, hogy a 2016. évi eseményszámok között kiugró értékek 
nem szerepelnek. A tűzesetek a tavaszi hónapokban, a műszaki mentések a nyári időszakban szaporodtak 
meg kis mértékben, összességében azonban a 2015. évi értékek alatt maradtak. Tűzvizsgálat az évben az 
illetékességi területünkön 6 esetben indult. A tűzoltás vezetésének átvételére 6 esetben került sor. 

 Kollégáink összesen 44 személyis érüléssel járó káresemény során, összesen 84 sérült mentésében 
működtek közre, miközben 32 személyt mentettek meg az év folyamán miközben sajnos egy káreset 3 
halálos áldozatot követelt. 

 Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 99 esetben vettek részt tűzoltásban és műszaki mentésben, mely 
nagyban segítette a hivatásos egységek munkáját. 

 

VI. Polgári Védelmi Felügyelőség 
 
 
 A polgári védelmi szakterület a BM OKF által meghatározott stratégiai irányvonalak, a NMKI 
munkaterve, és a Bgy KvK kirendeltség-vezetőjének szakmai feladatszabása szerint hajtotta végre a 2016. 
évi feladatait. 

 Az illetékességi terület és a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása vonatkozásában 
változás nem történt. A kirendeltséghez három járás, 68 település tartozik. 28 település II-es, 40 település III-
as besorolású. 

A közbiztonsági referensek száma 26 fő, ugyanakkor van olyan referens, aki több településen látja el 
a feladatokat. A felkészítéseken részt vettek, koordinációs értekezletük végrehajtásra került. 
Együttműködőek, de hatékonyságuk megkérdőjelezhető, mivel csatolt feladatként látják el feladataikat.  

 Két alkalommal, márciusban és októberben felkészítést tartottunk a közbiztonsági referensek részére, 
ahol mindig az aktuális és várható veszélyeztető hatásokra készítjük fel a jelenlévőket, továbbá az ADR 
területéről is átfogó ismereteket kaptak mindkét alakalommal.  

 A Polgári Védelem tárgyi időszakban 260 db ellenőrzést tartott és ezekből 260 iktatott 
jegyzőkönyvet készített a kirendeltség. A 2016 év kiemelt feladata volt a települési önkéntes mentőcsoportjai 
minősítő gyakorlatának megszervezése és végrehajtása, továbbá a járási mentőcsoportok ismétlő gyakorlata, 
új szakterületeken való minősítése. ( Vízből-mentés, Búvár, Alpin-technika ) 
  Tizenhárom település tekintetében (2015-ben Ludányhalászi, Hont, Nagyoroszi, Cserhátsurány, 
Herencsény, Borsosberény, Rétság. 2016-ban Nagylóc, Endrefalva, Magyargéc, Tolmács) valósult meg a 
mentőszervezetek felkészítése és gyakorlata, minden alakalommal a helyi adottságoknak megfelelően 
készítettük fel a mentőcsoport tagjait, elsődlegesen elméleti felkészítést kaptak majd gyakorlatban mutatták 
be az elsajátított technikákat. Minden település mentőcsoportja megfelelő minősítést kapott. 
 A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok 
ellátásánál személyi változás nem történt, a NMKI Igazgatója által 2015-ben kijelölt személyek látják el ezen 
beosztásokat. 
 Rendszeresen részt veszünk a HVB üléseken, melyen esetleges kérdés esetén szóban tájékoztatjuk a 
résztvevőket. 
 A bekövetkezett veszélyhelyzetekről, az elhárításokról a HVB Elnökök tájékoztatva lettek. 
Mindegyik HVB számára rendszeresen megküldésre kerültek a negyedéves veszélyhelyzeti prognózisok és a 
beválás vizsgálatok, továbbá a KvK havi Műveleti Tervei és azok végrehajtásáról szóló jelentések. 
 A 2016 évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott  feladatot a  
megadott határidőn belül teljesítettünk, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről gondoskodunk. 
 A Kap-online rendszert működtetjük, az ellenőrzési tervet, ellenőrzéseket az előírt módon rögzítjük 
működéssel kapcsolatos problémákat, ha van, jelezzük.  
 A katasztrófavédelmi operatív törzsek rendkívüli téli időjárási helyzetekre történő felkészüléssel 
kapcsolatos országos törzsvezetési gyakorlatában közreműködtünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a 
járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az 
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érintetteket.   
 Évközi feladatként víztározók rendszeres ellenőrzése, védművek vizsgálata szemrevételezéssel, 
tulajdonosok üzemeltetők aktualizálása, jegyzőkönyvezése, továbbá adatbázis frissítése.  
 Veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatának végrehajtására nagy figyelmet fordítottunk, majd 
megtörténtének a pontosítások, és az aktuális állapot jelentésének felterjesztése.  
 Részt vettünk a KDVVIZIG őszi bejárásán, az Ipoly folyó I. rendű árvízvédelmi műveinek 
szemléjén. Egyeztetéseket folytattunk a Járási Népegészségügyi Intézettel a befogadó/melegedő helyek 
közös ellenőrzését illetően, majd közös supervisori ellenőrzéseket folytattunk le, a meghatározott 
létesítményekben.  
 A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk, majd 
jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről. 
 
 Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére rendszeren tartunk előadásokat és 
tájékoztatókat minden korosztály részére, főként óvodás és iskolás korcsoportoknak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felkészítjük az iskolásokat a Katasztrófavédelmi versenyre, melyen minden évben sikereket érnek el.  
 A középiskolások közösségi szolgálatának, a megadott kereteken belül betekintést engedünk a 
szervet életébe, eközben megismerkedhetnek a szervet felépítésével, céljaival, munkájával, a tűzoltó 
járművekkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival. 
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VII. Iparbiztonsági Felügyelőség 

 
2016. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén 

(jellemzően a 2. számú főút ellenőrzési helyszínein) és az illetékességi területen kívül (országos Disaster 
akciók, egyéb akciók) 54 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 618 megállított járműből összesen 
80 szállított veszélyes árut. 

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzései a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a 
leginkább érintett a 2. főúton kerültek végrehajtásra, ezek mellett történt ellenőrzés a 22. számú főúton, 
valamint Balassagyarmat, Szécsény és Bánk belterületén mobil ellenőrzések is végrehajtásra kerültek. 

Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a kirendeltség illetékességi területét érintően a veszélyes 
áru szállítás jellemzően a 2. főútra koncentrálódik, azonban a Balassagyarmat belterületén végzett 
ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a kisebb áruszállító, jellemzően terítőjáratban közlekedő 
kistehergépjárművek által végzett veszélyes áru szállítás több esetben nem felelt meg a jogszabályi 
előírásoknak. A veszélyes áruk tranzit jelleggel történő szállítása a 2. számú főúton lebonyolódó forgalom 
jellegéből adódóan jelentős. 
Az ellenőrzés során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 822.497 kg/liter volt. 

 
2016. évben a leggyakrabban szállított veszélyes anyagok a következők voltak: 

 

Veszélyes áru megnevezése Szállítások 
száma 

UN 1203 Motorbenzin 16 
UN 1202 Gázolaj 10 
UN 3257 Magas hőmérsékletű folyékony 
anyag m.n.n. 10 

UN 1057 Öngyújtók 6 
  

2016. évben a szállított áruosztályok eloszlása: 
 

 

 

Veszélyességi osztályok megnevezése osztály 
száma 

mennyiség 
(db) 

 
% 
 

Robbanóanyagok és tárgyak 1 5 5 
Gázok 2 18 19 
Gyúlékony folyékony anyagok 3 31 33 
Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív 
anyagok és érzéketlenített, szilárd 
robbanóanyagok 

4.1 3 3 

Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.2 2 2  
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat 
fejlesztõ anyagok 4.3 3 3 

Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.1   
Szerves peroxidok 5.2 2 2 
Mérgezõ anyagok 6.1 0 0 
Fertõzõ anyagok 6.2 0 0 
Radioaktív anyagok 7 0 0 
Maró anyagok 8 15 16 
Különféle veszélyes anyagok és tárgyak. 9 16 17 



 

 

Az ellenőrzött, az ADR hatálya alá tartozó járművekből 55 db tartányos, 24 db küldeménydarabos, 1 
db ömlesztett szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét. 

Szabálytalanság 14 esetben került feltárásra (rakományrögzítés hiánya, tűzoltó készülék hiánya, 
küldeménydarabok jelölése, oktatási igazolások hiánya, narancssárga táblák rögzítése, helytelen 
fuvarokmányok, stb.) melynek következményeként 7.510.000,-Ft bírság került kiszabásra, valamint egy 
hatósági eljárás jelenleg is folyamatban van. 

A 2015. évben elért 1,19%-os felderítettség az idei évben 17,5%-ra emelkedett. Többször került sor a 
szállítási szokások megismerése céljából munkaidőn túli ellenőrzésre, valamint 12 órás és 24 órás ellenőrzés 
végrehajtására. 

 
A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a 2016. évben veszélyes 

áru telephelyi ellenőrzésére 13 esetben került sor. Az ellenőrzéseket alkalomszerűen a társhatóságokkal 
együtt végeztük. 

Az ellenőrzések során, két telephelyen a veszélyes áru szállítás tekintetében hiányosság került 
megállapításra (biztonsági tanácsadó hiánya, ADR 1.3. fejezete szerinti oktatások hiánya) melynek 
következményeként 400.000. Ft bírság került kiszabásra, egy eljárás folyamatban van. A 2016. évben elért 
felderítettség 15%. 

 
2016. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru 

vasúti szállítása két esetben történt. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről két 
alkalommal vettünk részt országos Disaster akció keretében veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen,  
Kelebián és Ferencvárosban, valamint külön engedéllyel több esetben kerültek ellenőrzések végrehajtásra a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén, a Budapest Ferencváros Rendező-
pályaudvaron is.  

Összesen 12 ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 14 vasúti szerelvény, 262 vasúti 
kocsija, abból 214 RID hatálya alá tartozó ellenőrzése történt meg. 

A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése során a szállításban résztvevők részéről három vasúti 
kocsi esetében történt hiányosság feltárásra (veszélyes anyag szivárgás, hiányzó vakkarima csavar), melynek 
következményeként 500.000,-Ft bírság került kiszabásra, egy eljárás még folyamatban van. 
 

A veszélyes áru szállításra vonatkozó BM OKF Főigazgatói és NMKI Igazgatói intézkedésben 
szereplő iratminták alapján a szükséges felhasznált iratok, nyomtatványok folyamatosan pontosításra, 
aktualizálásra kerületek. 

VÁSZ programra a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén 
végrehajtott veszélyes áru közúti ellenőrzési jegyzékeinek feltöltése folyamatos. 

A kirendelhető tolmácsok egyeztetése folyamatosan történik, a tolmácsok listáját csatoltan 
felterjesztem. 

Összeállításra kerültek a veszélyes áru szállítással kapcsolatban kért adatok, javaslatok, többször 
megtörtént a veszélyes áru szállítás helyszíni és telephelyi ellenőrzések lefolytatásához szükséges eszközök 
felmérése. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából 7 fő rendelkezik a veszélyes áru 
szállítás végrehajtásához előírt végzettséggel (iparbiztonsági felügyelő, hatósági osztály 2 fő, 3 fő KVMB, 
őrsparancsnok). Az ellenőrzésekbe első sorban az ADR végzettséggel rendelkező állomány került bevonásra. 

A hatósági osztály és a hivatásos tűzoltó parancsnokságok részéről az ellenőrzésbe bevont állomány 
részére rendszeres továbbképzés keretén belül a központilag kiadott tematikát alapul véve a veszélyes áru 
szállítással kapcsolatos ismeretek, jogszabályok bővítésére, az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére 
folyamatosan sor került. 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya részére a 2015. év veszélyes áru 
szállítási és veszélyes üzemekkel kapcsolatos tapasztalatairól értékelő, ismeretfelújító képzés 2016 első 
negyedévében megtartásra került. 

A veszélyes áru szállítás helyszíni és telephelyi ellenőrzések lefolytatásához szükséges, a BM OKF 
intézkedésben meghatározott eszközök még nem állnak teljesen egészében rendelkezésre, beszerzésük 
folyamatban van. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru szállítással 
kapcsolatos baleset nem történt. 



 

 

 
 

VIII. Hatósági tevékenység 
 
   A Bgy KvK a 2016. évben is az integrált hatósági munkára nagy hangsúlyt fektetett. A folyamatosan 
fejlődő preventív munkának köszönhetően jelentősen csökkent a tűzesetek száma. Főigazgatói 
feladatszabásokat szem előtt tartva a hatósági feladatok végrehajtását a kirendeltség teljes hatósági 
munkavégzésre jogosult állományának bevonásával végeztük. A kirendeltségen tárgyi évben 3232 db ügy 
került iktatásra ebből 16 db téves iktatás volt, így megállapítható hogy a kirendeltség 3216 ügy kapcsán 
végzett munkát. A 3116 ügykapcsán összesen 10773 db ügyirat keletkezett ebből 7548 saját készítésű irat.   
   Az integrált gondolkodás, valamint az ennek szellemében végzett feladat végrehajtás 
következményeként az élet-, és vagyonbiztonság javult. Az integrált szemléletű munkamódszer a hatósági 
feladatok nagyobb mennyiségű és eredményesebb végrehajtását eredményezte. A hatósági osztály előadói 
számára a heti továbbképzést rendszeresen megtartjuk. A kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégák 
felkészítése folyamatos. Az OKF és megyei intézkedések megismerését követően a napi feladatok 
végrehajtása során azok gyakorlati alkalmazását folyamatosan bevezettük. Az iratminták változásait 
folyamatosan nyomon követjük, a kirendeltséghez igazítjuk.  

Hatósági szankciók az alábbi eloszlásban foganatosítva (polgárvédelmi, szolgáltatás felügyeleti és 
piacfelügyeleti ellenőrzések kapcsán intézkedést nem végeztünk): 

 

szankció típusa darabszám kiszabott 
összeg (Ft) 

2016.12. 31-én 
befizetett (Ft) 

Tűzvédelmi bírság (kéményes) 25 (5) 2 017 000 1 308 000 

ADR/RID bírság 17 (14/3) 
8 610 000 

(7 510 000 / 
1 100 000) 

3 410 000 
(2 610 000 / 

800 000 
Eljárási bírság (kéményes) 23(22) 115 000 20 000 
Tűzvédelmi hatósági kötelezés 12 - - 
Tűzvédelmi hatósági felhívás 209 - - 
Munkavégzéstől eltiltás 
(tűzvédelmi jogkörben) 0 - - 

rendezvény bezárás 0 - - 
 

A 4 db bírsággal kapcsolatban és 1 db hatósági kötelezéssel szemben fellebbeztek. II. fokon 2 
bírságot helybenhagytak, 1-et megsemmisítettek, 1 fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutósítottunk 
továbbá a hatósági kötelezés is megsemmisítésre került. 
 A balassagyarmati és szécsényi Rendőrkapitánysággal közösen több alkalommal éjszakai 
szórakozóhelyek ellenőrzését végeztünk.  
 A tűzoltó készülék javító műhelyek szolgáltatásfelügyeleti ellenőrzéseit megtartottuk. Az adventi 
időszakban a karácsonyi vásárok ellenőrzése megtörtént. 
 A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat folyamosan végeztük, tárgy évben 
jelentősen megemelkedtek a kötelező közszolgáltatás elmaradásával kapcsolatos ügyek. A tűzvédelmi 
hatósági ellenőrzésekre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet minden hónapban elkészítettük és megküldtük a 
megyei igazgatóságnak. Az ellenőrzések a tervezettek szerint jellemzően végrehajtásra kerültek, ellenőrzés 
csak indokolt esetben maradt el. Továbbá nem tervezett ellenőrzések is hajtottunk végre, telephely és 
működési engedélyezések, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elmaradása kapcsán.  
 Az ellenőrzések folyamán a szükséges intézkedéseket minden esetben megtettük. Az ellenőrzéseket 
minden esetben 2 fővel végeztük, ami szakmailag indokolt, de az összlétszámból kifolyólag sok problémát 
generált.  
 A feladatként meghatározott témavizsgálat kapcsán a hatósági ellenőrzéseket megszerveztük és 
végrehajtottuk (piacfelügyeleti és a szolgáltatás felügyeleti ellenőrzései). 
 A megyei, illetve az OKF által meghatározott egyéb feladatokat végrehajtottuk (pl: panaszügyekkel 



 

 

kapcsolatos adatszolgáltatás, ügyiratok megküldése, be nem fizetett bírságokkal kapcsolatos feladatok, 
szolgáltatási díjakkal kapcsolatos feladatok…) 

IX. Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység 
 
 A kirendeltség az ellenőrzéseit a 2015 I. és II. félévi Ellenőrzési és Felügyeleti Terve alapján 
végezte.  
 A kirendeltség célellenőrzést, szükség szerint szemlét tartott az irányítása alá tartozó tűzoltó-
parancsnokságon és annak katasztrófavédelmi őrsein, valamint felügyeleti jogkörben ellenőrzést végzett az 
együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületeknél.  
 Az aktuális időszakban számos ellenőrzést hajtott végre a kirendeltség szakmai vezető stábja. Az 
ellenőrzési terv alapján végrehajtott ellenőrzésekről minden esetben ellenőrzési jelentés készült. 
 
 

X. Összegzés 
 

 A Bgy KvK a 2016. éves munkáját sikeresen, az előírásoknak, szervezeti szabályzóknak megfelelően 
végezte. Munkánkat a segítőkészség, az igyekezet és a pontos, hatékony munkavégzés motiválta.  
 Az integrált hatósági munka során erősítettük a társhatóságokkal való együttműködést, a szolgáltató 
szemlélet erősítésével biztosítottuk az eljárások törvényességét. 
 Az év során megtartásra került a 140 éves jubileumi ünnepség, melynek keretében nyugdíjas 
találkozót szerveztünk és már hagyományteremtésként megtartottuk a tűzoltó erőpróbát is. 
 A kirendeltség céljai között nagy hangsúlyt kapott a költséghatékonyság, a környezettudatosság 
illetve, az eszközök és készletek állagmegóvása és felújítása is. 
 Fokozott figyelmet fordítottunk a szakmai ellenőrzési jelentések színvonalának javítására, 
növelésére. 
 A társhatóságokkal, hivatalokkal, önkéntes szervezetekkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot, a 
személyes kapcsolatok kialakítása stratégiailag fontos feladat továbbra is.  
 Legfontosabb feladataink közé tartozott a Bgy KvK illetékességi terület településeinek 
katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata, melyet elvégeztünk. A felülvizsgálat során 
figyelembe vettük az önkéntes települési mentőszervezetek, járási mentőszervezetek megalakítását, 
rendszerbe állítását. A felkészítések, az ellenőrzések, a veszélyhelyzet kezelések és a települési önkéntes 
mentőcsoportok létrehozásával javult a lakosság biztonságérzete.  
 Előttünk álló feladatok lesznek a hatósági szakterület erősítése és fokozott koordinálása a 2017-es 
évben is.  
 Továbbra is kiemelt feladat lesz az illetékességi területünkön a veszélyes üzemek felügyelet alatt 
tartása, a veszélyes anyagok szállításának kontrollja. 
 Támogatásunkkal biztosítjuk a Balassagyarmati HTP működési területén működő önkéntes 
egyesületek fejlődését, fejlesztési irányát, szakmai felkészültségét 
 Célunk lesz a 2017. évi szakmai teljesítmény minimumok minél előbbi végrehajtása, elérése, hiszen 
e mutatók adják a kirendeltség szakmai munkájának alapadatait. 
 

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. 

évi tevékenységéről szóló tájékoztatóm tudomásul vételét! 

 

Balassagyarmat, 2017. március 20. 

  

    
 Okolenszki Gábor tű. alezredes 

          kirendeltség-vezető 


