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Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület! 

 
A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) 2018. évi tevékenységét az 

alábbiak szerint hajtotta végre: 

 

 
 Bevezetés 

 
 Jelentem, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban NMKI) 

Balassagyarmat Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban Bgy KvK) tevékenységét a 2018. évben a 

szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban BM OKF) 

és a Nógrád MKI normatív szabályozói, valamint a Nógrád MKI Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján végezte.  

Általános jellemzők 

A Nógrád MKI Balassagyarmati KvK illetékességi területe Nógrád megye nyugati részén 

helyezkedik el. Az illetékességi terület települései jellemzően kertvárosi, kisebb részben lakótelepes jellegű, 

melyeket három járás, Rétság, Szécsény és Balassagyarmat járás foglal magába. A Balassagyarmat KvK 

működési és illetékességi területe nagy kiterjedésű, ezért jelentős távolságok vannak. 

 

A kirendeltség illetékességi területének veszélyeztetettsége 

 

 A kirendeltség területén egy nagy folyó az Ipoly található. Az Ipoly folyó jelentős árvízi 

veszélyeztetettséget jelent. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a veszélyeztetettség jelentősen megnőtt. 

Árvízi veszélyeztetettséget jelentenek még a nagyobb hegyvonulatokból érkező gyorsfolyású patakok, 

melyek a rövid idő alatt lehulló, hírtelen csapadék miatt rendkívül gyorsan áradnak, villám árvizeket 

okoznak. 

 A közlekedés fő veszélyforrásai az 2 (E77 nemzetközi) számú főút, és a 22. számú főút. 

Mindegyiken jelentős személyautó és teherforgalom zajlik egész évben, mert az agglomerációban élők 

ezeken a fő közlekedési útvonalakon közelítik meg a Fővárost, valamint az 2-es tranzit forgalma is jelentős, 

hiszen észak felé ezen az útvonalon lehet elhagyni az országot a Főváros irányából. A 2 sz. fő út 

négysávosítása fokozni fogja a terület veszélyeztetettségét, hiszen számos viadukt és alagút fog megépülni 

működési területünkön, ami nagyban befolyásolja majd a beavatkozások esetszámát és minőségét. Veszélyt 

jelentenek még a hegyi településekhez vezető alsóbbrendű utak egyes szakaszai és zsáktelepülései, melyek a 

téli időjárási viszonyok között csak nehezen járhatóak. 

 A beazonosított kockázati helyek száma illetékességi területünkön 37, amely adódik a vizek 

kártételéből kifolyólag, illetve a közlekedés okozta veszélyeztetettségből. 

A Kirendeltség illetékességi területén két küszöbérték alatti üzem található: Nógrádi Vegyipari Zrt. 

Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. Az üzemek Súlyos 

Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET) rendelkeznek, a SKET gyakorlatokra évente sor kerül. A 

területünkön húzódik továbbá a Barátság-1 kőolajvezeték, valamint a Szlovák-Magyar gázvezeték, melynek 

felszíni műtárgyai Romhány, és Balassagyarmat településeken helyezkednek el. 

 

 

 Vezetés, irányítás, humánpolitika 

 
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi állománytábla szerinti létszáma a 

Kirendeltségnek 130 fő. A nevesített állománytábla szerinti feltöltöttsége (2018. december 31.-i állapot 

szerint) 120 fő. 

 A hivatásos állományhoz kapcsolódó fontos jogszabály a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és ezek végrehajtási 

rendeletei, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ami alapján 

tevékenykedünk. Az elmúlt évben is a személyzeti munka végzése során az említett törvények és 



végrehajtási rendeleteinek változásait folyamatosan figyelemmel kísértük. Napi szintű kapcsolatot tartottunk 

a NMKI Humán Szolgálatával, a feladatokat a Szolgálatvezető szakmai iránymutatásával végeztük. 

Az egyéni teljesítményértékeléseket és a teljesítménykövetelmények meghatározását a teljes 

személyi állományra vonatkozóan határidőre elkészítettük. 2018. évre vonatkozóan elvégeztük a 

szabadságok megállapítását, a szabadságról szóló kartonokat naprakészen vezetjük, a távollétek SZÖSZ 

rendszerben való rögzítéséről folyamatosan gondoskodunk. Igény esetén elkészítettük az aktív és a nyugdíjas 

személyi állomány Magyar Honvédség Egészségügyi Központ igénybevételéhez szükséges igazolásokat és a 

kérelemmel együtt felterjesztettük a NMKI Humán Szolgálata részére. Fontosnak tartjuk a személyi 

állományunk utánpótlásának biztosítását, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a képzésre, továbbképzésre. 

A személyi állomány rendelkezik a megfelelő ügyfélkapus belépéssel, amin a személyzeti levelezés 

történik. Az új belépők előzetes munkavédelmi oktatását a Nógrád MKI munkavédelmi felügyelője 

megtartotta, melyet dokumentált is. Helyi szinten a laktanya bemutatása, valamint a veszélyekre történő 

figyelem felhívás, munkavédelmi oktatás keretében lett megtartva, amely a mv.-i naplóban dokumentálásra 

került. A balesetek megelőzése érdekében az állomány figyelmét az elmúlt évben is felhívtuk az óvatosságra, 

az alapos bemelegítés fontosságára, valamint az e témában készült tanulmányokat is az oktatás tárgyává 

tettük. Amennyiben szükséges volt rendkívüli munkavédelmi oktatást tartottunk. Az éves munkavédelmi 

helyzetértékelést és a baleseti statisztikát január hónapban a határidőt betartva megküldtük a 

munkabiztonsági felügyelő részére.  

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

 

Felmentési nappal nem 

járó balesetek száma (db) 
Felmentési nappal járó 

balesetek száma (db) 

0 0 

  

Az oktatások, felvilágosítások alkalmával az elmúlt évben is felhívtuk a figyelmet a felelősségre 

vonás, a méltatlansági eljárás alá kerülés, valamint a katonai vétségek, bűncselekmények elkövetésének 

megelőzésére, az ittas vezetés súlyos következményeire szolgálatban és szolgálaton kívül. 

 Május 15. és október 4. újra toborzásra került sor a vonulós tűzoltó állomány feltöltésére. 10 fő felelt 

meg a fizikai felmérésen és elbeszélgetésen. Az újfelszerelők orvosi alkalmassági vizsgálatának 

előkészítésében, tájékoztatásban vettünk részt. 

 A vonatkozó belső szabályzók értelmében a meghatározott munkaidő keretet az állomány rotálásával 

sem lehetett tartani, ezért a I., II. félévben egyaránt keletkezett túlóra (I. félévben 113,5 óra; II. félévben 

445,5 óra). A szolgálatszervezést nehezítette a több tartós betegállomány, az iskolarendszerű 

továbbképzések, továbbá a műszaki mentőszer kihelyezésre a Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsre. 

 A személyi állomány az év folyamán több alkalommal is képviselte a megyét különböző 

versenyeken kisebb és nagyobb eredményekkel: pld. TFA Hungary Budapesten, Lépcsőfutó Országos 

Bajnokság Budapesten. 

Dicséretben és jutalomban több személy részesült, mint országos, mint megyei valamint helyi 

elismerésekben az állomány dolgozói. 

 

 
 Gazdálkodás 

 

A kirendeltség önálló gazdálkodási jogkörökkel nem rendelkezik, de ennek ellenére a műszaki, 

pénzügyi kiszolgálás feladatainak egy részét itt a helyszínen kell elvégezni. E feladatokra jelenleg 3 fő áll 

rendelkezésre, akikhez minden helyi szinten elvégzendő műszaki, gazdasági, pénzügyi és humán kiszolgálói 

feladat hozzá van rendelve. A műszaki biztonsági tiszt tekintetében szerencsés helyzetben van a kirendeltség, 

mert a műszaki biztonsági tiszt hosszú évek óta látja el a parancsnokság anyagi, műszaki, munkavédelmi és 

egyéb feladatait.  

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon kialakításra került a légző palacktöltő 

kompresszoros helyiség. A beüzemelt Drager DE 300AE típusú palacktöltő kompresszor, kielégíti 



Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön tűzoltói beavatkozásai során 

keletkezett üres légző palackok újratöltését. 

A közfoglalkoztatási program keretében jelenleg Rétság KvŐ-n 1 fő takarítót foglalkoztatunk. 

 A megfelelő irodákban történő elhelyezés mind a kirendeltségen, mind a parancsnokságon 

biztosított, azonban a hatósági osztály irodája túlzsúfolt. Az ügyintézéshez szükséges gépjárművekkel 

rendelkezünk.  

A személyi állományt megillető nem rendszeres személyi juttatások, távollétek és a pótlékokra való 

jogosultságot tartalmazó jelentések továbbítására is nagy figyelmet fordítottunk. 

 A kirendeltség raktárai (Szügyi úti és a Rétsági laktanya területén lévő) az ingatlanszemle során 

megállapítást nyert, hogy a Rétsági laktanya területén lévő indulókészlet raktár felújításra szorul, míg a 

Szügyi raktár visszaadásra kerül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

Tisztasági festés Szécsény Katasztrófavédelmi Őrsön végrehajtásra került, melyet a készenléti 

állomány bevonásával valósült meg. 

Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsön jelentős fejlesztés lett végrehajtva. A laktanyához tartozó szertár 

kibővítésre került, mely kapcsán a kihelyezett ICB-681 frsz-ú MB Atego műszaki mentőszernek, továbbá a 

logisztikai raktárnak valamint a laktanyán belüli felszereléseknek is megfelelő, az igényeket kielégítő 

tárolórész lett kialakítva. A laktanyában a megnövekedett állomány létszám végett új hálókörlet lett 

kialakítva, valamint az étkező helyiség is átkerült, így az állomány komfortosabb körülmények között tölti a 

napi szolgálatát. A fűtési rendszer átalakításra került, új vegyes tüzelésű kazán lett kiépítve.  

 

1. Informatika 

 

 Munkavégzéshez szükséges informatikai háttér a kirendeltségen rendelkezésre áll. A gépek többsége 

lecserélésre került, az informatikai rendszer fejlesztése folyamatos. Az új EDR rádiók felprogramozása 

megtörtént, valamint az ügyeleti rendszer megváltoztatásával a struktúrának megfelelő (PAJZS rendszer) 

változás kialakítása és üzemeltetése a HTP-n és a katasztrófavédelmi őrsökön megvalósult. 

 A katasztrófavédelmi őrsökön elhelyezésre kerültek az üzemeltetéshez elengedhetetlen informatikai 

eszközök, amik biztosítják a megfelelő szintű munkavégzést, illetve kiépítésre került az áramszünet 

kiküszöbölésére kialakított mobil áramfejlesztővel megtáplálható központi betáp rendszer is, mely biztosítja 

a megfelelő folyamatos áramszolgáltatást. 

 Az előző évek folyamán a vonuló szereken elhelyezésre került egy ipari számítógép (MINIPAJZS), 

amely folyamatos kapcsolatot biztosít a művelet irányítás központi rendszerével.  

 

 

2. Műszaki 

 

 A 40/2012 sz. BM OKF int. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság járműfenntartó 

rendszerének kialakításáról és működtetéséről szóló intézkedés alapján végezzük a jármű karbantartási 

feladatokat, a hibák megelőzésére és feltárására.  

 A gépjárművekkel kapcsolatos műszaki vizsgáztatások elvégzésére, az eseti meghibásodásokból 

adódó javításokra, időszakos karbantartásokra, az éves tűzoltás technikai felülvizsgálatokra a kirendeltség 

kiemelt figyelmet fordított. A meglévő eszközállomány állagának megóvása, bevethetőségének fenntartása 

kiemelt feladatként jelentkezett.  

Szakfelszereltségek tekintetében, a tűzoltóságon és a hozzá tartozó katasztrófavédelmi őrsökön az 

alapfeladatok ellátásához a felszerelések rendelkezésre állnak és érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek.  

 A rendszeres karbantartások és felülvizsgálatok ütemezett elvégeztetése, a sérült vagy elhasználódott 

eszközök mihamarabbi javíttatása, szükség esetén selejteztetése és pótlása kiemelt feladatként elvégzésre 

került. A kisgépek karbantartását, revíziókat és felülvizsgálatokat rendszeresen végrehajtottuk. Azon 

eszközök listáját, amelyek felülvizsgálati ideje lejár, elektronikusan, a tárgy hónapot megelőző hónap 15-ig, 

jelentést tesznek, melyet felterjesztenek a Nógrád MKI műszaki osztályára. Alkalmazásra kizárólag érvényes 

biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül. 



 A laktanyán belüli felszerelések a hatályos belső szabályzónak megfelelően kialakításra kerültek 

mind a HTP mind az Őrsök tekintetében. 

 A személyi védőfelszerelések, védőruhák bevethető állapotban tartása a katasztrófavédelem 

hivatásos állománya, a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állománya számára 

biztosított. 

 2018 április hónapban a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon készenlétbe lett állítva 

a POZ-216 frsz-ú Rába R16 típusú gépjármű fecskendő. A gépjármű teljes málhafelszereléssel lett átadva. A 

korábban használt HDR-680 frsz-ú gjmű Balassagyarmat HTP-n maradt, tartalék gépjárműként van 

készenlétben. 

 2018 év végén került átadásra 1db Renault Aquarex típusú vízszállító gépjármű, melynek 

csapatpróbája jelenleg is zajlik. 

 2018 év végén továbbá 1db e-Golf típusú elektromos hajtású ügyintéző gépjármű lett átadva. A 

gépjármű elméleti és gyakorlati oktatása az érintett állomány részére megtartásra került. A gépjármű 

jelentősen hozzájárul az ügyintézési feladatok mindennapi elvégzéséhez, használata költséghatékony 

valamint környezetbarát.  

 2018 december 04-én az ICB-681 frsz-ú MB Atego műszaki mentőszer Rétság Őrsre került 

készenlétbe.  

 

 Hivatal 

 

 Kialakításra került a teljes körű elektronikus ügyintézés az egységes Központi Érkeztető Rendszer 

(továbbiakban: KÉR). 2015. évben került bevezetésre a RobotZsaru Neo iratkezelő rendszer.  

 Bgy KvK-n működik az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató Elektronikus 

Dokumentációs Rendszer az ÉTDR is, a hatósági osztályvezető figyeli, nyomtatja az ÉTDR-ből az 

Építésügyi Dokumentációkat, kérelmeket, majd itt is rögzíti a szükséges adatokat. 

 A Bgy KvK ügykezelési feladatainak ellátását két fő közalkalmazott segíti. Az ügykezelési feladat 

rendszerébe tartozik az ügyiratok fogadása, érkeztetése, kiosztása, postázása, irattárazása, valamint az e-

mailek folyamatos figyelése. 

 A jövőben kiemelt figyelmet fogunk fordítani az iratok kezelésére, kiemelten az Ákr. előírásaiban 

foglaltak betartására. 

 A kirendeltség-vezetői parancsok és intézkedések aktualizálása végrehajtásra kerültek a hatályos 

normák figyelembe vételével. 

 A vezetői fórumrendszer működtetése havi és heti vezetői értekezletek megtartásával valósul meg, 

melyekről feljegyzések készülnek. A vezetői fórum keretében kerül megbeszélésre, és értelmezésre a 

megjelenő országos és területi szintű szabályozások jelentős része. 

 A határon átnyúló kapcsolatokat kiemelten a szakmai együttműködésekre és tapasztalatok cseréjére 

szeretnénk kihegyezni. Mint a szlovák, mint pedig a lengyel tűzoltó kollégákkal a régen meglévő 

kapcsolatokat szeretnénk tovább ápolni. 

 Lakossági kommunikációt a NMKI Hivatalán keresztül, a helyi sajtón, lakossági fórumokon, illetve 

a városi televízión szeretnénk megvalósítani. 

 A HJT-s jelentéseket és a bekért adatokat határidőn belül elkészítettük és továbbjelentettük.  

 Káresetekről és más fontosabb eseményekről rendszeresen fotót, és egy pár soros cikket küldünk föl 

a megyei honlap hírei közé, amely elősegíti a lakossági kommunikációt. 

  Rendszerese részt vettünk az illetékességi területünkön lévő önkéntes szervezetek éves közgyűlésén, 

amire meghívást kaptunk. 

A tűzoltó parancsnok a törvénybe előírt beszámolókat a működési terület szerinti önkormányzatok felé 

teljesíti, igény esetén a testületi üléseken részt vesz. 

  A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, együttműködési 

megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel a normában foglaltak szerint az 

együttműködési megállapodásokat újrakötöttük. 

 

Közérdekű bejelentésünk és panaszügyünk 2018. évben kilenc darab volt. 

 

 



 Tűzoltósági Felügyelőség 

 

 2018. évben a Bgy KvK. készenléti szolgálatot ellátó állománya a tűzoltási és műszaki mentési 

tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, mind a 

törvényben megfogalmazott kötelezettségének, mind a polgári lakosság elvárásainak.  

 Általánosságban elmondható, hogy tűzoltási és mentési tevékenységünket a gyors, megalapozott és 

szakszerű munkavégzés jellemzi. A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási rendeletét, a 

belső szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során 

hatékonyan alkalmazta. A ciklusos képzés keretein belül az állomány továbbképzése a hatályos Főigazgatói 

Intézkedés előírásainak megfelelően folyamatos. A képzések, továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén 

belül az állomány felkészült a tűzoltási és műszaki mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák okozta 

károk elhárítására, szerekkel, felszerelésekkel, különleges szerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati 

ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott. 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez 83 település tartozik, ahol 

elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. A katasztrófavédelmi őrsök diszlokációjának 

megfelelően, valamint az 43/2018. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a működési 

területen található települések száma a következőképpen oszlik meg: 

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

 Bercel KvŐ: 21 település; 

 Rétság KvŐ: 22 település; 

 Szécsény KvŐ: 18 település. 

 

 Illetékességi szempontból a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 3 Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

illetékességi területén (Balassagyarmat, Salgótarján, Vác) látja el a mentő tűzvédelmet. Ezen települések 

száma 15.  

  Az állomány fizikai állóképessége átlagon felüli, a szinten tartásához szükséges felszerelések, 

eszközök biztosítottak. A szakmai és sport versenyeken a kitűzött célokat az állomány teljesítette. A tervezett 

rendezvényeinket megtartottuk. 

2018. év január 01-től december 31-ig a következő események történtek a Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén: 

Éves statisztikai adatok:
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Műszaki mentés Tűzeset

 
 

 

 

 



 

Tűz és műszaki mentések száma havi bontásban: 

Tűzeset 
Műszaki 

Mentés 

Beavatkozást 

igénylő 
Téves jelzés 

Szándékosan 

megtévesztő 

jelzés 

Kiérkezés 

előtt 

felszámolt 

Utólagos Összesen 

289 338 
 

467 

 

119 0 38 3 627 

 

 Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve: 

Tűzeset:    ≈ 46  % 

Műszaki mentés    ≈ 54  % 

Beavatkozást igénylő:   ≈ 74  % 

Téves jelzés    ≈ 19  % 

Szándékosan megtévesztő jelzés ≈ 0  % 

Kiérkezés előtt felszámolt   ≈ 6  % 

Utólagos jelzés    ≈ 0,04  % 
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 A beavatkozások számánál megfigyelhető, hogy a 2018. évi eseményszámok között kiugró érték 

csak július hónapban keletkezett. A tűzesetek a tavaszi hónapokban, a műszaki mentések a nyári időszakban 

szaporodtak meg kis mértékben, összességében azonban a sokévi átlag közeliek maradtak. Tűzvizsgálat az 

évben az illetékességi területünkön 5 esetben indult. A tűzoltás vezetésének átvételére 5 esetben került sor. 

 Az év folyamán, halálos áldozatot követelő káreset 6 alkalommal történt. Egy tűzeset, és öt műszaki 

mentés kapcsán. Személyi sérüléssel járó káresemény 51 alkalommal történt 2018-ben, 43 műszaki mentés, 

és 8 tűzeset megoszlásban, összesen 84 fő sérült meg. Megmentett személyek száma 26 káresetnél (műszaki 

mentés) 50 fő. 

 Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 93 esetben vettek részt tűzoltásban és műszaki mentésben, mely 

nagyban segítette a hivatásos egységek munkáját. 

 

 

 Polgári Védelmi Felügyelőség 

 

 

 A polgári védelmi szakterület a BM OKF által meghatározott stratégiai irányvonalak, a 

NMKI munkaterve, és a Bgy KvK kirendeltség-vezetőjének szakmai feladatszabása szerint hajtotta 

végre a 2018. évi feladatait. Az illetékességi terület és a települések katasztrófavédelmi osztályba 

sorolása vonatkozásában változás nem történt. A kirendeltséghez három járás, 68 település tartozik. 

28 település II-es, 40 település III-as besorolású. 



A közbiztonsági referensek száma 26 fő, ugyanakkor van olyan referens, aki több településen látja el 

a feladatokat. A felkészítéseken részt vettek, koordinációs értekezletük végrehajtásra került. 

 Két alkalommal, márciusban és októberben felkészítést tartottunk a közbiztonsági referensek részére, 

ahol mindig az aktuális és várható veszélyeztető hatásokra készítjük fel a jelenlévőket, továbbá az ADR 

területéről is átfogó ismereteket kaptak mindkét alakalommal. A Polgári Védelem tárgyi időszakban 240 db 

ellenőrzést tartott és ezekből 240 iktatott jegyzőkönyvet készített a kirendeltség.  

  A téli rendkívüli időjárással kapcsolatban új nehéz-munkagépek adatait szereztük be melyek 

bármikor bevethetőek. 

 A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok 

ellátásánál személyi változás történt, a NMKI Igazgatója által 2018-ben módosította a kijelölt személyek 

listályát. A bekövetkezett veszélyhelyzetekről, az elhárításokról a HVB Elnökök tájékoztatva lettek. 

Társszervekkel összevont felkészítésben részesítettük a HVB tagjait és a települések polgármestereit. 

(a felkészítés fő elemei voltak: Kéményseprő szolgáltatás, intézményekben elhelyezett tűzjelző rendszerek, 

tűzmegelőzés, Vis-Maior támogatások, Önkéntes mentőcsoportok gyakorlatai.) 

 A 2018 évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott feladatot a 

megadott határidőn belül teljesítettünk, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről gondoskodunk. 

 A Kap-online rendszert működtetjük, az ellenőrzési tervet, ellenőrzéseket az előírt módon rögzítjük 

működéssel kapcsolatos problémákat, ha van, jelezzük.  

 A katasztrófavédelmi operatív törzsek rendkívüli téli időjárási helyzetekre történő felkészüléssel 

kapcsolatos országos törzsvezetési gyakorlatában közreműködtünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a 

járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az 

érintetteket. Három alkalommal nyári rendkívüli időjárási törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra a 

Balassagyarmati KvK Helyi Operatív Törzs (a továbbiakban: Helyi OpT.) irányításával a kirendeltséghez 

tartozó Járások valamennyi önkormányzatának részvételével. 

 Évközi feladatként víztározók rendszeres ellenőrzése, védművek vizsgálata szemrevételezéssel, 

tulajdonosok üzemeltetők aktualizálása, jegyzőkönyvezése, továbbá adatbázis frissítése.  

 Polgári védelmi káreseti helyszíni szemlét hajtottunk végre Diósjenőn egy mesterségesen kialakított 

tavon ahol a gáttest megsérült, veszélybe került az állékonysága, ezáltal a tavat le kellet ereszteni továbbá 4 

utóellenőrzést hajtottunk végre ugyanezen a helyszínen. 

 Veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatának végrehajtására nagy figyelmet fordítottunk, majd 

megtörténtének a pontosítások, és az aktuális állapot jelentésének felterjesztése.  

  

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

tájékoztatókat minden korosztály részére, főként óvodás és iskolás korcsoportoknak. 
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Felkészítjük az iskolásokat a Katasztrófavédelmi versenyre, melyen minden évben sikereket érnek el.  



 A középiskolások közösségi szolgálatának, a megadott kereteken belül betekintést engedünk a 

szervet életébe, eközben megismerkedhetnek a szervet felépítésével, céljaival, munkájával, a tűzoltó 

járművekkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival. 

 

Közösségi szolgálat 2018

4

43

5

35

0 1
3 3

12

4
7

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ja
nu
ár

fe
br
uá
r

m
ár
ci
us

áp
ril
is

m
áj
us

jú
ni
us

jú
liu
s

au
gu

sz
tu

s

sz
ep

te
m

be
r

ok
tó
be
r

no
ve

m
be

r

de
ce

m
be

r

 
 

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

szemléjén. Egyeztetéseket folytattunk a Járási Népegészségügyi Intézettel a befogadó/melegedő helyek 

közös ellenőrzését illetően, majd közös supervisori ellenőrzéseket folytattunk le, a meghatározott 

létesítményekben. 

 Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, közös együttműködési gyakorlatot (árvízi 

védekezési) hajtott végre a Cserhát Mentőkutyás Egyesülettel és a Mikszáth 

Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola rendészeti tanulóival, továbbá a BGY HTP 

állományával. A gyakorlatra meghívott KDVVIZIG II. számú szakaszmérnökség felügyelője is részt vett, 

mint szakmai előadó, és az árvízi védekezés szakmai irányítója. 

 A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk, majd 

jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről. 

 Részt vettünk a háromnapos civil-katonai egészségügyi válsághelyzeti gyakorlaton Szécsényben, a 

második napon előadásokon, a harmadik napon pedig beavatkozó állományként vettünk részt a gyakorlaton 

menetében. 

 

 Iparbiztonsági Felügyelőség 

 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a veszélyes áruk szállításának 

közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzései a tervezettek szerint, illetve terven felül kerültek végrehajtásra. 

2018. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén (jellemzően a 

2. számú főút ellenőrzési helyszínein) 44 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 475 megállított 

járműből összesen 65 szállított veszélyes árut. 

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzései a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a 

leginkább érintett a 2. főúton Parassapusztánál kerültek végrehajtásra, ezek mellett történt ellenőrzés 

Balassagyarmat belterületén és környékén is. 

Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a kirendeltség illetékességi területét érintően a veszélyes áru 

szállítás jellemzően a 2. főútra koncentrálódik. 

A veszélyes áruk tranzit jelleggel történő szállítása a 2. számú főúton lebonyolódó forgalom jellegéből 

adódóan jelentős. 

Az ellenőrzés során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 721.493 kg/liter volt. 

 



2018. évben a leggyakrabban szállított veszélyes anyagok a következők voltak: 

 

Veszélyes áru megnevezése 
Szállítások 

száma 
UN3257 Magas hőmérsékletű folyékony anyag 

m.n.n. 
10 

UN1830 Kénsav 5 

UN1866 Gyanta oldat 4 

UN3077 Környezetre veszélyes szilárad anyag 

M.N.N. 
4 

UN1965 Szénhidrogén-gáz keverék 

cseppfolyósított M.N.N. 
4 

UN1789 Klór-hidrogénsav 
4 

 

2018. évben a szállított áruosztályok eloszlása: 

 

veszélyességi osztályok megnevezése 

osztály 

száma 

mennyiség 

(db) % 

Robbanóanyagok és tárgyak 1 5 8 

Gázok 2 9 14 

Gyúlékony folyékony anyagok 3 16 24 

Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív 

anyagok és érzéketlenített, szilárd 

robbanóanyagok 4.1 0 0 

Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.2 0 0 

Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat 

fejlesztõ anyagok 4.3 3 5 

Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.1 1 1 

Szerves peroxidok 5.2 0 0 

Mérgezõ anyagok 6.1 1 1 

Fertõzõ anyagok 6.2 0 0 

Radioaktív anyagok 7 0 0 

Maró anyagok 8 15 22 

Különféle veszélyes anyagok és tárgyak. 9 17 25 

 

Az ellenőrzött, az ADR hatálya alá tartozó járművekből 44 db tartányos, 21 db küldeménydarabos, 

szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét. 

Többször került sor a szállítási szokások megismerése céljából munkaidőn túli ellenőrzésre, valamint 12 

órás és 24 órás ellenőrzés végrehajtására. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a 2018. évben veszélyes áru 

telephelyi ellenőrzésére 11 esetben került sor. A 2018. évben elért felderítettség a telephelyi ellenőrzések 

tekintetében 9 %. 

2018. évben a veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése a Balassagyarmati pályaudvaron és a 

Ferencvárosi rendező-pályaudvaron került végrehajtásra. A Balassagyarmati járás területén a vasúti 

teherforgalmi szállítás rendkívül csekély, ezen belül a veszélyes áru vasúti szállítása szinte teljesen 

elhanyagolható. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről két alkalommal vettünk részt országos 

Disaster akció keretében veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen,  mindkét alkalommal a Budapest 

Ferencváros rendező-pályaudvaron, valamint ugyanitt több esetben került ellenőrzés végrehajtásra saját 

szervezés keretében.  

Összesen 13 db vasúti RID ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 14 vasúti szerelvény 160 

db vasúti kocsija, abból 154 db, a RID hatálya alá tartozó vasúti kocsi ellenőrzése történt meg.  

A veszélyes áru szállításra vonatkozó BM OKF Főigazgatói és NMKI Igazgatói intézkedésben szereplő 

iratminták alapján a szükséges felhasznált iratok, nyomtatványok folyamatosan pontosításra, aktualizálásra 

kerületek. Felmérésre került a veszélyes áru szállítás helyszíni és telephelyi ellenőrzések lefolytatásához 



szükséges eszközök megléte, melynek következtében a kirendeltség jelentős mértékű ellenőrzéshez 

szükséges eszközzel került ellátásra. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából 8 fő rendelkezik a veszélyes áru 

szállítás végrehajtásához előírt végzettséggel (3 fő hatósági osztály, 3 fő KVMB, 1 fő őrsparancsnok, 1 fő 

polgári védelmi felügyelő). Az ellenőrzésekbe első sorban az ADR végzettséggel rendelkező állomány került 

bevonásra. Az ellenőrzésbe bevont állomány intézkedés-taktikai képzése megtörtént, valamint sor került az 

ismeretfelújító képzésre is. A hatósági osztály és a hivatásos tűzoltó parancsnokságok részéről az 

ellenőrzésbe bevont állomány részére rendszeres továbbképzés keretén belül a központilag kiadott tematikát 

alapul véve a veszélyes áru szállítással kapcsolatos ismeretek, jogszabályok bővítésére, az aktuális feladatok, 

problémák megbeszélésére folyamatosan sor került. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

állománya, valamint az ellenőrzésben részt vevők részére s veszélyes áru szállítási és veszélyes üzemekkel 

kapcsolatos tapasztalatairól értékelő, ismeretfelújító képzés 2018. évben megtartásra került. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru szállítással 

kapcsolatos baleset 2018. évben nem történt. 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, mint illetékes egészségügyi 

államigazgatási szerv, 2018. október 30. napján kelt határozatban megállapította, hogy Nógrád megyében a 

Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

által szerződött településeken a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt súlyos 

közegészségügyi kockázat alakult ki. A határozatra tekintettel az illetékes Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szükségellátást elrendelő (2018. október 30-én kelt) határozatokban 

gondoskodtak a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről 2018. október 31-től 

visszavonásig.  

A szükségellátásra vonatkozó határozatok kötelezettjei Nógrád megyére vonatkozólag:  

- "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

- Balassagyarmat Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

A szükségellátással összesen 57 Nógrád megyei település érint, amelyből 44 településen a Zöld Híd Nkft. 

(Alsópetény, Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Borsosberény, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Debercsény, 

Diósjenő, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Felsőpetény, Galgaguta, Herencsény, Hont, Horpács, Keszeg, 

Kétbodony, Kisecset, Legénd, Magyarnándor, Mohora, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádkövesd, 

Nógrádmarcal, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Patak, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szanda, Szátok, 

Szécsénke, Szendehely, Szente, Szügy, Terény, Tereske, Tolmács), 13 településen (Balassagyarmat, 

Csesztve, Csitár, Dejtár, Hollókő, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, Nógrádsipek, Őrhalom, Patvarc, 

Szécsény) pedig a Balassagyarmat Városüzemeltetési Kft. szállított. 

Nógrád megyében a szükség ellátásban végzett hulladékszállítással kapcsolatban érintett Zöld Híd B.I.G.G. 

Nonprofit Kft. Nógrádmarcali telephelyén, a műszak kezdésétől a műszak végéig az NMKI Balassagyarmati 

KvK – ról kijelölt egy fővel folyamatos felügyeletet látunk el. A Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 

Balassagyarmati telephelyén szintén egy fővel a szolgáltatást végző gépjárművek műszak kezdésénél, 

valamint a telephelyre való visszaérkezésnél és a tankolásnál vagyunk jelen. 

 

 

  Hatósági tevékenység 

 

 
   A Bgy KvK a 2018. évben is az integrált hatósági munkára nagy hangsúlyt fektetett. Főigazgatói 

feladatszabásokat szem előtt tartva a hatósági feladatok végrehajtását a kirendeltség teljes hatósági 

munkavégzésre jogosult állományának bevonásával végeztük. A kirendeltségen tárgyi évben 1438 db ügy 

került iktatásra ebből 9 db téves iktatás volt, így megállapítható hogy a kirendeltség 1429 ügy kapcsán 

végzett munkát. A 1429 ügyben összesen 6253 db ügyiratot iktattunk, ebből téves 27 db volt, így összesen 

6226 db ügyirat keletkezett. A 6226 db iratból 4238 db (4257-19 téves) a saját készítésű irat és 1996 (1996-8 

téves) az érkezett irat.   

   Az integrált gondolkodás, valamint az ennek szellemében végzett feladat végrehajtás 

következményeként az élet-, és vagyonbiztonság javult. Az integrált szemléletű munkamódszer a hatósági 



feladatok nagyobb mennyiségű és eredményesebb végrehajtását eredményezte. A hatósági osztály előadói 

számára a heti továbbképzést rendszeresen megtartjuk. A kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégák 

felkészítése folyamatos. Az OKF és megyei intézkedések megismerését követően a napi feladatok 

végrehajtása során azok gyakorlati alkalmazását folyamatosan bevezettük. Az iratminták változásait 

folyamatosan nyomon követjük, a kirendeltséghez igazítjuk. 

A szankciókkal szemben 2 esetében (1 db tűzvédelmi és 1 db ADR bírság) fellebbeztek. A II. 

fok az ADR bírságot helybenhagyta, a TV bírságot megsemmisítette. 

A balassagyarmati, rétsági és szécsényi rendőrkapitánysággal közösen több alaklommal éjszakai 

szórakozóhelyek ellenőrzését végeztünk. Az adventi időszakban a karácsonyi vásárok ellenőrzése 

megtörtént. 

 A tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet minden hónapban 

elkészítettük és megküldtük a megyei igazgatóságnak. Az ellenőrzések a tervezettek szerint jellemzően 

végrehajtásra kerültek, ellenőrzés csak indokolt esetben maradt el. Továbbá nem tervezett ellenőrzések is 

hajtottunk végre, telephely és működési engedélyezések, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

elmaradása kapcsán. 

 A hozzánk beérkező panaszügyeket és közérdekű bejelentéseket az NMKI hivatala felé felterjesztjük 

a normákban rögzítettek alapján. 

A feladatként meghatározott témavizsgálat kapcsán a hatósági ellenőrzéseket megszerveztük és 

végrehajtottuk (piacfelügyeleti és a szolgáltatás felügyeleti ellenőrzései). 

 A megyei, illetve az OKF által meghatározott egyéb feladatokat végrehajtottuk (pl: panaszügyekkel 

kapcsolatos adatszolgáltatás, ügyiratok megküldése, be nem fizetett bírságokkal kapcsolatos feladatok, 

szolgáltatási díjakkal kapcsolatos feladatok…) 

 Az ÉTDR bevezetését követően rendszer minden nap megnyitásra kerül. A megkereséseknek eleget 

téve kiadásra kerülnek a hiánypótlások, a szakhatósági állásfoglalások. 

 A napi munkavégzés során folyamatosan végeztük a szakhatósági, hatósági feladatainkat (tervek 

elbírálása, eltérési kérelmek, hatósági bizonyítvány kiadása, tervegyeztetés, szakhatósági eljárások során 

megtartott helyszíni szemlék és ellenőrzések előkészítése, lefolytatása, az ellenőrzéseket követő eljárások 

lefolytatása: felhívás, bírság, munkavégzéstől való eltiltás kiadása). 

 A nyilvántartott létesítmények nyilvántartását folyamatosan frissítjük (a nyilvántartott létesítmények 

ellenőrzésével kapcsolatos un. dossziékat 2017. évtől elektronikusan vezetjük). 

 Az OKF által meghatározott témákban (és azon felül önállóan is), havonta a kirendeltség-vezetői 

értekezletet követően megtartásra kerülnek. 

A beavatkozó állománynak hatósági munkájával kapcsolatos képzéseket, továbbképzéseket 

tartottunk. 

 

 

 Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység 

 

 
 A kirendeltség az ellenőrzéseit a 2018 I. és II. félévi Ellenőrzési és Felügyeleti Terve alapján 

végezte.  

 A kirendeltség célellenőrzést, szükség szerint szemlét tartott az irányítása alá tartozó tűzoltó-

parancsnokságon és annak katasztrófavédelmi őrsein, valamint felügyeleti jogkörben ellenőrzést végzett az 

együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületeknél. Soron kívüli ellenőrzések 

lettek elrendelve MEO ellenőrzések után, illetve hatósági ellenőrzések felülellenőrzésére és káresetek 

alkalmával beavatkozások ellenőrzés céljából is. 

 Az aktuális időszakban számos ellenőrzést hajtott végre a kirendeltség szakmai vezető stábja. Az 

ellenőrzési terv alapján végrehajtott ellenőrzésekről minden esetben ellenőrzési jelentés készült. 

Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2018-ban két ízben lett megszervezve a szolgálati csoportok 

részére, amelyek közül az egyik nappali, a másik éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajtva. A 

gyakorlatok végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, és tűzoltásvezető esetében megfelelő értékelést 

kapott.  

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, Együttműködési 

Megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2017. éves Minősítését a tűzoltó parancsnok 

elkészítette és a hozzá kapcsolódó ellenőrzéseket elvégeztük. 



 
 Összegzés 

 

 A Bgy KvK a 2018. éves munkáját sikeresen, az előírásoknak, szervezeti szabályzóknak megfelelően 

végezte. Munkánkat a segítőkészség, az igyekezet és a pontos, hatékony munkavégzés motiválta.  

 Az integrált hatósági munka során erősítettük a társhatóságokkal való együttműködést, a szolgáltató 

szemlélet erősítésével biztosítottuk az eljárások törvényességét. Az új szabályozókat, normákat 

megismertettük az állománnyal. 

 Az év során hagyományteremtésként megtartottuk a tűzoltó erőpróbát immár negyedik alkalommal, 

ami nagy sikert aratott, hiszen megyén kívüli indulókat is vonzott a rendezvény. 

 A kirendeltség céljai között nagy hangsúlyt kapott a költséghatékonyság, a környezettudatosság 

illetve, az eszközök és készletek állagmegóvása és felújítása is. 

 Fokozott figyelmet fordítottunk a szakmai ellenőrzési színvonalának javítására, növelésére. 

 A társhatóságokkal, hivatalokkal, önkéntes szervezetekkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot, a 

személyes kapcsolatok kialakítása stratégiailag fontos feladat továbbra is. 

 Nagy erőt fektettünk a megelőzési propaganda, a Tűzmegelőzési Bizottság által elindított 

programsorozatok segítésére, támogatására. Az illetékességi területünkön tartott kiemelt rendezvényeken a 

megjelenést biztosítottuk. A kiírt alkotói pályázatokra az érintett célközösség figyelmét felhívtuk, a 

feladatszabásban előírt „Nyitott szertárkapuk” és a „Ne égesse, gyűjtse” program sorozatot megtartottuk. 

 Legfontosabb feladataink közé tartozott a Bgy KvK illetékességi terület településeinek 

katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata, melyet elvégeztünk. A felülvizsgálat során 

figyelembe vettük az önkéntes települési mentőszervezetek, járási mentőszervezetek megalakítását, 

rendszerbe állítását. A felkészítések, az ellenőrzések, a veszélyhelyzet kezelések és a települési önkéntes 

mentőcsoportok létrehozásával javult a lakosság biztonságérzete.  

 Előttünk álló feladatok lesznek a hatósági szakterület erősítése és fokozott koordinálása a 2019-es 

évben is, kifejezetten a halálesettel járó lakástüzek megelőzésére.  
 Továbbra is kiemelt feladat lesz az illetékességi területünkön a veszélyes üzemek felügyelet alatt 

tartása, a veszélyes anyagok szállításának kontrollja. 

 Fontos feladat lesz erősíteni az állomány hivatástudatát, az egységes csapatszellem kialakítását, 

valamint a szakmai kompetenciák növelését. 

 Erősítenünk kell továbbiakban is a szervezetet elhagyók pótlását, rendezvényeinken a toborzások 

megtartását. 

 Támogatásunkkal továbbra is biztosítjuk a Balassagyarmati HTP működési területén működő 

önkéntes egyesületek fejlődését, fejlesztési irányát, szakmai felkészültségét 

 Célunk lesz a 2019. évi szakmai teljesítmény minimumok minél előbbi végrehajtása. 

 

 

 Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóm tudomásul vételét! 

 

 

 

Balassagyarmat, 2019. február 13. 

  

    

 Okolenszki Gábor tű. alezredes 

 kirendeltség-vezető



 

 

 


