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BEVEZETÉS 

A 2018. évi célkitűzéseket teljesítettük 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 szakmai felkészítése megtörtént. 

Kiemelt feladatunkként: 

- A halálesettel járó tűzesetek számának csökkentése érdekében a hátrányos helyzetű, leginkább 
veszélyeztetett lakosságot – lehetőségeinkhez mérten - széleskörűen tájékoztattuk. 

- A vegetációs tüzek megelőzésében a felmért kockázati helyszíneket ellenőriztük, a 
figyelemfelhívó tájékoztató munkába bevonhatók körét bővítettük. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) hivatásos egységek gyakorlataiba való 
bevonásával tovább növeltük a mentő tűzvédelemben való részvételüket. Felszerelésük korszerűsítését 
pályázatokon keresztül támogattuk.  

Támogattuk az önkéntes mentőszervezeteket, a lakosság önvédelmi készségének fejlesztését, a tanuló 
ifjúság felkészítését a valós kockázatokra és a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekre. 

A védelmi igazgatás területén a katasztrófavédelmi megbízottak szakirányításával a helyi szintű 
védelmi igazgatásban résztvevőket, közbiztonsági referenseket felkészítettük a feladataik 
végrehajtására, a tudatos megelőzésre alapozva.  

Célfeladatként a veszélyes áru szállítást (a továbbiakban: VÁSZ) hatósági felügyelet alatt tartottuk. Az 
előző években a küszöbérték alatti veszélyes üzemként azonosított gazdálkodók folyamatos hatósági 
felügyeletét biztosítottuk, Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlataik ellenőrzését, a felszámolás 
alatt álló üzemek telephelyein a veszélyes anyagok jelenlétének azonosítását is elvégeztük. 
Foglalkoztunk a 3 évnél kevesebb tapasztalattal rendelkező munkatársaink elméleti és gyakorlati 
képzésével. 

A Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban: KML) állományát gyakorlat-orientáltan képeztük 
és az újonnan beszerzett vízanalitikai műszerek készség-szintű használatát elértük. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások ügyintézését a jogszabályoknak és 
szakmai elvárásoknak megfelelően valósítottuk meg. 

Az integrált hatósági munkát fejlesztettük, szolgáltató szemléletet alakítottunk ki. 

A hatósági jogkörökben dolgozó állományt rendszeresen képeztük, felkészítettük a hatósági 
adatszolgáltató rendszer használatára, az új hatáskörökből adódó feladatokkal kapcsolatos eljárási 
rendre.  

A műveletirányítók ismeretszintjét növeltük a helyi szintű szervezeti egységeknél szervezett 
helyismereti gyakorlatokkal. A műveletirányítók szaktudását, intézkedő képességét fejlesztettük 
tömeges eseménykezeléssel, a fő- és műveletirányító ügyelet technikai problémája esetén 
alkalmazandó eljárásrend végrehajtásával, gyakorlatok szervezésével. 

Az Igazgatóság gazdasági szakterülete biztosította a költségkereten belüli takarékos üzemeltetést és 
vagyonmegóvást. 

A humán szakterület teljesítette a toborzást, az új életpálya modell bevezetéséből adódó feladatokat. A 
teljesítményértékelésen alapuló teljesítményjuttatás elosztásának kidolgozását, valamint az állomány 
képzését és teljeskörű személyügyi gondozását is biztosította. 

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.  
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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. 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, 
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET 

Az Igazgatóság támogatta az ÖTE-k és az önkéntes mentőszervezetek pályázatait, a pályázatokban 
való sikeres részvételüket segítette. Eszközeik fejlesztésével, speciális képességeikkel hatékonyan 
segítették, kiegészítették a katasztrófavédelmi műveletekben a hivatásos egységek tevékenységét. 

A Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tárgyévi fő feladata a lakosság hátrányos helyzetű 
rétegeinek megszólítása, tájékoztatása volt. A tűzesetek megelőzése érdekében az érintett körben 
karitatív szervezetek segítségével füstérzékelőket osztott ki. Összehangolt és szerteágazó propaganda 
tevékenységet folytatott plakátok, szóróanyagok kihelyezésével az állampolgárok biztonságának 
növelése érdekében. 

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

Előtérbe került a katasztrófavédelmi megbízottak folyamatos képzése, hogy a helyi szintű integrált 
szakmai feladataikat maradéktalanul végrehajthassák. 

Folytatódott a polgári védelmi szervezetek alap- és szakkiképzését követően az állomány 
továbbképzése, a veszélyhelyzet felszámolását támogató központi adatbázisnak a feltöltése, 
naprakészen tartása. 

A közösségi szolgálat teljesítése az Igazgatósággal együttműködési megállapodást kötött 
intézményekben biztosított, amely során kiemelten kezelte a szakterület a fiatalok önvédelmi 
képességre, és az önkéntességre való nevelését. 

Az iparbiztonsági szakterület megszervezte az országrészi iparbiztonsági képzést. A Salgótarjánban 
végrehajtott képzésen a szomszédos megyék iparbiztonsági szakembereinek ismerete bővült a 2019-es 
ADR (nemzetközi közúti áruszállítás)/RID (nemzetközi vasúti áruszállítás) jogszabály változásából 
eredő új szabályokkal, az információbiztonság aktualitásaival, veszélyes üzemek ellenőrzéseinél és 
üzemzavarainál szerzett tapasztalatokkal, az ADR/RID versenytapasztalatokkal. 

A VÁSZ ellenőrzés végrehajtásának szakszerűsége az előző évek VÁSZ statisztikai adatai, és a 
kapcsolódó aktuális információk alapján javult. A készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány 
szakterületi ismeretei a megye közútjain előforduló veszélyes árukkal kapcsolatosan a végrehajtott 
képzés eredményeként jelentősen bővültek. 

Az országos szakmai versenyeken rendszeresen részt vettek az állomány tagjai. Az Igazgatóság 
csapata az ADR szakmai vetélkedőn 1. helyezést, a RID versenyen 2. helyezést, az országos 
tűzmegelőzési vetélkedőn pedig 3. helyezést ért el. 

Az integrált hatósági munka során a társhatóságokkal való együttműködéssel, valamint a szolgáltató 
szemlélet követésével az eljárások törvényessége biztosított. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági eljárások szakszerűen, 
határidőn belül megtörténtek. 

Tűzoltósági szakterület 

A megye tűzvédelme, területi lefedettsége 

Megyénkben a tűzvédelem területén a hatósági feladatokat a Salgótarjáni és a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) Hatósági osztályai végzik. 

A mentő tűzvédelmi feladatokat három hivatásos tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) és négy 
katasztrófavédelmi őrs (továbbiakban: KvŐ) látja el. HTP működik Salgótarjánban, Balassagyarmaton 
és Pásztón. A Salgótarjáni HTP szervezeti eleme a Bátonyterenyei KvŐ, a Balassagyarmati HTP-hez a 
Berceli, a Rétsági és a Szécsényi KvŐ tartozik.  
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Megyénkben első önállóan beavatkozó ÖTE-ként kezdte meg működését a Héhalom Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2018. augusztus 1-én. Az egyesület 2018 folyamán összesen 29 esetben vett részt 
beavatkozásban, ebből 14 esetben a hivatásos egységekkel együtt számolták fel a káreseteket, ezzel 
kiemelkedően támogatva a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkáját. 

Tűzesetek, műszaki mentések 

Az Igazgatóság működési területén 2018. évben összesen 1506 káreseti jelzés érkezett. Ebből 
beavatkozást igénylő esemény 1066 darab volt, 647 műszaki mentés, 419 tűzeset típus szerinti 
megoszlásban. A beavatkozást igénylő események számában 2018-ban is csökkenés volt tapasztható, 
viszont tovább növekedett a műszaki mentések száma szinte mindegyik káresetfajta vonatkozásában. 
Több közlekedési baleset történt és a viharkár-elhárítással összefüggő beavatkozások száma is 
emelkedett. Műszaki mentések növekvő száma szinte minden hónapra jellemző volt, a helyszínek 
között az első két helyen a közút és az otthon jellegű létesítmények szerepeltek. Jellemzően a közúti 
balesetek és a kidőlt fák adtak okot a tűzoltói beavatkozásra. 

A műszaki mentéshez tartozó téves jelzések száma 47 darab volt, amelyek közül 11 esetben szén-
monoxid- érzékelő által, 22 alkalommal telefonon és 14 esetben egyéb módon érkezett a bejelentés. 
Tűzesethez tartozó téves jelzés 270 darab volt, melyből 218 alkalommal automata tűzjelző berendezés 
adta a jelzést, telefonon 49 alkalommal és egyéb módon 3 esetben érkezett bejelentés.  

Szándékosan megtévesztő jelzés 15 esetben érkezett, utólagos jelzés 13 alkalommal volt és kiérkezés 
előtt felszámolt eseményről 95 esetben érkezett bejelentés a megyei műveletirányító központba. 

Megyénkre 2018-ban is jellemző volt a csapadékszegény időjárás. A szabad területen történt tűzesetek 
száma összesen 207 darab volt. Az eloszlást vizsgálva 108 esetben érintett erdőt, fásult és egyéb 
vegetációs területet, 26 eset volt helyszínek szabad terein, 56 eset hulladék és szemét égéséből adódott, 
17 tűzeset közterületen keletkezett. 

A KvK-k az azonosított szabadtéri kockázati helyszínek hatósági ellenőrzését az elmúlt évben is 
folytatták. Az esetlegesen feltárt szabálytalanságok esetén a terület által érintettek (tulajdonos, 
használó) felé megtörténtek a szükséges intézkedések. Az önkormányzatok figyelmét ismételten 
felhívták a kerti növényi hulladék égetés szabályainak betartatására és kérték a vonatkozó hatályos 
rendeletük felülvizsgálatát.  

Szén-monoxid jelenlétének gyanúja miatt összesen 40 alkalommal érkezett bejelentés a megyei 
műveletirányító ügyeletünkre, ebből 29 igényelt beavatkozást a hivatásos tűzoltóink részéről, 11 eset 
volt téves jelzés. A megemelkedett eseményszám a detektáló egységek egyre nagyobb számban való 
elterjedésével és érzékenységükkel is magyarázható. Az események kapcsán összesen 14 fő 
egészségügyi ellátása vált szükségessé, illetve szorult kórházi megfigyelésre. Szén-monoxid 
(füstmérgezés) miatt egy személy vesztette életét megyénkben. 

Kéménytűz 63 esetben fordult elő, melyek kapcsán megtörtént a helyszíni ellenőrzés és a szervezeti 
elemeink megtették a szükséges intézkedéseket. 

Műszaki mentés és tűzeset során 2018-ban összesen 108 fő sérült meg és 12 személy hunyt el. Tűzeset 
következtében 17 fő civil személy sérült meg, 3 hunyt el. Műszaki mentést igénylő eseménynél 
összesen 91 személy szenvedett sérülést és 9 fő vesztette életét. 

Az események felszámolása I, vagy I. kiemelt, 8 esetben II. kiemelt riasztási fokozat (Balassagyarmati 
KvK illetékességi területén 4, Salgótarjáni KvK illetékességi területén 4 esemény) szerint vonultatott 
erő-, eszközzel történt. 

Tűzvizsgálat 

A 2017-es folyamatban levő tűzvizsgálatokat 2018. január hónapban lezártuk. 2018. évben az 
Igazgatóság illetékességi területén összesen 419 darab beavatkozást igénylő tűzeset történt és 14 
tűzvizsgálati eljárás indult, melyből 3 esetben a teljes eljárás lefolytatására végül nem került sor, vagy 
azért, mert a bűncselekmény gyanúját az eljárás során elvetettük és a rendőrség meg sem indította az 
eljárását, vagy a vizsgálatnak semmilyen szakmai eredménye nem volt várható. Év végére a 11 
eljárásból 8 –at lezártunk, 3 eljárás volt folyamatban. 
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A tűzvizsgálatok megindítása 6 esetben bűncselekmény gyanúja, 3 alkalommal haláleset, 1 esetben 
súlyos, életveszélyes sérült miatt és 4 esetben szakmai indok alapján történt. 

Az év végéig lezárt tűzvizsgálatok közül 7 esetben sikerült a keletkezési okot megállapítani. Az igazolt 
tűzkeletkezési okok között 3 esetben szerepelt a nyílt láng, ágyban dohányzás, 1 esetben nyílt láng, 
szándékos tűzgyújtás, 1 alkalommal technológiai hiba, 1 esetben elektromos energia, elektrosztatikus 
szikra és 1 esemény előzményeként bekapcsolva maradt a főzőberendezés. 

Képzések és gyakorlatok 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség által a közlekedési balesetek során végrehajtandó műszaki 
mentési feladatokra történő felkészülés jegyében, az új típusú mentési módszerek megismerése 
érdekében regionális elméleti továbbképzéssel egybekötött roncsvágási gyakorlaton, Egerben 2 fő vett 
részt. Novemberben a tűzvizsgálók és katasztrófavédelmi műveletek elemzését végzők szakterületi 
továbbképzésén, a BM OKF-en 2 fő – a tűzoltósági főfelügyelő és 1 fő Katasztrófavédelmi Műveleti 
Szolgálat (a továbbiakban: KMSZ) vezető - képviselte megyénket. Decemberben a napi 
továbbképzések és gyakorlatok tervezésével, végrehajtásával, dokumentálásával, illetve ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok egységesítése, szakmai színvonalának javítása érdekében szervezett 3, egy-egy 
napos továbbképzésen összesen 26 fő tűzoltás-vezetésére jogosult személy vett részt. 

A Tűzvizsgálók IV. Országos Versenyével egybekötött szakmai fórumon (továbbképzésen) a 
versenyen résztvevő KMSZ tagok és a tűzoltósági főfelügyelő is jelen volt. 

2018-ban Tűzvizsgáló I. modul Tűzvizsgálók alaptanfolyamát 1 fő KMSZ vezető végezte el, a vizsgát 
még nem teljesítette. Igazgatóságunkon a tűzvizsgálati feladatokat ellátó személyek részére mindkét 
félévben egy-egy továbbképzést tartottunk. Mindkét továbbképzésen külsős előadók is tartottak 
szakmai előadásokat. Igen jó az együttműködésünk a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi 
technikusaival. A második féléves továbbképzésre meghívtuk a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás lefolytatásában érintett munkatársait, akik 4 fővel vettek részt a 
rendezvényen. 

Az alparancsnokok féléves felkészítése kapcsán az első félévben a polgári védelmi és vízügyi 
feladatokkal, a helyszíni szemlejegyzőkönyvek és a Tűzeset/Műszaki Mentési Adatlapok kitöltésével, 
valamint a Palóc Mentőcsoport alkalmazásával ismerkedtek meg a résztvevők, a második félévben az 
új gyakorlattervező program segítségével kellett feladatot megoldani az állománynak. 

Szükség szerint a fórumrendszer adta lehetőségeket is kihasználtuk a parancsnoki és beosztotti 
állomány minél szélesebb körű tájékoztatására. A megyei műveletirányító ügyeletesek továbbképzésén 
és a szolgálat-, raj- és szerparancsnokok értekezletén feldolgoztuk a jelentősebb tűzeseteket. 

Az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fektettünk a készenléti állomány képzésére, továbbképzésére. A 
készenléti állomány az éves továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően teljesítette kiképzési 
feladatait, amit a KMSZ rendszeresen ellenőrzött. A napi továbbképzés a BM OKF által meghatározott 
és kidolgozott központi témakörök feldolgozásával történt, kiegészítve a megyei és országos 
káresetek, eseti műveletelemzések, tűzvizsgálatok és a veszélyhelyzeti prognózis, beválás vizsgálat 
során szerzett tapasztalatokkal. 

A HTP-k állományának tűzoltás vezetésére jogosult tagjai részére a KvK-k mindkét félévben 
megtartották a felkészítést. 

A továbbképzésben nagy szerepet kapott a gyakorlati jellegű felkészítés, ezért a HTP parancsnokok 
speciális, tematikus gyakorlatokat (vízből-, jégről mentés, turista utakon, mélyben, magasban történt 
balesetek felszámolása, favágási, roncsvágási, stb.) szerveztek az állomány részére, melyekbe 
lehetőség szerint a speciális adottsággal és felszereléssel rendelkező ÖTE-ket, civil 
mentőszervezeteket is bevonták.  

Az Igazgatóság és a HTP-k az összesített megyei gyakorlattervben meghatározott gyakorlatokat 
megtartották. A tervezetteken túli szituációs begyakorló gyakorlatokra (például közúti közlekedési 
baleset szituációs gyakorlat) is sor került és a továbbképzési terv szerinti egyéb gyakorlatokat (például 
favágási, roncsvágási, stb.) is tartottak. 
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A Nógrád Megyei Védelmi Bizottság és a Nógrád Megyei Kormányhivatal 2018. október 1-3. között 
komplex civil-katonai egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot tartott Szécsényben, melyben az 
Igazgatóság és a Balassagyarmati HTP állománya is hajtott végre feladatot. 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mellett gyakoroltatásra került a rendvédelmi, társ- és 
együttműködő szervekkel történő közös tevékenység. Beépítésre került a gyakorlatokba a polgári 
védelmi és főként a veszélyes anyag jelenlétében végzett beavatkozás kapcsán jelentkező 
iparbiztonsági feladatok végrehajtása. A tűzoltósági főfelügyelő és a KMSZ a SHELL Hungary Zrt. 
Salgótarjáni Üzemanyagkúttal közösen tartott az állomány részére helyismereti foglalkozást és 
szituációs katasztrófa-felszámolási gyakorlatot.  

Önkéntes tűzoltó egyesületek 

A HTP-ink valamelyikével együttműködési megállapodást kötött ÖTE-k száma az elmúlt évben nem 
változott, így továbbra is 23 közreműködő ÖTE van megyénkben. A megyénk ÖTE-i 164 alkalommal 
működtek közre a káresetek felszámolásában. A Salgótarjáni KvK illetékességi területén 69, a 
Balassagyarmati KvK illetékességi területén 93, a Váci KvK illetékességi területén 2 alkalommal 
vettek részt kárfelszámolásban. 

Az ÖTE tagok jobb szakmai felkészültségét teszi lehetővé Igazgatóságunk a helyi szervezeti 
egységeink bevonásával szervezett tanfolyamokkal (például tűzoltó alaptanfolyam, tűzoltótechnika-
kezelői tanfolyam). A múlt év végét megelőzően indította el szakterületünk ismételten a 
Tűzoltásvezető II. képzést, melyre összesen 7 fő jelentkezett. A hivatásos tűzoltók gyakorlatain 
rendszeresen lehetőséget biztosítunk az egyesületek részvételére, így segítve a szakmai fejlődésüket. 

Az elmúlt évben megújítottuk az ÖTE-kel fennálló együttműködési megállapodásokat, melyek 
kapcsán három, korábban II-es kategóriába sorolt egyesület I-es, továbbá egy, korábban III-as 
kategóriába sorolt egyesület pedig II-es kategóriába tudott előre lépni a feltételek teljesítésével.  

A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen, az ÖTE-k számára kiírt 2018. évi 
pályázatra valamennyi jogosult ÖTE nyújtott be pályázatot megyénkből. A 23 ÖTE összesen 
18.173.014,- Ft támogatásban részesült. 

Képzésre 17 fő kapott lehetőséget a technika kezelői tanfolyam keretében, továbbá 2 fő PAV 
vizsgálaton vehetett részt pályázati finanszírozással. Működési költségre összesen 4.433.000,- Ft-ot 
nyertek egyesületeink előlegként vagy utólagos finanszírozásban. Szertárépítésre, felújításra 1 ÖTE 
pályázott és nyert 849.838,- Ft-ot. 

Az önállóan beavatkozó egyesületi tevékenység folytatására tervezett Héhalom ÖTE 2018-ban 
megkezdte működését. Ez az egyesület 2017. december 15-én I-es kategóriás együttműködési 
megállapodást kötött a Hatvani HTP-vel, mint működési terület szerinti hivatásos egységgel. Az 
elmúlt év során nagy ütemben fejlődött tovább a civil szervezet, 2018. február 3-án ünnepélyes 
laktanya átadás történt. Az egyesület tagjai 2018. május 6-án végrehajtották a rendszerbe állító 
gyakorlatot, mellyel az utolsó feltételt is teljesítették az önállóan beavatkozó egyesületté váláshoz. 
2018. augusztus 1-től már a vállalt tevékenységi területén (hét település), mint önállóan beavatkozó 
ÖTE vesz részt a beavatkozásokban. A vonatkozó szabályzók változása folytán az egyesület az elmúlt 
évtől kezdve a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai felügyelete és ellenőrzése alá 
tartozik. Megyénk adja a kinevezett mentort az ÖTE tevékenységének segítésére. 

Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 

Az év folyamán összesen 137 alkalommal jelentünk meg a saját, vagy más szervezet által tartott 
rendezvényen, illetve tettünk eleget a tűzoltó bemutató és tájékoztató tartásra vonatkozó felkérésnek. 
A 137 rendezvény szervezésében és lebonyolításában összesen 416 fő hivatásos és közalkalmazotti 
állománytag vett részt. Bár csökkenő tendenciát mutat, de ebben az évben is jelentős volt a közösségi 
szolgálatot teljesítő középiskolások száma a rendezvényeink lebonyolításában, összesen 31 fiatal 
hajtott végre velünk közös feladatot. Az eltelt évben 997 órát fordítottunk a rendezvényeken történő 
megjelenés szervezésére és a lebonyolítására. 
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Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság feladatszabása és közleményei alapján folytattuk a szén-
monoxid-mérgezések, valamint a vegetáció tüzek megelőzését célzó lakosság-tájékoztató 
tevékenységet. 

A szabadtéri tüzek megelőzését szolgáló tájékoztatási tevékenységgel igyekeztünk minél szélesebb 
körben elérni a lakosságot. Az önkormányzatok figyelmét felhívtuk a kerti növényi hulladék 
égetésének szigorú szabályaira és a vonatkozó hatályos rendeletük helyben történő betartatásának 
fontosságára. A Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság az aratással, az erdők tűzvédelmével és a 
tűzrakó helyek használatával kapcsolatos közlemények kiadását kezdeményezte és tevékenyen részt 
vett a lakosság felé történő közvetítésben. A KvK-k szakmai fórumot szerveztek az aratási munkák 
tűzvédelmi feladatairól a betakarításban érintett szereplők számára salgótarjáni és balassagyarmati 
helyszínekkel. 

Igazgatóságunk a Balassagyarmati KvK által képviseltette magát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Nógrád Megyei Igazgatósága szervezésében Balassagyarmaton megtartott, a betakarítási 
munkálatokkal kapcsolatos Aratási Koordinációs Bizottság ülésén. 

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

Igazgatóságunk és a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület immár 6. alkalommal rendezte meg a 
Salgótarjáni Tűzoltó Gyermektábort, ahol 32 gyermek töltötte aktív pihenéssel a szünidejét. A 
tartalmas programok között tűzvédelmi ismeretekkel és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs 
Országos Egyesület munkatársai által bemutatott szakmai fejlesztésekkel (például tavi viharjelzések, 
hajóvezetői szimuláció, stb.) találkoztak a gyermekek. 

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett felmenő rendszerű alkotói pályázatra 3 
témakörben (szabadkézi rajz, vers, mese) összesen 7581 db alkotás érkezett be Igazgatóságunkhoz. Az 
országos megmérettetésen szabadkézi rajz III. korcsoportban harmadik helyezést ért el az egyik 
pályázónk. Megyénkből került ki a győztes, „Legkreatívabb óvoda 2018” címet viselő intézmény is. 

A „Biztonság Hete” rendezvényen mutattuk be a területi tűzmegelőzési bizottságok munkáját, a 
megjelent érdeklődők figyelemfelkeltő feladatok kapcsán próbálhatták ki bátorságukat, meglévő 
tűzoltási ismereteiket. 

Polgári védelmi szakterület 

A megye veszélyeztetettségének ismertetése 

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

Főbb azonosított veszélyforrások a megyénkben: 
• árvíz, villámárvíz és helyi vízkár; 
• földtani veszélyeztetettség (földrengés, partfalomlás, alápincézettség, alábányászottság); 
• veszélyesanyag-szállítmányok; 
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, felhasználó objektumok. 

Polgári védelmi feladatok ellátása 

A jogi környezetnek megfelelően felülvizsgáltuk a veszélyelhárítási terveket. Elkészítettük az éves 
megyei komplex veszélyhelyzeti prognózist és az időszakos feladatterveket. A beválásvizsgálatot 
követően pontosítottuk a feladatrendszerünket. 

Elkészítettük és folyamatosan pontosítottuk a Logisztikai támogató tervet, amely gazdasági és anyagi 
szolgáltatási kötelezettség keretében biztosítja a katasztrófavédelmi feladataink ellátását. 

A megyei védelmi bizottsági üléseken beszámoltunk a felkészülési (téli, árvízi) tevékenységünkről.  
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A Nógrád Megyei Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesülettel közösen 
megrendeztük a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntőjét 8 csapat 
részvételével. 

2018. október 31-től a megye 57 településén szükségellátás keretében koordináltuk a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet. 

Végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések 

Igazgatóságunk 452 lakosságvédelmi ellenőrzést hajtott végre, ebből 205 kockázati helyszíni 
ellenőrzés volt az alábbi megoszlásban: 

A megye víztározóinak állapotát 3 helyszínen, a belterületi vízelvezető rendszereket 105 helyszínen 
vizsgáltuk. Az ellenőrzéseket követően a hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedtünk. 

Az árvízi védművek állapotát 44 alkalommal ellenőriztük a Közép-Duna- völgyi Vízügyi 
Igazgatósággal közösen. Veszélyes fák ellenőrzése 18 esetben történt. 

Téli kockázati helyszínek ellenőrzése 35 esetben, a kockázati helyszínek ellenőrzésén túl a befogadó 
helyek ellenőrzése 41 esetben valósult meg. 181 ellenőrzést hajtottunk végre a lakossági riasztó-
tájékoztató eszközök tekintetében, amelyet követően a nem javítható, balesetveszélyes eszközök 
leszerelésére intézkedtünk, illetve Pásztó város lakossági riasztó-tájékoztató rendszerének 
működőképessé tétele megtörtént. 

Veszélyelhárítási terv ellenőrzését 14 esetben, vízkárelhárítási terv ellenőrzését 6 esetben hajtottuk 
végre. Vis maior támogatásigényléssel és elszámolással kapcsolatban 5 ellenőrzés történt. Vis maior 
igénybejelentés két esetben történt az év során, melyek közül az egyik részesült támogatásban. A vis 
maior káresemények során általában a lehulló csapadék mennyisége és helye előre nem volt 
prognosztizálható, bárhol előfordulható eseményekről beszélhetünk. Ezekben az esetekben jellegüknél 
fogva a minimális védekezési lehetőségek mellett elsősorban csak a helyreállításra kerülhet sor. Ezek 
jellemzően az utakban és vízelvezetőkben keletkezett károk, melyeket a nagy mennyiségű és energiájú 
víz okozott. 

Köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek 

Megyénkben 4202 fő a köteles polgári védelmi szervezetek összlétszáma. Az alap- és szakkiképzést 
követően továbbképzésekkel folytattuk a köteles polgári védelmi szervezetek kiképzését. A 
továbbképzések során 31 településen 689 főt készítettünk fel. Riasztási gyakorlaton 131 köteles 
polgári védelmi szervezet vett részt 2761 fővel. 

Önkéntes mentőszervezetek bevonásával 10 esetben 155 főnek szerveztünk gyakorlatot, riasztási 
gyakorlaton pedig 31 szervezet vett részt, amely során 351 fő riasztására került sor. 2018 évben 21 
alkalommal működtek közre káresetek felszámolásában önkéntes mentőszervezeteink, amelyek 
jellemzően állatmentések, eltűnt személy keresések, valamint műszaki mentések voltak.  

Az önkéntes mentőszervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázaton mentőszervezeteink 
fejlesztésük és működésük biztosítása érdekében együtt összesen 2.170.338-Ft támogatásban 
részesültek.   

Felkészítések 

A közbiztonsági referensek felkészítése a katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonásuk érdekében 
folyamatos. A közbiztonsági referensek értekezletének keretében áttekintettük az árvízzel, 
villámárvízzel, a hőségriasztással és a téli rendkívüli időjárással kapcsolatos feladatokat és a korábbi 
évek tapasztalatait. A felkészítések témái voltak továbbá a szén-monoxid-mérgezések, kéménytüzek és 
a szabadtéri, vegetációs tüzek megelőzése, BM OKF GEK Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi 
Szervezet Nógrád Megyei Ellátási Csoport vezetőjének tájékoztatója a kéményseprő-ipari tevékenység 
feladatairól, aratással kapcsolatos használati, tárolási előírások, általános iskolák tűzvédelmi 
ellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók. 

2018. évben 3831 fő általános iskolás, 1381 fő középiskolás és 871 fő óvodáskorú felkészítése történt 
meg. Fogyatékkal élők részére tartott rendezvényen 250 fő felkészítését hajtottuk végre. 
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Lakosságfelkészítési tevékenységünk során 53 rendezvényen jelentünk meg, ahol 7303 fő bevonásával 
tartottunk lakosságtájékoztatást. 

Közösségi szolgálat, lakosság tájékoztatás 

563 tanuló vett részt közösségi szolgálaton fogadóintézményeinkben, amely során 1951 órát 
teljesítettek. A közösségi szolgálaton résztvevők száma megduplázódott és a teljesített óraszám is 
20%-os növekedést mutatott. Jelenleg a megyei középiskolákon túl 5 megyén kívüli tanintézménnyel 
is van hatályos együttműködési megállapodásunk. 

Figyelemfelhívással és lakosságtájékoztatással 59 alkalommal éltünk a nyomtatott sajtóban, az 
elektronikus médiában, valamint rádió és televízió útján. 

Gyakorlatok 

Törzsvezetési gyakorlat keretében készültünk fel a káresemények kezelésére. A felkészülés jegyében 
16 törzsvezetési gyakorlaton vettünk részt árvízi, nyári és téli rendkívüli időjárás témakörben. 
Végrehajtottuk a megalakított mentőosztagok értesítési gyakorlatát és szemléjét. Egyezető értekezletet 
tartottunk a társszervek bevonásával a téli felkészülés helyzetéről.  

Október 16-án, Taron nukleáris balesetelhárítási gyakorlat keretében gyakoroltuk a befogadási 
feladatokat. A gyakorlaton megfigyelőként részt vettek a pásztói járás helyi védelmi bizottságának 
tagjai, polgármesterei és közbiztonsági referensei is. 

Október 25-én éves ismétlő gyakorlatot tartottunk a Palóc Mentőcsoport részére a MÁV Zrt-vel 
közösen a Nógrádkövesd-Becske közötti vasúti pályaszakaszon, amely a téli rendkívüli időjárásra 
történő felkészülést célozta meg. 

Több esetben gyakorlat keretében teszteltük az Igazgatóság operatív törzsének és a Nógrád Megyei 
Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi munkacsoportjainak helyet adó Veszélyhelyzet Kezelési 
Központot, amely technikai ellátottságának továbbfejlesztése a még hatékonyabb működés érdekében 
folyamatos. 2018. március 17-18-án a Nógrád megyében kialakult időjárási körülmények miatt a 
katasztrófavédelmi (lakosságvédelmi) feladatok koordinálására Igazgatóságunk operatív törzset 
működtetett. 

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 
műveletirányítók ismeretszintjének növelése a helyi szintű szervezeti egységeknél szervezett 
helyismereti gyakorlatokkal, valamint a műveletirányítók szaktudásának, intézkedő képességének a 
fejlesztése.  

A 2018. év folyamán, a BM OKF feladatszabása alapján, az ügyeletvezetők és műveletirányító 
ügyeletesek ismeretszintjének növelése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:  

• A „Hogyan kommunikáljunk hatékonyan és céltudatosan?” című kommunikációs tréningen 8 
fő vett részt Budapesten.  

• A felkészítés másik eleme a helyismeret szintjének emelése. A helyismeret megszerzését 2018 
II. félévben a Balassagyarmat HTP-n hajtottuk végre. Az említett gyakorlaton minden 
ügyeletvezető és műveletirányító részt vett. A HTP parancsnoka, valamint a Balassagyarmati 
KvK felügyelői ismertették a működési terület szakmai szempontból főbb létesítményeit és 
sajátosságait, valamint a helyi jellegzetes eseményeket, szokásokat, személyeket. A kollégák 
megtekintették a HTP-hez tartozó KvŐ-ket, valamint lehetőségünk nyílt részt venni az adott 
napokon megtartott szituációs vagy helyismereti gyakorlatokon is.  

• 2018. november 21-22-én részt vettünk a fő-és műveletirányítók országos versenyén, 
amelynek során a 20 területi szerv csapatai és egyéni versenyzői mérték össze tudásukat a BM 
OKF Központi Főügyeleti Főosztály szervezésében.  

A rendőrség munkatársaival jó kapcsolatot ápolunk, a rendőr kollégák hozzáállása a közös megoldást 
igénylő feladatok során konstruktív volt, a napi tevékenységben, és a munkaszervezési kérdések 
megoldása során is segítőkészen álltak hozzánk.  
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Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 

A 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 2018. évben 81 káresethez (23 tűzeset, 14 műszaki mentés, 44 téves jelzés) kapott riasztást, 
amelyből 10 esetben vette át a beavatkozás irányítását. A káreseti tevékenység mellett 134 ellenőrzést 
(16 káreseti beavatkozás ellenőrzés, 42 gyakorlat ellenőrzés, 40 szolgálatellátás ellenőrzés, 36 
kiképzési foglalkozás ellenőrzés) hajtott végre. 

A beavatkozó tűzoltói állomány részére 30 esetben, valamint az ÖTE tűzoltásvezető II. tanfolyamon is 
több esetben tartott oktatást. 

Hatósági tevékenység 

Tűzmegelőzési szakterület 

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

Az elsőfokú tűzvédelmi hatóságok (KvK-k) önálló hatóságként legnagyobb számban a hatósági 
ellenőrzéseket követő intézkedések eredményeképpen hoztak döntéseket. A tapasztalt tűzvédelmi 
szabálytalanságok miatt a szabálytalanság megszüntetésére irányuló tűzvédelmi kötelezések, illetve a 
vonatkozó kormányrendeletben meghatározott esetekben kiszabandó tűzvédelmi bírságok voltak a 
jellemzően alkalmazott szankciók. A hatósági ellenőrzések egy részét országos témavizsgálat 
formájában hajtották végre a bevásárlóközpontok, óvodák, általános iskolák, karácsonyi vásárok, év 
végi pirotechnikai árusítások körében. 

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 szerint hatósági 
eljárások és szankciók követnek. A bekövetkezett tűzeseteket követően ugyancsak hatósági ellenőrzés 
során vizsgáljuk a felelősség kérdését. 

Folyamatosan elláttuk a szolgáltatásfelügyeleti hatósági feladatainkat. Megyénkben ez a tűzvédelmi 
oktatásszervezők és szakvizsgáztatók, tűzoltó készülék karbantartók tevékenységére terjed ki. A 
bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos folyamatosan aktualizált, naprakész 
közhiteles nyilvántartásokkal rendelkeztünk. A szolgáltatók adatváltozásaival kapcsolatban 35 
igazolást adtunk ki. A szolgáltatásfelügyeleti tevékenység keretén belül kezeltük a tűzvédelmi 
oktatásszervezők bejelentéseit és rendszeresen ellenőriztük a megyénkben végrehajtott tűzvédelmi 
szakvizsgáztatásokat. Egy esetben hatósági figyelmeztetéssel éltünk. 

Az elmúlt évben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálya alóli eltérési engedély kiadásával 
kapcsolatban 8 eljárást folytattunk le. Az eltérési engedélyezési eljárások indokai jellemzően a 
meglévő épületek bővítése, felújítása, korszerűsítése során a hatályos tűzvédelmi előírások 
érvényesítésének vonatkozásában a lehetséges műszaki megoldások gazdaságtalansága, illetve azok 
kivitelezésének egyéb akadályai voltak (például: oltóvíz-ellátással kapcsolatosan). Minden esetben 
legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldások alkalmazása mellett térhettek el az ügyfelek a 
hatályos jogszabályi előírásoktól.   

Másodfokú tűzvédelmi hatóságként eljárva, az ügyek darabszámát tekintve évek óta csökkenő 
tendencia tapasztalható. Tűzvédelmi szakterületen egy kivételével minden elsőfokon meghozott 
döntést elfogadtak az ügyfelek, iparbiztonsági szakterületen is mindössze négy, veszélyes áru szállítás 
során tapasztalt szabálytalanság miatt meghozott bírságoló határozatot fellebbeztek meg. 

Településrendezési tervekkel kapcsolatosan 2018-ban 31 esetben jártunk el, mely eljárásainkban mind 
a tűzvédelmi, mind az iparbiztonsági, mind a polgári védelmi szempontokat figyelembe vettük. 
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A pirotechnikai termékek ideiglenes tárolásával és árusításával, illetve felhasználásával kapcsolatosan 
az elmúlt évben 10 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 
ellenőrzéseken 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 2 
hatósági és 22 szakhatósági eljárást zártunk le. Az eljárások számában ebben az évben is számottevő 
növekedés volt tapasztalható. Ezek az eljárások elsősorban a 21-es számú főút négynyomúsítását, 
továbbá a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó 
tanuszoda és tornaterem beruházásokat érintették. Az általános ügyintézési határidőknél lényegesen 
rövidebb eljárási határidők következetes betartása mellett érvényesítettük a vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat.  

Az elmúlt évben Nógrád megye területén a lakossági szektorban a kéményseprő-ipari szerv, a 
vállalkozói szektorban pedig engedélye szerint 7, ténylegesen azonban 2 szolgáltató látta el a 
kéményseprő ipari tevékenységet. Tevékenységükkel kapcsolatosan az elsőfokú tűzvédelmi hatóságok 
eljárásai után a szükséges ellenőrzéseket végrehajtottuk, a feltárt hiányosságokat követően a 
hatáskörünkbe tartozó intézkedéseket megtettük. 

Iparbiztonsági szakterület 

A potenciális létfontosságú rendszerelemek kijelölésében, valamint a kijelölt rendszerelemek 
ellenőrzésében részt vettünk.  

A megye területén hatósági felügyelet alatt tartottuk a veszélyes áru szállítást, vizsgáltuk a felszámolás 
alatt álló üzemek telephelyein a veszélyes anyagok jelenlétét, és 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. 

Fejlesztettük a veszélyes áru szállítás 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. 

Feladatunk volt az országrészi iparbiztonsági, valamint a regionális radiológiai képzés megszervezése 
is.  

Veszélyes üzemek 

Jelenleg 6 db Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítésére kötelezett, kiemelten kezelendő, illetve 
küszöbérték alatti üzem működik Nógrád megyében az iparbiztonság hatósági felügyelete alatt. 2018. 
évben a küszöbérték alatti üzemek által megtartott Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlatokat 
minden esetben ellenőriztük. 

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, társhatóságok bevonásával az iparbiztonsági szakterületet 
érintő időszakos ellenőrzéseket és üzemazonosításokat hajtottunk végre. Az éves ellenőrzési program 
szerinti időszakos hatósági ellenőrzéseink során 2 esetben szerveztünk meg több hatóság bevonásával 
végrehajtott supervisori ellenőrzést. Egy küszöb érték alatti besorolású üzem veszélyes 
technológiájának bővítése miatti katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásban vettünk részt.  
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2018. évben veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset nem következett be, üzemzavar két 
esetben történt. A hatósági vizsgálatokat minden üzemzavarral érintett eseménynél a társhatóságok 
bevonásával végeztük el, a szükséges hatósági kötelezéseket kiadtuk és azok végrehajtását 
visszaellenőriztük.  

Veszélyes áru szállítás ellenőrzése 

Az Igazgatóság a veszélyes áru szállítás folyamatos kontroll alatt tartása során, rendszeresen közúti 
(ADR), vasúti (RID) valamint telephelyi ellenőrzéseket hajtott végre. Az ellenőrzések jellemzően a 
frekventált szállítási útvonalakon történtek (pl. a 2-es, 21-es, 22-es, 23-as számú utakon), kiszűrve a 
szabálytalan szállítási gyakorlatokat, ezzel növelve az útvonalak és az útvonalak mellett élők 
biztonságát.  

Az ellenőrzéseket önállóan, társhatóságokkal közösen, saját, regionális, illetve országos szervezés 
keretében végeztük. A tervezés során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy munkaidőn kívül is 
végezzünk ellenőrzéseket annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a szabálytalan szállítások 
felderítése. 

A közúti veszélyes áru szállítás tekintetében az előző évekhez képest kevesebb szabálytalanságot 
tapasztaltunk. A szabálytalan szállítások kiszűrésére irányult ellenőrzéseink felderítési 
eredményessége (13,9%) az országos átlag (6,9%) feletti.  

Minden esetben tudatosan készültünk a VÁSZ ellenőrök felkészültségét megmutató országos szakmai 
versenyekre, melynek eredményeként a szakmai vetélkedőkön előkelő helyezéseket értünk el az 
elmúlt évben. 

Supervisori ellenőrzés keretében megszerveztük a határátkelőhellyel rendelkező igazgatóságok 
ellenőrzéseinek egy időben történő végrehajtását. 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 ADR ellenőrzések biztonságosabbá tétele érdekében a társhatóságok szakmai egyeztetését 
követően, ideiglenesen kihajtható, előre telepített előjelző KRESZ táblák kihelyezésének bővítését 
kezdeményeztük a Magyar Közút Zrt-nél. 

Veszélyes áruszállítással összefüggésben a 2018. évben összesen 20 hatósági eljárást folytattunk le. A 
felmerülő hiányosságok megszüntetése nagymértékben hozzájárult a lakosság közbiztonságának 
növeléséhez. 

Az iparbiztonsági hatósági jelenlét nem csak az ellenőrzések számában, az illegális és szabálytalan 
szállítások kiszűrésében, valamint szankcionálásában mutatkozik meg, hanem az üzemeltetők és 
szállítók részéről tapasztalható erősödő jogkövető magatartásban is lemérhető. 

2018. évben veszélyes áru szállítással kapcsolatos Nógrád megyét érintő baleset, illetve esemény nem 
történt.  

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme 

A kritikus infrastruktúra területén területi és helyi szinten is tudatosítottuk az informatikai biztonsági 
előírásokat. 

A rendkívüli időjárás során kiesett fogyasztók ideiglenes elektromos energia ellátásának áthidalására a 
mentőcsoportjaink önjáró aggregátorainak alkalmazásával - az ELMŰ ÉMÁSZ szakembereinek 
bevonásával - közös gyakorlatokat szerveztünk több, állami feladatot, valamint lakossági szolgáltatást 
ellátó intézménynél. 

Véleményeztük a Rotációs Kikapcsolási Rendbe történő alapvető fogyasztók kijelölését, mely során az 
Igazgatóság többszörös egyeztetést követően, összesen 178 felhasználót jelölt meg Nógrád megyében. 
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Katasztrófavédelmi Mobil Labor 

Az igazgatóság közvetlen alárendeltségében működő KML alaprendeltetése a veszélyes anyagok 
jelenlétével, környezetbe kerülésével járó balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén, a 
beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében, a veszélyeztetett terület 
felderítése, a veszélyeztetettség felmérése, a meteorológiai helyzet meghatározása, illetve a mentési és 
fertőtlenítési feladatok tervezése, szervezése. A KML feladata továbbá a veszélyes áruk szállításával, 
valamint veszélyes üzemekkel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtása, azokkal kapcsolatos balesetek, 
üzemzavarok kivizsgálása, belső védelmi terv gyakorlatok helyszíni ellenőrzése és minősítése. 

A Nógrád megyei KML 2013. július 1-től lát el készenléti szolgálatot Nógrád megyében heti váltással, 
3 fős készenléti szolgálattal a fenti feladatok ellátása érdekében. A KML 24 órás készenléti szolgálat 
ellátására vonatkozóan a kijelölt állomány kiképzése megtörtént, továbbá a rendszeres havi képzések 
hozzájárulnak az elméleti és gyakorlati ismereteik fejlesztéséhez.  

A KML-t érintő riasztás 2018. évben 6 esetben történt. A Nógrád KML vonulási tapasztalatai alapján 
megállapítható, hogy a káresetek során a legtöbb esetben elsősorban gázérzékelő műszerek és 
meteorológiai állomás használatával történő vegyi felderítést hajtottak végre. A Nógrád KML-nek 
2018. évben két, küszöbérték alatti veszélyes üzem területén bekövetkezett üzemzavarhoz kellett 
vonulnia. Továbbá 24 esetben üzemazonosítás keretében tartott ellenőrzéseket, ipari üzemek területén 
a veszélyes anyagok jelenlétének vizsgálata céljából, valamint közúti veszélyes áru szállításának 
kontrolljában is részt vett. Ellenőrzések során egy esetben tártak fel hiányosságot, melynek 
következtében hatósági eljárás indult. 

A KML-re jelentős feladat hárult és hárul a közvetlen lakosságvédelmi intézkedések, döntések 
megalapozása tekintetében. 

Hulladékszállítás közszolgáltatás 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának 2018. október 30-án meghozott 
határozata alapján a Zöld Híd „B.I.G.G." NKft. által ellátott Nógrád megyei településeken a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt súlyos közegészségügyi kockázat 
lehetősége merült fel. Erre való tekintettel az Igazgatóság szükségellátás keretében gondoskodik a 
hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről 2018. október 31-től visszavonásig.  

A szükségellátásra vonatkozó határozatok kötelezettjei Nógrád megyében összesen 57 településre 
vonatkozólag a "Zöld Híd B.I.G.G." NKft. és a Balassagyarmat Városüzemeltetési NKft.  

A szükségellátással kapcsolatos feladatait az Igazgatóság folyamatosan látja el. 

EGYÉB VÉGREHAJTOTT FELADATOK, 
GAZDÁLKODÁS 

A gazdasági szakterület 2018. évi fő feladata az előző évekhez hasonlóan az Igazgatóság hatékony és 
költségtakarékos működtetése, a tűzvédelem technikai hátterének biztonságos üzemeltetése, 
fenntartása, karbantartása a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett. 

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

A Salgótarjáni HTP-n a készenléti gépjárműfecskendők szertárkihajtói lettek szekcionált kapukra 
cserélve. A beruházás a készenléti gépjárműfecskendők vonulási idejének csökkenését is szolgálta, 
mivel a híradó ügyeletes távvezérléssel a riasztást követően nyithatja, illetve zárhatja a szertárkaput.  

2018. évben a gépjárműparkunk 1 db új 3 tengelyes, 7000 liter víz szállítására alkalmas vízszállítóval, 
valamint 5 db új ügyintéző gépjárművel gyarapodott, amelyből 2 db elektromos meghajtású. 
Intézkedtünk a járművek és a málhaeszközök átvételéről, üzembe helyezéséről.  

Tűzoltó technikai eszközök vonatkozásában végrehajtottuk az elavult, elhasználódott eszközök 
selejtezését, intézkedtünk pótlásukról.  
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A gazdálkodás további feladataként jelentkezett a hulladékszállítás, mint szükségellátás 
járműállományának, és egyéb műszaki-gazdasági hátterének a folyamatos biztosítása. 

A gazdálkodás fő célkitűzései teljesültek, a működés feladatorientált, hatékony és zökkenőmentes, a 
szigorú költségtakarékosságnak és a gazdálkodási fegyelem betartásának köszönhetően az évzárás 
tartozásmentes volt. Ingatlanjaink, gépjárműveink és technikai eszközeink biztosítják az Igazgatóság 
működését, az alapfeladat teljeskörű ellátását. 

HUMÁN SZAKTERÜLET 

Az év elejének legfontosabb feladataként, az új életpálya modell bevezetéséből adódó aktuális 
illetményemelésről szóló állományparancsokat a humán szolgálat elkészítette. Kiemelt feladat volt a 
teljesítményértékelésen alapuló teljesítményjuttatás elosztásának kidolgozása, majd az erről szóló 
állományparancsok elkészítése. A juttatás szabályairól a vezetőket és az állomány tagjait is több 
alkalommal tájékoztattuk. 

Az időközbeni fluktuáció pótlására, a 2018 februárjában és szeptemberében induló tűzoltó II. 
modulképzésre összesen 6 főt iskolázott be az Igazgatóság. A felvételre jelentkezőknek több 
alkalommal szervezett toborzást a Humán Szolgálat. A két KvK-n tartott felvételi válogatón, fizikai 
felmérésen, szakmai alkalmassági vizsgálaton és személyzeti elbeszélgetésen vettek részt a 
jelentkezők. 

A tiszti státuszok feltöltése lépcsőzetesen valósul meg, részben a tiszthelyettesi állományból történő 
kinevezéssel, valamint külső jelentkezőkkel. 

Az Igazgatóság személyi állományának képzése folyamatos. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
által szervezett szakképzésekre, illetve szaktevékenység ellátására jogosító tanfolyamokra (pl. 
alapismereti tanfolyam, létrás tanfolyam, kompresszor-kezelői tanfolyam, KMSZ parancsnoki 
tanfolyam, technika kezelői tanfolyam) iskoláztuk be az állományt.  

Az Igazgatóság személyi állománya a pontszerző sportversenyek mindegyikén részt vett és 
eredményesen szerepelt. A BM OKF által összesített pontszámok alapján az országos bajnokság 10. 
helyén végzett Igazgatóságunk. A pontszerző bajnokságon kívül asztalitenisz, korongvadász, sí, 
terepkerékpár, tájfutás versenyeken, kispályás labdarúgó tornán is indultak személyi állományunk 
tagjai. Megyei, országos és a szlovák TFA versenyen is szerepeltek tűzoltóink. Mindezek jelzik a 
sportos és egészségtudatos állományunk elismerésre méltó hozzáállását. 

HIVATALI SZERVEK F Ő FELADATAI 

A Hivatal az állomány tagjai részére a jogi tanácsadást folyamatosan biztosította. Az Igazgatóság 
peres ügyben az elmúlt évben nem volt érdekelt. 

Az Igazgatóság szerződéseinek, valamint a belső szabályozók tervezeteinek kidolgozása és jogi 
szempontú felülvizsgálata folyamatos. 

Az ügyfélszolgálatra 37 közérdekű bejelentés és 15 panasz érkezett. A tájékoztatásainkat a 
beadványozók elfogadták és egyetlen esetben sem éltek további jogorvoslattal.  

Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat a jogtanácsos látja el. A jogszabályi háttér változásait az 
Igazgatóság nyomon követte, a jogszabályok által kötelezően előírt adatok honlapon történő 
közzététele naprakész. Az Igazgatóság új adatvédelmi szabályzata kiadásra került. Közérdekű adatok 
megismerése iránt egy igényt nyújtottak be, melyet az Igazgatóság határidőben megválaszolt. Az 
érintett személyes adatairól, azok kezelésével kapcsolatos tevékenységről tájékoztatást kérő igény nem 
érkezett. 

Az Igazgatóság kommunikációs tevékenységének továbbfejlesztése, megerősítése és stabilizálása 
fontos célkitűzés volt. 

A szlovák tűzoltó szervezetekkel korábban kialakított jó kapcsolatunkat megőriztük, ezek kiemelt 
jelentőségűek a határmenti együttműködés szempontjából. 
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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 
azok 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 2018. évi tevékenységét a minőségjavítás, a humánerőforrás megfelelő 
átcsoportosítása és a hatékonyság növelése jellemezte. 

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. 

A 2019. ÉV FŐBB SZAKMAI CÉLKIT ŰZÉSEI 

Folytatjuk a lakosságtájékoztatási tevékenységet a szén-monoxid mérgezések megelőzése érdekében, 
ezáltal erősítve a lakosságban a megelőző magatartás fontosságát. 

Folyamatos feladatunk a polgári lakosság, kiemelten az ifjúság felkészítése az esetlegesen 
bekövetkező katasztrófák esetén alkalmazandó magatartási szabályok megismerésére, elsajátítására, az 
öngondoskodási képesség fejlesztésével. 

A lakosság nagyobb biztonsága érdekében erősíteni kívánjuk az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő 
tűzvédelemben való szerepvállalását, kiemelt célunk az önálló beavatkozást végző egyesületek 
számának növelése. 

Folytatjuk a területi és helyi védelmi igazgatásban résztvevők, a közbiztonsági referensek és a 
polgármesterek felkészítését. 


