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BEVEZETÉS 

A 2017. évi célkitűzéseket és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: 
Igazgatóság) részére meghatározott feladatokat határidőre végrehajtottuk. A katasztrófa- és a 
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében a szakirányítási, szakfelügyeleti tevékenységet 
erősítettük. Az eseménykezelés javítása érdekében a vezetői és végrehajtói állomány széleskörű 
felkészítése megtörtént. Kiemelt célunk volt a műveletirányítás fejlesztésével a túlriasztások 
csökkentése, a Tevékenység Irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) működésével a káresetek gyors, 
hatékony felszámolása. 

A műveletek elemzésével, a tapasztalatok feldolgozásával növeltük a beavatkozások hatékonyságát, a 
lakosság tájékoztatásával, felkészítésével, a hatósági tevékenységgel a vegetációs tüzek kialakulásának 
lehetőségét csökkentettük. Az Őrsprogram fejlesztése mellett kiemelten kezeltük az önállóan 
beavatkozó Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) megalakítását. Az ÖTE-k 
működőképességét elősegítették a pályázatokon elnyert korszerű szakfelszerelések, valamint a 
hivatásos egységekkel végrehajtott közös gyakorlatok. 

Az Igazgatóság és a helyi szervek állománya aktív szerepet vállalt az önkéntes szervezetek 
támogatásában, a lakosság önvédelmi készségének fejlesztésében, valamint a települési 
mentőszervezetek megalakításában. 

A potenciális létfontosságú rendszerelemek kijelölésében, valamint a kijelölt rendszerelemek 
ellenőrzésében részt vettünk. Az Igazgatóság saját Üzemeltetői Biztonsági Tervét (a továbbiakban: 
ÜBT) és a hozzá kapcsolódó helyi szabályzók aktualizálását, továbbá az alapvető és létfontosságú 
fogyasztók kijelölésének felülvizsgálatát és kijelölésének meghosszabbítását elvégeztük. 

A megye területén hatósági felügyelet alatt tartottuk a veszélyes áru szállítást (a továbbiakban: 
VÁSZ), vizsgáltuk a felszámolás alatt álló üzemek telephelyein a veszélyes anyagok jelenlétét, 
továbbá folyamatosan fejlesztettük az ellenőrzésekben részt vevő állomány intézkedés- és ellenőrzés 
taktikai ismereteit. Ennek érdekében a társhatóságokkal (Alkotmányvédelmi Hivatal, Rendőrség és 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal) folyamatosan együttműködtünk. A minél hatékonyabb közös 
beavatkozások érdekében javaslatokat dolgoztunk ki. 

A területi és helyi szerveinknél hatósági jogkörökben dolgozó állomány rendszeres képzése a hatályos 
jogszabályok alkalmazására megtörtént. 

Az Igazgatóság gazdasági szakterületének egyik fő feladata a járművek, ingatlanok állagának 
megőrzése, a karbantartottság, a megállapított költségkereten belüli takarékos üzemeltetés volt. 

A humán szakterület fő feladata a felvételre jelentkezők toborzása, az új életpálya modell 
bevezetéséből adódó feladatok elvégzése, a teljesítményértékelésen alapuló teljesítményjuttatás 
elosztásának kidolgozása, valamint az újonnan bevezetett e-HR rendszer használatának koordinálása 
volt. 

A Hivatal figyelemmel kísérte a helyi szervek igazgatási, titkársági munkáját, szakmai iránymutatással 
támogatta őket és ellenőrizte tevékenységüket. Tervezte és lebonyolította az Igazgatóság 
kommunikációs tevékenységét. Kiemelt feladatként kezelte az Igazgatóság együttműködéseinek 
kiszélesítését, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység során a közérdekű bejelentésekkel, 
panaszokkal kapcsolatos eljárások lefolytatását.  

Az Ellenőrzési Szolgálat az ellenőrzések tapasztalatainak feldolgozásával támogatta a vezetői 
döntéseket. A revizori és szakmai ellenőrzések tapasztalatainak objektív értékelésével, a javaslatok 
megfogalmazásával, a jogszerű és szakszerű működést segítették. 
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SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
IGAZGATÓ - HELYETTESI SZERVEZET 

Az ÖTE-k fejlesztésével, a szakmai kapcsolatok erősítésével növeltük a katasztrófavédelmi 
műveletekben való tevékenységük szakmai súlyát, valamint biztosítottuk a pályázatokban való sikeres 
részvételüket. 

A megelőzés érdekében a Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: NMTB) fő 
feladata a lakosság mind szélesebb körének tájékoztatása, az állampolgárok biztonságának növelése, 
halálesettel járó tűzesetek megelőzése, a kéménytüzek és szén-monoxid mérgezések csökkentése volt. 

A megalakított önkéntes települési mentőszervezetek rendszerbe állító, majd a nemzeti minősítő 
gyakorlatait végrehajtottuk. 

Előkészítettük a megyei önkéntes mentőcsoport (Palóc Mentőcsoport) nemzeti újraminősítő 
gyakorlatát, amely során a mentőcsoport eredményesen teljesítette a feladatokat és a minősítéshez 
szükséges követelményeket. 

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata a nemzeti kockázatértékelés 
(ex-ante) eredményének figyelembevételével megtörtént. 

Polgári védelmi szervezetek alap- és szakkiképzését követően folytattuk az állomány továbbképzését. 

Kiemelten kezeltük a katasztrófavédelmi megbízottak (a továbbiakban: KVMB) szerepét, nagy 
hangsúlyt fektettünk képzésükre, hogy a helyi szintű, integrált szakmai feladataikat maradéktalanul 
végrehajthassák. 

Fejlesztettük a veszélyes áruszállítás ellenőrzés végrehajtásának szakszerűségét, az előző évek 
ellenőrzései során szerzett statisztikai adatok, információk alapján. A készenléti szolgálatot ellátó 
állománynak, a megye közútjain előforduló veszélyes árukkal és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
ismereteit bővítettük, hogy a beavatkozásaik során fel tudjanak készülni a várható veszélyekre és 
hatékony beavatkozásukkal növeljék a közbiztonságot. 

Nyomon követtük a kritikus infrastruktúra területén bekövetkező változásokat, a szerzett 
tapasztalatokat elemeztük és alkalmazásukra felkészültünk a lakosság nagyobb biztonsága érdekében. 

Helyi szinten is megkezdtük a 3 évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező hatósági állomány 
gyakorlatorientált felkészítését, a jogszerű és szakszerű munkavégzés céljából, a kellő szakmai 
tapasztalat mielőbbi elsajátításáért. 

Erősítettük az integrált hatósági munka során a társhatóságokkal való együttműködést, valamint a 
szolgáltató szemlélet biztosításával az eljárások törvényességét. Előtérbe helyeztük a megelőző 
tevékenységet az ügyfelek előzetes tájékoztatását, konzultáció, hatósági egyeztetések biztosításával a 
szankcionálás megelőzésére és a kellő biztonsági szint elérése miatt. 

Elkészítettük a megyére jellemző veszélyek elemzésével, értékelésével az éves komplex 
veszélyhelyzeti prognózist. A potenciális veszélyforrások azonosítását követően negyedéves 
feladattervekben határoztuk meg a végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatokat. 

Biztosítottuk intézményeinkben a közösségi szolgálat teljesítését, amely során kiemelt feladatként 
kezeltük a fiatalok – katasztrófavédelemmel összefüggő - önvédelmi, öngondoskodó képességre való 
nevelését, biztonságtudatosság fejlesztését és hangsúlyoztuk az önkéntesség fontosságát. 

Tűzoltósági szakterület 

Tűzesetek, műszaki mentések 

Az Igazgatóság működési területén összesen 1720 káreseti jelzés érkezett. Ebből beavatkozást igénylő 
esemény 1337 darab volt, típus szerinti megoszlásban: 732 tűzeset, 605 műszaki mentés. 
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A műszaki mentéshez tartozó téves jelzések száma 40 darab, tűzesethez tartozó téves jelzés 199 darab 
volt, melyből 164 alkalommal automata tűzjelző berendezés adta a jelzést. Szándékosan megtévesztő 
jelzésről 11, utólagos jelzésről 17, kiérkezés előtt felszámolt eseményről 77 esetben érkezett bejelentés 
a megyei műveletirányító központba. 

A szabadtéri tüzek megelőzését szolgáló tájékoztatási tevékenységünket az elmúlt évben is folytattuk. 
A tájékoztató, figyelem felhívó kampányunkkal igyekeztünk minél szélesebb körben elérni a 
lakosságot. A katasztrófavédelmi kirendeltségek az azonosított szabadtéri kockázati helyszínek 
hatósági ellenőrzését megszervezték. A terület által érintettek (tulajdonos, használó) felé megtörténtek 
a szükséges intézkedések. Az önkormányzatok figyelmét ismételten felhívtuk a kerti növényi hulladék 
égetésének szabályaira és kértük a vonatkozó hatályos rendeletük felülvizsgálatát, illetve az abban 
foglaltak helyben történő betartatását. Az elmúlt év vegetációs időszakát tekintve, a szárazabb időjárás 
is hozzájárult ahhoz, hogy a szabadterületen történt tűzesetek száma az előző évekhez képest 
jelentősen növekedett megyénkben, így összesen 445 darab tűzeset fordult elő vegetációs területen. Az 
eloszlást vizsgálva 369 esetben érintett erdőt és egyéb vegetációs területet, 34 darab volt helyszínek 
szabad terein, 40 darab hulladék és szemét égéséből adódott, 2 tűzeset közterületen keletkezett. 

Szén-monoxid mérgezés gyanúja miatt összesen 20 alkalommal érkezett lakossági bejelentés a megyei 
műveletirányító ügyeletünkre, ebből 18 igényelt beavatkozást a hivatásos tűzoltóink részéről, 2 eset 
volt téves jelzés. Az események kapcsán összesen 14 fő egészségügyi ellátása vált szükségessé, illetve 
szorult kórházi megfigyelésre. Szén-monoxid miatt haláleset nem volt megyénkben. 

Kéménytűz 69 esetben fordult elő, minden esetben a kiérkező egységek lefolytatták a helyszíni 
hatósági ellenőrzést, amennyiben jogszabálysértés került feltárásra, úgy a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztálya lefolytatta a szükséges hatósági eljárást. 

Műszaki mentési, tűzeseti beavatkozást igénylő eseményekben összesen 151 fő személy sérült meg és 
17 személy hunyt el. Tűzeset következtében 17 fő személy sérült meg, 3 hunyt el. Műszaki mentést 
igénylő eseménynél összesen 134 személy szenvedett sérülést és 14 fő vesztette életét. 

Az események felszámolása I, vagy I. kiemelt, 4 esetben II. kiemelt riasztási fokozat szerint 
vonultatott erő-, eszközzel történt. 

Önkéntes tűzoltó egyesületek 

Az együttműködési megállapodással (a továbbiakban: EMÜ-vel) rendelkező ÖTE-k száma az elmúlt 
évben tovább növekedett, így már 23 közreműködő ÖTE van megyénkben. A káresetek 
felszámolásában való jelenlétük is erősödött, ami számszerűen kifejezve is jelentős növekedést mutat. 
2017-ben összesen 206 alkalommal működtek közre eseménykezelésnél. 

Az egyesületi tagok rendelkeznek tűzoltó alaptanfolyami és többségükben tűzoltó technika kezelői 
végzettséggel a területükön szükséges kisgéptípusokra. Ezekkel a feltételekkel hatékonyan tudnak 
közreműködni a tűzesetek és műszaki mentések felszámolásában. A hivatásos tűzoltók gyakorlatain 
lehetőséget biztosítunk az egyesületeink részvételére, így segítve a gyakorlati, szakmai fejlődésüket is. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Magyar Tűzoltó 
Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) által közösen, az ÖTE-k számára kiírt 2017. évi pályázatra 
megyénkből valamennyi jogosult EMÜ-t kötött ÖTE nyújtott be pályázatot. 

Az Észak-Mátra Speciális Mentő és ÖTE az elmúlt évben még nem pályázhatott, mivel a pályázat 
benyújtásának idején még nem rendelkezett hatályos EMÜ-vel. A pályázó egyesületek sikeresen 
vettek részt a kiíráson, a 22 ÖTE összesen 14.674.290,- Ft támogatást nyert el. 

Tűzoltó képzésre 45 fő kapott lehetőséget a technika kezelői tanfolyamon. Működési költségre 
összesen 2.836.913,- Ft-ot nyertek egyesületeink előlegként vagy utólagos finanszírozásban. 
Szertárépítésre, felújításra 1 ÖTE pályázott és nyert 748.821,- Ft-ot. 

Tűzvizsgálat 

2017. évben az Igazgatóság illetékességi területén összesen 732 darab beavatkozást igénylő tűzeset 
történt és 18 tűzvizsgálati eljárást indítottunk meg. 
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A tűzvizsgálat indításának oka legtöbb esetben bűncselekmény gyanúja, 3 alkalommal haláleset, 4 
esetben szakmai indok alapján kerültek elrendelésre eljárások. 

A megállapított tűzkeletkezési okok között a nyílt láng, a tűzelő-, fűtőberendezés, kiöntött hamu-, 
parázs, és a szabadban történő tűzgyújtás voltak. 

Egy alkalommal technológiai hibát sikerült bizonyítani, 6 alkalommal igazolható volt az emberi 
szándékos közreműködés, 1 esetben pedig az elkövető gondatlanságára lehetett a keletkezést 
visszavezetni. 

Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 

A NMTB összesen 75 alkalommal jelent meg a saját, illetve más szervezet által tartott rendezvényen. 
A rendezvények szervezésében és lebonyolításában a hivatásos állományú és közalkalmazottak mellett 
47 középiskolás vett részt a közösségi szolgálat keretén belül. A szervezők és lebonyolítók összesen 
1684 órát fordítottak erre a feladatra. 

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: OTB) ismételten feladatul szabta a szén-
monoxidmérgezések, valamint a vegetáció tüzek megelőzését célzó közlemények, figyelemfelhívó 
spotfilmek prevenciós célzatú terjesztését a lakosság tájékoztatása céljából. Az önkormányzatokhoz 
felhívásokat juttattunk el a kerti növényi hulladék égetésének szigorú szabályaira és a vonatkozó 
hatályos rendeletük helyben történő betartatásának fontosságára. 

Az NMTB megyénkben az aratással, az erdők tűzvédelmével és a tűzrakó helyek használatával 
kapcsolatos közlemények kiadásában és a lakosság felé történő közvetítésben tevékenyen részt vett. 
Szakmai fórumot szerveztünk az aratási munkák tűzvédelmi feladatairól a betakarításban érintett 
szereplők számára salgótarjáni és balassagyarmati helyszínekkel. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád Megyei Igazgatósága szervezésében Balassagyarmaton 
megtartott, a betakarítási munkálatokkal kapcsolatos Aratási Koordinációs Bizottság ülésén részt 
vettünk. 

Katasztrófavédelmi gyermeknap alkalmából valamennyi szervezeti egységünk nyílt napot szervezett a 
laktanyájában. A civil mentőszervezetek és ÖTE-k is fogadtak telephelyeiken érdeklődő gyermekeket 
szüleikkel együtt. Játékos program keretében valósult meg a tűzvédelmi tartalmú figyelemfelhívó és 
tájékoztató tevékenység. 

Az V. Salgótarjáni Tűzoltó Gyermektáborban 40 gyermek töltötte aktív pihenéssel a szünidejét. A 
tartalmas programok között tűzvédelmi, tavi viharjelzéssel összefüggő ismereteket játékos formában 
sajátították el a gyermekek. 

Az OTB által meghirdetett felmenő rendszerű alkotói pályázatra összesen 711 db alkotás, 4 
témakörben (szabadkézi rajz, számítógépes rajz, vers, mese) érkezett be Igazgatósághoz. Az országos 
megmérettetésen szabadkézi rajz I. korcsoportban második, vers I. korcsoportban harmadik és vers II. 
korcsoportban első helyezést értek el az alkotók. 

Szakmai versenyek, gyakorlatok 

2017-ben szakmai és sport versenyeken vettünk részt. A megye hivatásos és önkéntes tűzoltói részére 
megrendeztük a megyei erős tűzoltók versenyét Balassagyarmat főterén, mely kiemelt saját 
rendezvényünk volt. 

A XI. országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi Őrs csapata képviselte megyénket jó eredménnyel. 

Igazgatóságunk 2017. szeptember 20-án megrendezte az országos lépcsőfutó versenyre való 
felkészülés jegyében a Salgótarjáni 18 emeletes Garzonházban a VII. Salgótarjáni Lépcsőfutó 
Versenyt, ahol valamennyi parancsnokság és őrs képviseletében indult csapat. A legjobb 
eredményeket elérő két személy csapatban nevezett a szeptember 23-án tartott XVIII. Lépcsőfutó 
Országos Bajnokságra, ahol harmadik helyezést értek el korosztályukban. 
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Vezetői delegáció képviselte megyénket júniusban a Besztercebányai Kerületi Tűzoltó-parancsnokság 
által szervezett TFA (Toughest Firefighter’s Alive) versenyen. Az Igazgatóság állományából egy fő 
vett részt a Besztercebányán megrendezett eseményen, ahol a hatodik helyen végzett. 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2017. augusztus 25-26-án rendezett hazai TFA 
versenyen is részt vettek megyénket képviselő tűzoltóink. Közülük a legjobb teljesítményt a 67 
versenyző közül a 17. helyen végzett sportolóink nyújtották. 

A turista utak kockázati helyszínein esetlegesen előforduló balesetek, mentési helyzetek jobb 
megismerése és a beavatkozó állomány gyakoroltatása érdekében a hivatásos tűzoltó parancsnokságok 
(a továbbiakban: HTP) mindhárom szolgálati csoport részére tartottak szituációs begyakorló 
gyakorlatokat különböző helyszíneken. A gyakorlatokba bevonták a speciális felkészültséggel 
rendelkező civil mentőszervezeteket és ÖTE-ket is, így az együttműködés gyakoroltatása megtörtént. 

Az előírt megyei ellenőrző gyakorlatokat az összesített éves gyakorlattervnek megfelelően 
teljesítettük. Valamennyi gyakorlat „megfelelt” minősítéssel zárult 2017-ben. 

2017. október 11-én a Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVB) veszély-elhárítási 
tervgyakorlata keretében a Balassagyarmati Sportcsarnok és Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelő 
Intézet helyszínekkel tartottuk meg a katasztrófa-felszámolási gyakorlatot. A feltételezés szerint a 
sportcsarnokban szervezett zenés rendezvényen tömeges sérülést eredményező baleset történt. A 
tűzoltói feladat a sérültek kimentése és a keletkezett tűz oltása volt. 

A megyénkben működő ÖTE-k részére a Nógrád Megyei Tűzoltó Szövetséggel közösen az elmúlt év 
május 13-án, Endrefalván szerveztük meg a Megyei Tűzoltónapot és Önkéntes Tűzoltó Versenyt. Ezen 
a rendezvényen a Szlovák Köztársaság határ menti önkéntes tűzoltó szövetség tagjai is jelen voltak. 

Polgári védelmi szakterület 

Védelmi igazgatás 

A védelmi bizottságok feladattervében meghatározott katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását a 
megyei védelmi igazgatásban résztvevő szervekkel történő megfelelő szintű együttműködés és a 
jogszabályi háttér biztosította a megyei, járási és települési szinteken egyaránt. 

Az MVB elnökével való folyamatos kapcsolattartás mellett az MVB, valamint a Helyi Védelmi 
Bizottságok (a továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesei útján meghatározó szerepet 
töltöttünk be a bizottságok munkájában, amely a védelmi titkárság tevékenysége során is megvalósul a 
védelmi titkár-helyettesi beosztásba delegált tiszt által. 

Az MVB és a HVB-k ülésein a tavaszi hóolvadásból adódó árvízre, a téli rendkívüli időjárásra való 
felkészülés, valamint a nukleáris balesetelhárítási feladatokra történő felkészülés érdekében 
előterjesztéssel éltünk és határozati javaslatban foglaltuk a végrehajtandó feladatokat. Tájékoztatást 
adtunk a Bizottság részére a hulladékszállítási közszolgáltatás Nógrád megyei helyzetéről, a humán 
kockázatok és azok csökkentéséről az információbiztonsági területén, a külső védelmi tervezéssel és a 
lakossági tájékoztató kiadvány készítésével és terjesztésével kapcsolatos jogszabályi előírások 
változásáról a térségi működés szempontjából meghatározó, elmúlt időszakban megvalósult kiemelt 
jelentőségű beruházásokról, azok tűzmegelőzési kérdéseiről. 

A Veszélyhelyzet Kezelési Központ (a továbbiakban: VKK) folyamatos fejlesztésével megvalósítottuk 
a megyei operatív törzs munkájának és ezzel az eredményes eseménykezelés alapfeltételét. Több 
esetben gyakorlás keretében teszteltük az Igazgatóság operatív törzsének és az MVB 
katasztrófavédelmi munkacsoportjainak helyet adó VKK-t, amely technikai ellátottságának 
továbbfejlesztése a még hatékonyabb működés érdekében folyamatos. 

Az MVB és HVB-k Katasztrófavédelmi Munkacsoportjai részére felkészítést tartottunk a különleges 
jogrendről, kiemelve a veszélyhelyzetben végrehajtandó feladatokat. 

Január 13-án és november 30-án a rendkívüli téli időjárás miatt részlegesen működtettük az 
igazgatóság operatív törzsét. 
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Június hónapban részt vettünk a ConvEx-3 (2017) Nemzetközi Nukleárisbaleset-elhárítási 
gyakorlaton. 

November hónapban megszerveztük a közbiztonsági referensek alapképzését, amely során 19 fő tett 
eredményes vizsgát. 

Kezdeményeztük és részt vettünk a HVB-k polgármester felkészítésein, ahol előadásokat tartottunk. 

A védelmi titkársággal közösen célellenőrzés keretében vizsgáltuk a HVB-k dokumentációinak 
naprakészségét és működési feltételeit. 

2017 évben az MVB támogatta a Palóc Mentőcsoport Nemzeti Minősítő Gyakorlatának végrehajtását 
és egy megyei operatív tevékenységet támogató térkép beszerzését. 

Részt vettünk a Nógrád Megyei Kormányhivatal védelmi igazgatási szakterületén lefolytatott 2017. 
évi átfogó ellenőrzésen. 

Tervezés-szervezés 

Végrehajtottuk a települések kockázati besorolásának felülvizsgálatát, amely során átsorolás 
kezdeményezése nem vált szükségessé, így a megyében 4 település I-es, 51 település II-es és 76 
település III-as katasztrófavédelmi osztályba tartozik. 

A 234/2011. (XI.10.) Korm.rendeletnek megfelelően felülvizsgáltuk a veszélyelhárítási terveket. 

Pontosítottuk a téli intézkedési tervet a közúti kiemelt kockázati helyszínekre vonatkozóan, valamint 
törzsvezetési gyakorlat keretében végrehajtottuk a megalakított mentőosztagok értesítési gyakorlatát. 

Kijelöltük a szakmai segítségnyújtásra és irányítás átvételére alkalmas, vezényelhető állományt, akik 
részére felkészítést tartottunk a kárterületi irányítási feladatokról. 

Ellenőrzés 

A polgári védelmi szakterület 2017 évben 461 ellenőrzést hajtott végre, ebből 204 kockázati helyszíni 
ellenőrzés volt az alábbi megoszlásban: 

A megye víztározóinak állapotát 12 helyszínen, a belterületi vízelvezető rendszereket 108 helyszínen 
vizsgáltuk. Az ellenőrzéseket követően a hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedtünk. 37 
alkalommal ellenőriztük az árvízi védművek állapotát a Közép-Duna- völgyi Vízügyi Igazgatósággal 
közösen. Veszélyes fák ellenőrzése 15 esetben történt. Téli kockázati helyszínek ellenőrzése 32 
esetben, a kockázati helyszínek ellenőrzésén túl a befogadó helyek ellenőrzése 30 esetben valósult 
meg. 205 ellenőrzést hajtottunk végre a lakossági riasztó-tájékoztató eszközök tekintetében. 
Veszélyelhárítási terv ellenőrzését 5 esetben, vízkárelhárítási terv ellenőrzését 2 esetben hajtottuk 
végre. Vis maior támogatásigényléssel kapcsolatban 15 ellenőrzés történt. 

Felkészülés, felkészítés 

A közbiztonsági referensek felkészítése folyamatos. Végrehajtottuk az alapképzésüket és 
vizsgáztatásukat, 19 fő új referens tett eredményes vizsgát. Kiemelt feladat volt a szaktovábbképzés is, 
amely során az árvíz, villámárvíz, a hőségriasztás és a téli rendkívüli időjárás tapasztalatainak 
feldolgozása történt meg. A felkészítések témái voltak továbbá a veszélyes áruszállítás, a CO 
mérgezések, kéménytüzek és a szabadtéri, vegetációs tüzek megelőzése is. 

A polgármesterek éves felkészítése minden járásban megtörtént. 

Folytattuk a köteles polgári védelmi szervezetek kiképzését. Alap- és szakkiképzés a megye összes 
településén már megtörtént, az állomány továbbképzése során 21 település esetében 491 főt 
készítettünk fel. A 32 végrehajtott gyakorlat 765 fő bevonásával történt. Ezek során a szervezetek 
állománya a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott feladatainak végrehajtását gyakorolta. 
Riasztási gyakorlaton 100 köteles polgári védelmi szervezet vett részt 2284 fővel. 

Önkéntes mentőszervezetek részére 9 esetben szerveztünk továbbképzést, amelyen 99 fő vett részt. 15 
szervezet vett részt riasztási gyakorlaton, amely során 228 fő riasztására került sor. 
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2017. évben 1492 fő általános iskolás, 404 fő középiskolás és 495 fő óvodáskorú felkészítése történt 
meg. Fogyatékkal élők részére tartott rendezvényen 97 fő felkészítését hajtottuk végre. 
Lakosságfelkészítési tevékenységünk során, 60 rendezvényen jelentünk meg, ahol közel 8000 fő 
bevonásával tartottunk lakosságtájékoztatást. 

2017. évben a Nógrád Megyei Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesülettel közösen 
megrendeztük a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntőjét 8 csapat 
részvételével. 

Továbbra is kiemelt feladatként kezeltük a közösségi szolgálati tevékenységünket. 2017. évben 
érezhető volt a fogadóintézmények számának növekedése megyénkben, ezért nyitottunk más 
megyében működő oktatási intézmények felé is. Jelenleg 4 megyén kívüli intézménnyel van 
együttműködési megállapodásunk, egy előkészítése pedig folyamatban van. 217 fő vett részt 
közösségi szolgálaton fogadóintézményeinkben, amely során 1622 órát teljesítettek. A közösségi 
szolgálaton résztvevők száma csökkent az előzőekhez képest, azonban a teljesített óraszámok 
növekedést mutatnak. 

Műveletirányítás, beavatkozás 

2017. január 7-én Salgótarjánban a rendkívüli hideg időjárás miatt a távhő-szolgáltató rendszer 
fokozott terhelése vált szükségessé, amely az elöregedett vezeték meghibásodásához (csőtörés) 
vezetett, szükségessé vált az adott vezetékszakasz cseréje. A javítás idejére Salgótarján belvárosa fűtés 
nélkül maradt, ami 680 lakást és 10 közintézményt érintett. A Salgótarjáni HVB rendkívüli ülés 
keretében határozta meg - a szolgáltatás kiesés kapcsán felmerülő- a lakosság ellátását szolgáló 
feladatokat és felelősöket. Intézkedett a soron kívüli tájékoztatásra és melegedőhely megnyitására. 

2017. január 13-án a Nógrád megyében illetve Szlovákiában kialakult időjárási körülmények miatt a 
2-es főút Pest és Nógrád megyei szakaszán korlátozták a 7,5 tonna legnagyobb megengedett 
össztömeget meghaladó tehergépjárművek közlekedését. Heves megyében a megye két útján 
bevezetett forgalomkorlátozás miatt a 21-es főúton Apcnál, és a 23-as főúton Pétervásáránál a Nógrád 
megye felé tartó tehergépkocsikat félreállították. A szlovák hatóságok Parassapusztától - Bánrévéig 
valamennyi határátkelőhelyen hasonló korlátozást vezettek be, így a 3,5 tonnánál nehezebb járművek 
nem hajthattak be Szlovákiába. A katasztrófavédelmi (lakosságvédelmi) feladatok koordinálására az 
igazgatóság operatív törzse működött. 

2017. április 19-én a rendkívüli téli időjárás Szuha-Mátraalmás településrészen okozott zavart. A 
lombos fákra esett nagymennyiségű hó hatására a fák útra, légvezetékekre dőltek, ezáltal a közlekedés 
és az elektromos energia ellátás átmenetileg nem volt biztosított. A közút ideiglenes lezárása a 
műszaki mentési munkák idejére megtörtént, az áramszolgáltatást pedig áramfejlesztők 
alkalmazásával biztosítottuk. 2017. április 20-ára a bekövetkezett zavarok megszüntetésre kerültek. 

2017. november 30-án a jelentős havazás következtében több baleset is történt, amely miatt a 2-es főút 
Pest és Nógrád megyei szakaszán korlátozták a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget 
meghaladó tehergépjárművek közlekedését. Több településen hosszabb idejű elektromos 
áramkimaradás történt, ezért szükségessé vált a lakosságvédelmi intézkedések előkészítése. A 
katasztrófavédelmi (lakosságvédelmi) feladatok koordinálására az igazgatóság operatív törzse 
részlegesen működött. 

Gyakorlatok 

Igazgatóságunk törzsvezetési gyakorlat keretében készült fel a káresemények kezelésére. A felkészülés 
jegyében 2 országos, 2 megyei törzsvezetési gyakorlaton és 3 kommunikációs gyakorlaton vettünk 
részt. Készenlétbe-helyezési gyakorlat keretében gyakoroltuk a megyei árvízi védekezési feladatok 
végrehajtását. 

Nagy hangsúlyt fektettünk az önkéntesek bevonásával megvalósított gyakorlatokra. Az év során 13 
közös gyakorlatot hajtottunk végre, amelyek alkalmával a vízből mentést, az alpintechnika használatát, 
a jégről mentést, a rendkívüli téli időjárási mentési és az áramkimaradás során végrehajtandó 
feladatokat gyakoroltuk. 
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Nemzeti Minősítő Gyakorlatra 3 alkalommal került sor, amely során 4 települési és 1 megyei önkéntes 
mentőcsoport tett vizsgát. A téli felkészülés jegyében önkéntes mentőszervezeteink részt vettek a 
Mátraszentimrén végrehajtott országos terepgyakorlaton.  
2017-ben egészségügyi válsághelyzet-kezelési gyakorlat keretében gyakoroltattuk a Palóc 
Mentőcsoport által 2015 évben pályázaton nyert aggregátorszer alkalmazását. 

Önkéntes mentőszervezetek 

Az összetételében és képességeiben megújult 43 fős Palóc mentőcsoport a felkészítést követően, 2017. 
szeptember 22-23. között Verpeléten eredményesen végrehajtotta a nemzeti újraminősítő gyakorlatot, 
így jogosultságot szerzett árvízi és vízi mentési, alapvető vízkár elhárítási tevékenységre, mentőkutyás 
szakterületre, kötéltechnikai mentőtevékenységre, búvár tevékenységre és közepes városi kutató és 
mentő, műszaki mentő tevékenységre. 

4 települési önkéntes mentőcsoport felkészítését hajtottuk végre, melyet követően nemzeti minősítő 
vizsgát tettek. A mentőcsoportok mindegyike (a veszélyeztetettséget figyelembe véve) alapvető 
vízkár-elhárítási tevékenység szakterületre szerezte meg a minősítést. 

Az elmúlt időszakban az önkéntes mentőszervezetekkel való együttműködés területén jelentős 
előrelépés történt. A Palóc Mentőcsoportot alkotó szervezetek mind nagyobb részt vállaltak az 
események kezelésében. 2017 évben 35 alkalommal kerültek bevonásra, amelyek jellemzően 
állatmentések, eltűnt személy keresések, valamint műszaki mentések voltak. Egy esetben a Pásztói 
Járási mentőcsoport műszaki mentésben vett részt. 

Az önkéntes mentőszervezetek 2017 évi támogatására kiírt pályázaton Igazgatóságunk által támogatott 
mentőszervezetek pályázati céljainak megvalósulása nemcsak a beavatkozások minőségében, hanem a 
szakterületek számában is változást eredményezett. Mentőszervezeteink fejlesztésük érdekében 2017 
évben 3.413.033,- Ft támogatásban részesültek, amely hozzájárult a nemzeti minősítés eredményes 
megújításához. A Palóc mentőcsoport a búvár - és kötéltechnikai szakterületekre történő minősítéssel 
már 6 szakterületre szerzett jogosítványt tevékenysége gyakorlására. 

Integrált Katasztrófavédelmi Hatósági Tevékenység 

Tűzmegelőzési szakterület 

A szakszerű, egységes és hatékony munkavégzés érdekében az integrált hatósági osztályok a 
törvényekben és kormányrendeletekben meghatározott hatásköreikben eljártak az illetékességi 
területükön mind a tűzvédelmi, mind az iparbiztonsági szakterületek hatósági és szakhatósági 
eljárásaiban. 

Az országos és regionális értekezleteken ismertetett témakörökből továbbképzéseket szerveztünk a 
hatósági tevékenységet végző állományunk részére. Kiemelt figyelmet fordítottunk a január 1-től 
hatályba lépő Ákr. megismerésére és feldolgozására. 

Az elsőfokú tűzvédelmi hatóságok (Kirendeltségek) önálló hatóságként legnagyobb számban a 
hatósági ellenőrzéseket követő intézkedések eredményeképpen hoztak döntéseket, melyek a tapasztalt 
tűzvédelmi szabálytalanságok miatt a szabálytalanság megszüntetésére irányuló tűzvédelmi 
kötelezések, illetve a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott esetekben kiszabandó tűzvédelmi 
bírságok voltak. 

A másodfokú hatósági jogköreiben 2017 évben 12 eljárást folytattunk le, ebből 3 ügy a vasúti 
veszélyes áru szállítás (RID), 5 ügy a közúti veszélyes áru szállítás (ADR), illetve 4 ügy a tűzvédelmi 
hatáskörünkben került lefolytatásra. Másodfokú döntésünket egy esetben sem támadták meg a 
közigazgatási bíróságon. 

Nógrád megyében a szabadtéri tűzesetek a leggyakoribb káresemények, melyek megelőzésére kiemelt 
hangsúlyt fektetünk. A megelőző intézkedéseink egyrészről preventív jellegű tájékoztató kampányok 
és megjelenések, másrészről tűzvédelmi hatósági ellenőrzések, melyeket szükség esetén hatósági 
eljárások és szankciók követnek. A bekövetkezett tűzeseteket követően ugyancsak hatósági ellenőrzés 
során vizsgáljuk a felelősség kérdését. 
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Folyamatosan elláttuk a szolgáltatásfelügyeleti hatósági feladatainkat. Megyénkben ez a tűzvédelmi 
oktatásszervezők és szakvizsgáztatók, tűzoltó készülék karbantartók tevékenységére terjed ki. 

A bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos folyamatosan aktualizált, naprakész 
közhiteles nyilvántartásokkal rendelkeztünk. A szolgáltatók adatváltozásaival kapcsolatban 26 
igazolást adtunk ki. A szolgáltatásfelügyeleti tevékenység keretén belül kezeltük a tűzvédelmi 
oktatásszervezők bejelentéseit és rendszeresen ellenőriztük a megyénkben végrehajtott tűzvédelmi 
szakvizsgáztatásokat. 

Az elmúlt évben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálya alóli eltérési engedély kiadásával 
kapcsolatban hat eljárást folytattunk le, minden ügyben kiadtuk a kért engedélyt az ügyfelek részére. 
Az eltérési ügyek során mindig legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldások alkalmazása 
mellett térhettek el az ügyfelek a hatályos jogszabályi előírásoktól.   

Településrendezési tervekkel kapcsolatosan 2017-ben 25 esetben jártunk el, mely eljárásainkban, mind 
a tűzvédelmi, mind az iparbiztonsági, mind a polgári védelmi szempontokat figyelembe vettük. 

A pirotechnikai termékek ideiglenes tárolásával és árusításával, illetve felhasználásával kapcsolatosan 
az elmúlt évben tíz szakhatósági eljárást folytattunk le. Az eljárásaink során a tűzbiztonságot kiemelt 
prioritásként kezeltük. A tárolást és árusítást, illetve az augusztus 20-i felhasználásokat a 
rendőrhatósággal közösen ellenőriztük. Az ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk, a 
rendezvények és az árusítások biztonságosan lezajlottak. 

Rendszeresen hajtottunk végre és koordináltunk társhatóságokkal supervisori ellenőrzéseket. Ezen 
ellenőrzések során a társhatóságokon kívül az igazgatóság és kirendeltségei is részt vettek, így minden 
hatáskörünkben együttesen vizsgáltuk a hatályos jogszabályok érvényesülését. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódóan az elmúlt évben 3 
hatósági és 9 szakhatósági eljárást zártunk le eredményesen. A határidők szigorú megtartása mellett 
érvényesítettük a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

Az elmúlt évben Nógrád megye területén a lakossági szektorban a kéményseprő-ipari szerv, a 
vállalkozói szektorban pedig öt (jelenleg már csak négy) szolgáltató látta el a kéményseprő ipari 
tevékenységet. Tevékenységükkel kapcsolatosan az elsőfokú tűzvédelmi hatóságok eljárásait követően 
a szükséges ellenőrzéseket végrehajtottuk, a feltárt hiányosságokat követően a hatáskörünkbe tartozó 
intézkedéseket megtettük. 

A hulladékszállítás hatékonyabb koordinálásának érdekében, Nógrád megyében fenntartottuk a 
kormányhivatal és az Igazgatóság által közösen létrehozott munkacsoport működését. A hatályos 
jogszabályi rendelkezés alapján Nógrád megyében 3 közszolgáltató kapta meg a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. megfelelőségi véleményét, mely által 
átrendeződött a hulladék közszolgáltatás. 2017 év elején még 8 településen volt ideiglenes kijelölés 
szerinti közszolgáltatás, év végére már csak 1 településen volt hatósági kijelölés érvényben. 

Iparbiztonsági szakterület 

Veszélyes üzemek 

Jelenleg 7 db súlyos káresemény elhárítási terv (a továbbiakban: SKET) készítésére kötelezett, 
kiemelten kezelendő, illetve küszöbérték alatti üzem működik Nógrád megyében az iparbiztonság 
hatósági felügyelete alatt. 2017 évet tekintve 2 üzemben vettünk részt részleges, valamint 4 üzemben 
teljes körű SKET gyakorlaton, melyet minden esetben megfelelőre értékeltük.  
Küszöb érték alatti üzem ellenőrzését 5 esetben (időszakos-, supervisori-, és utóellenőrzések), 
hajtottunk végre. Még mindig kiemelten kezeljük megyénkben az üzemazonosításokat. 

A vizsgált időszakban 2 esetben hajtottunk végre iparbiztonsági szakterületet érintő időszakos 
supervisori ellenőrzést, amely ellenőrzéseken az érintett társhatóság vettek részt. 

2017. évben veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, súlyos baleset nem történt. 
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Veszélyes áru szállítás ellenőrzése 

Rendszeresen végeztük a VÁSZ telephelyi, közúti (ADR) és vasúti (RID) ellenőrzését. A veszélyes 
áru szállítás tekintetében kevesebb szabálytalanságot tapasztaltunk, ami egyrészt az ellenőrzések 
hatékonyságának köszönhető, másrészt ennek következtében a megye útjain szállítók jogkövetőbb 
magatartást tanúsítanak. 

A veszélyes áruszállítás közúti és telephelyi ellenőrzések során folyamatos kontroll alatt tartotta az 
igazgatóság a veszélyes áruk szállításának tevékenységét. Az ellenőrzéseket jellemzően a frekventált 
szállítási útvonalakon hajtottuk végre, kiszűrve a szabálytalan szállítási gyakorlatokat, ezzel növelve 
az útvonalak és az útvonalak mellett élők biztonságát. 

Az Igazgatóságra 2 esetben érkezett vasúti VÁSZ-ról bejelentés, melyek ellenőrzése megtörtént. A 
központilag koordinált RID országos akciókon végrehajtó megyeként vettünk részt. RID kontrollok 
során számos esetben tártunk fel szabálytalanságot, melyek során minden esetben hatósági szankciót 
alkalmaztunk. 

A közúti ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az ellenőrzött járművek közül 
leginkább a tartányos (104), és a küldeménydarabos (48) szállítás volt a jellemző. Az ömlesztett 
szállítási móddal összesen 8 esetben találkoztunk Nógrád megye közútjain. A végrehajtott 
ellenőrzések alapján összeállítottuk a megyénk közútjaira jellemző veszélyes áruk listáját, mely 
alapján a készenléti szolgálatot ellátó állomány céloktatása valósult meg. 

Supervisori ellenőrzés keretében megszerveztük a határátkelőhellyel rendelkező igazgatóságok egy 
időben történő ellenőrzését. Az ellenőrzéseket 10 helyszínen a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod–
Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, valamint igazgatóságunk 
ellenőrei hajtották végre a társhatóságok bevonásával. 

Az évben 1 esetben szerveztünk, és 4 esetben vettünk részt több megyét érintő szervezett ADR 
ellenőrzéseken. 

Az Igazgatóság a BM OKF Iparbiztonsági Főfelügyelőségének koordinálása mellett 2 esetben vett 
részt ADR-, és 2 esetben pedig RID központilag koordinált akcióban. 

A megye közútjain a statisztikai adatok alapján előforduló veszélyes árukra kidolgoztunk 
gyorsinformációs adatlapokat, amely segítséget nyújt egy VÁSZ balesetnél a beavatkozó 
állománynak. 

Az ADR ellenőrzések biztonságosabbá tétele érdekében kezdeményezésünkre, a társhatóságok 
szakmai egyeztetését követően, ideiglenesen kihajtható, előre telepített előjelző KRESZ táblákat 
helyeztünk ki a Magyar Közút Zrt.-vel, 5 különböző Nógrád megyei helyszínen. 

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme 

Az Igazgatóság a létfontosságú rendszerelemek védelme területén egy esetben járt el, mint 
engedélyező hatóság, üzemeltetési biztonsági terv módosításának jóváhagyásánál. 

Az Igazgatóságunkon 4 alkalommal áram kimaradási gyakorlatot tartottunk. A rendkívüli időjárás 
során kiesett fogyasztók ideiglenes elektromos energia ellátásának áthidalására a Palóc Mentőcsoport 
önjáró aggregátorának alkalmazásával - az ELMŰ ÉMÁSZ szakembereinek bevonásával - közös 
gyakorlatokat tartottunk az Igazgatóság, valamint Nógrád megye egyik aktív fekvőbeteg – ellátásért 
felelős intézet telephelyein. 

A BM OKF által kiadott információbiztonságot tudatosító anyagokkal kapcsolatos tájékozatókat az 
érintetteknek megküldtük, valamint azzal kapcsolatban a MVB ülésen és az Igazgatóságon 
tájékoztatókat tartottunk. 
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Katasztrófavédelmi Mobil Labor 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Mobil Labor 2013. július 01-től lát el készenléti szolgálatot 
Nógrád megyében heti váltással, 3 fős készenléti szolgálattal. A KML 24 órás készenléti szolgálat 
ellátására vonatkozóan a kijelölt állomány kiképzése megtörtént, továbbá a rendszeres havi képzések 
hozzájárulnak a KML állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztéséhez. A rendszeres 
képzéseken felül a KML- és tűzoltó állomány részére tűzoltó-parancsnokságonként közös képzéseket 
szerveztünk, és közös gyakorlatokon vettünk részt. 

A Nógrád KML 2017. évben a szomszédos Heves megye területén iparbiztonsági továbbképzéseken 
vett részt, amelynek célja volt, hogy a KML állománya megismerje a szomszédos Heves megye 
veszélyes üzemeit, továbbá kritikus infrastruktúra védelmi szempontból létfontosságú rendszerelemeit, 
valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
kiemelt gyakorlatán is részt vett. 

A Nógrád KML 2017. évi vonulási tapasztalatai szerint a beavatkozó állomány legtöbb esetben 
ismeretlen, folyékony vagy szilárd halmazállapotú anyagok azonosítását és gázérzékelő műszerekkel 
történő méréseket hajt végre, továbbá a mérőműszereken felül elsősorban a mintavevő felszerelés 
került alkalmazásra. 

A Nógrád KML 2017. évben részt vett üzemazonosítási helyszíni szemléken, továbbá veszélyes áru 
szállítás közúti ellenőrzésein is. 

Fő- és műveletirányítói tevékenység 

A megyei Főügyeleti Osztály tevékenységét, a szervezetet érintő jogszabályok, a BM OKF, és az 
Igazgatóság normatívái és munkaterve alapján végezte. Fontos feladatnak bizonyult a tevékenység 
irányító központ és a 112-es ESR projekt sikeres végrehajtása, valamint az előírt képesítések 
megszerzése érdekében az állomány folyamatos beiskolázása. A műveletirányítók a számukra előírt 
szakmai képzettséget megszerezték. 

2016. január hónaptól a fő-és műveletirányító ügyelet a rendőrségi tevékenység-irányító központban 
látja el feladatát. A rendőrség az alapvető technikai, valamint elhelyezési feltételeket biztosítja. A 
rendőrséggel történő együttműködési tapasztalatról elmondható, hogy az állomány a közös megoldást 
igénylő feladatok során konstruktív volt, a napi tevékenységben és a munkaszervezési kérdések 
megoldásában együttműködtek. 

A 112-es és a 105-ös segélyhívó számok már a hívásfogadó központokban (továbbiakban: HIK) 
végződik 2016 év óta. A HIK-ekben az operátorok alapvetően az Országos Rendőr-Főkapitányság 
rendészeti főigazgatója által jóváhagyott Eljárás Rend alapján látják el a feladatukat. A HIK-ből 
érkező adatlapokat szakmailag folyamatosan értékeljük és az alapján rendeljük el a riasztást.  

2017. évet is a szoros együttműködés jellemezte. A tapasztalat az, hogy a munkavégzést a 
rendőrökkel, és a mentőkkel együttműködve, zökkenőmentesen tudjuk végrehajtani. A téli időjárás 
során a magyar közút ügyeletével folyamatos a kapcsolattartás. Az ÉMÁSZ Miskolc KDSZ-el minden 
hónapban Marathon Terra kommunikációs gyakorlatot hajtunk végre. A főügyeleti osztályvezető 
különösen jó kapcsolatokkal rendelkezik a megyében található ÖTE-k és önkéntes mentőszervezetek 
vezetőivel. 

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat  

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (továbbiakban: KMSZ), a belső szabályozókban előírtak 
szerint látta el feladatát, hajtotta végre az ellenőrzéseket, szervezte a gyakorlatokat, tartott oktatásokat 
és vonult a káreseményekhez, valamint ellátta a tűzvizsgálatokkal kapcsolatos feladatait. A technikai 
feltételek a szolgálatellátáshoz biztosítottak, a szükséges felszereléseket a gazdasági lehetőségek 
figyelembevételével folyamatosan bővítettük. 

A KMSZ 2017-ben 37 káresethez (26 tűzeset, 7 műszaki mentés, 3 téves jelzés, 1 szándékosan 
megtévesztő jelzés) kapott riasztást, amelyből 10 esetben vette át annak irányítását. 
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A káreseti tevékenység mellett 139 ellenőrzést (16 káreseti beavatkozás ellenőrzés, 43 gyakorlat 
ellenőrzés, 4 szolgálatváltás ellenőrzés, 39 szolgálatellátás ellenőrzés, 37 kiképzési foglalkozás 
ellenőrzés) hajtott végre és 19 tűzvizsgálati eljárást indított, illetve folytatott le. 

EGYÉB VÉGREHAJTOTT FELADATOK 
GAZDÁLKODÁS 

A gazdasági szakterület 2017 évi fő feladata az előző évekhez hasonlóan az igazgatóság hatékony és 
költségtakarékos működtetése, a tűzvédelem technikai hátterének biztonságos üzemeltetése, 
fenntartása, karbantartása a gazdaságossági szempontok figyelemben tartása mellett. 

Ingatlanjaink tekintetében a közfoglalkoztatási program keretén belül elvégzett munkák elősegítették 
az Igazgatóság épületeinek, külső körleteinek karbantartottságát, esetenként javították műszaki 
állapotát. 

Energiaracionalizálás keretében két ingatlan esetében (Salgótarján és Pásztó HTP) új, energiatakarékos 
fűtési rendszer cseréjét hajtottuk végre, illetve aggregátoros betáplálás kiépítésével minden 
ingatlanban biztosítottuk áramkimaradás esetére a kivonuló egységek riaszthatóságát. 

Balassagyarmat HTP-n egy új palacktöltő kompresszort üzemeltünk be, így már egy kompresszor 
helyett kettő látja el a megye légzőpalack töltési igényét, gyorsítva ezzel a káresetekhez a 
légzőkészülékek rendelkezésre állását. 

2017. évben a gépjárműparkunk 2 db új RÁBA gépjárműfecskendővel gyarapodott, az egyik 
Salgótarján HTP, a másik a Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi Őrs tűzvédelmét erősíti. Intézkedtünk 
a járművek és a málhaeszközök átvételéről, üzembe helyezéséről.  

A gazdálkodás fő célkitűzései teljesültek, a működés feladatorientált, hatékony és zökkenőmentes, a 
szigorú költségtakarékosságnak és a gazdálkodási fegyelem betartásának köszönhetően az évzárás 
tartozásmentes volt. Az állomány a járandóságait megkapta, fizetési kötelezettségeinknek eleget 
tettünk. 

HUMÁN SZAKTERÜLET 

2017 év elején az új életpálya modell bevezetéséből adódó, valamint az állománytábla módosításával 
kapcsolatos feladatokat hajtottuk végre. Kiemelt feladat volt a teljesítményértékelésen alapuló 
teljesítményjuttatás elosztásának kidolgozása, majd az erről szóló állományparancsok elkészítése. 

2017. május 1-től bevezetésre került az e-HR. A Humánszolgálat több alkalommal írásbeli és szóbeli 
tájékoztatást adott az elektronikus ügyintézés menetéről, valamint segédleteket is készítettünk. Ezen 
kívül az állomány tagjai e-learning felkészülést követően elektronikusan vizsgát is tettek a rendszer 
működéséről. 

Az időközbeni fluktuáció pótlására, a 2017 szeptemberében induló tűzoltó II. modulképzésre 7 főt 
iskolázott be az Igazgatóság. 

A 2017-es MRK (Magyar Rendvédelmi Kar) választással kapcsolatos feladatokat elvégeztük, 
koordináltuk az Igazgatóság 4 választási helyszínén az előkészítéssel, a szavazással, valamint a 
szavazás lezárásával kapcsolatos teendőket. 

Az Igazgatóság személyi állományának képzése folyamatos volt a beszámolási időszakban is. A 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) által szervezett szakképzésekre, illetve 
szaktevékenység ellátására jogosító tanfolyamokra (pl. alapismereti tanfolyam, létrás tanfolyam, 
kompresszor-kezelői tanfolyam, KMSZ parancsnoki tanfolyam, technika kezelői tanfolyam, tűzoltó II. 
és szerparancsnok képzés) iskoláztuk be az állományt. A Rendészeti szervező képzésben 3 fő folytatja 
tanulmányait. Rendészeti szakvizsgát tett 2 fő. A 36/2016. (VIII.30.) BM Rendelet alapján főtiszti 
rendfokozati vizsgát tett 2 fő a KOK-on. Az új típusú rendészeti vezetővé képzőt 3 fő teljesítette. Az 
állomány tagjai közül 3 fő kezdte meg felsőfokú tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 

Az Igazgatóság személyi állománya a pontszerző versenyek mindegyikén részt vett és eredményesen 
szerepelt. 
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A BM OKF által összesített pontszámok alapján az országos bajnokság 12. helyén végzett 
Igazgatóságunk. Az előzőekben említett pontszerző bajnokságon kívül, egyéb versenyeken is indultak 
személyi állományunk tagjai. Balassagyarmaton harmadik alkalommal rendeztük meg a megyei TFA 
versenyt 27 fő részvételével. 2017 júniusában Igazgatóságunk adott otthont a Katasztrófavédelmi 
Országos Kispályás Labdarúgó Tornának. 

HIVATALI SZERVEK F Ő FELADATAI 

A Hivatal az Igazgatóság jogi tevékenységével a folyamatosan bővülő feladatok ellátását biztosította. 
A személyi állomány részére jogi segítséget nyújtottunk. 

Az ügyfélszolgálatra közérdekű bejelentés 44 esetben, panasz 3 esetben érkezett. A közérdekű 
bejelentők és panaszt benyújtók az ügyükre kapott választ elfogadták, egyéb jogorvoslati igényeket 
nem nyújtottak be. 

Az Igazgatóság kommunikációs tevékenységének továbbfejlesztése, megerősítése és stabilizálása 
fontos feladat volt, emellett az új hatósági jogkörökkel kapcsolatos információk elsajátítása szerepelt a 
kitűzött célok között.  

A szlovák tűzoltó szervezetekkel korábban kialakított jó kapcsolatunkat megőriztük. Ezek kiemelt 
jelentőségűek a határmenti együttműködés szempontjából. A Besztercebányai Kerületi Tűzoltó 
Igazgatósággal és a Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel évek óta példaértékű az együttműködés. 

ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FELADATOK 

Az Ellenőrzési Szolgálat kiemelt célja volt, hogy a vezetői döntéseket támogassa az ellenőrzések során 
tapasztaltakkal, és a feltárt hiányosságokra tett javaslataival, továbbá a helyi szervek vezetői 
ellenőrzéseit koordinálja. Elmondható, hogy a végrehajtott revizori és szakmai ellenőrzések során 
tapasztaltakat az ellenőrzés objektíven értékelte, javaslataival a jogszerű, szakszerű működést, a 
szabályozók és feladatok egységes értelmezését és végrehajtását segítette. 

Az Igazgatóság által elvégzett ellenőrzések során azonnali intézkedést követelő szabálytalanság nem 
volt fellelhető. Az ellenőrzések tervezése során az Igazgatóság kiemelt figyelmet fordított arra, hogy 
az ellenőrzések minden szakterületet lefedjenek és a szervezet aktuális feladatellátását segítsék. 

Súlyponti feladatként jelentkezett a szervezeti integritással kapcsolatos követelmények megvalósulási 
folyamatának felügyelet alatt tartása. 

ÖSSZEGZÉS 

Az Igazgatóság 2017. évi tevékenységét a minőségjavítás, a humánerőforrás megfelelő 
átcsoportosítása és a hatékonyság növelése jellemezte. A korábban bevezetett minőségirányítási 
rendszer alkalmazása Igazgatóságunk tevékenységének színvonalát emelte, s ezzel a visszacsatolások 
alapján a katasztrófavédelem munkájának társadalmi megítélése is tovább erősödött. 

Az Igazgatóság Nógrád megye közigazgatási rendszerében meghatározó szerepet tölt be, jelenléte 
biztosítja a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a közbiztonságot és a létfontosságú rendszerek 
működésének védelmét. Szorosan együttműködtünk a társszervekkel, valamint minden szervezettel, 
melyek ezen célok eléréséhez tevékenyen hozzájárulhatnak, hozzájárulnak. 


