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Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület! 

 
A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) 2020. évi tevékenységét az 

alábbiak szerint hajtotta végre: 

 
 Bevezetés 

 
 A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban NMKI) Balassagyarmat 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban Bgy KvK) tevékenységét a 2020. 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. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának intézkedésében 

meghatározott teljesítmény követelményeket teljesítettük. 

A vizsgált időszakban kiemelt feladatunknak tekintettük: 

- az integrált hatósági munka során az adminisztráció csökkentését, az elektronikus ügyintézés 

alkalmazását, az egységes jogalkalmazást 

- az elektronikusan készített és digitalizált ügyiratok számának növelését 

- az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalásának erősítését, a beavatkozók számának növelését  

- az önkéntes szervezetek alkalmazásának fejlesztését a veszélyhelyzeti szintet el nem érő esetekben 

- az informatikai biztonsági előírások gyakorlati alkalmazását 

A kirendeltség tevékenységét 2020-ban átfogó és irányító szervi ellenőrzések során is vizsgálta a 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az ellenőrzések során súlyos hibát nem tártak fel, a 

szakterületek minősítése megfelelő volt.  

Sikeres és eredményes évet zártunk, viszont a járványhelyzet rányomta bélyegét az évközi munkánkra. 

A mindennapok kisebb kihívásai mellett és három II. fokozatú tűzeset adott munkát a szervezetnek. Az 

elmúlt évhez képest csökkent a tűzesetek és a műszaki mentések száma is.  

 

 Vezetés, irányítás, humánpolitika 

 

 
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi állománytábla szerinti létszáma a 

Kirendeltségnek 129 fő. A nevesített állománytábla szerinti feltöltöttsége (2020. december 31.-i állapot 

szerint) 123 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 2015. évi XLII. törvény (Hszt.), 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, valamint a 

munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésével kapcsolatos engedélyezési kérelmeket a teljes 

személyi állományra vonatkozóan határidőre elkészítettük.  

 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 

munkavédelmi naplóban dokumentálásra került. A balesetek megelőzése érdekében az állomány 

figyelmét az elmúlt évben is felhívtuk az óvatosságra, a sport foglakozások előtti alapos bemelegítés 



 

fontosságára, valamint az e témában készült tanulmányokat is az oktatás tárgyává tettük. Amennyiben 

szükséges volt rendkívüli munkavédelmi oktatást tartottunk.  

Az éves időszakos egészségügyi- és pszichológiai szűrővizsgálaton - egy fő kivételével - a teljes 

személyi állomány alkalmas minősítést kapott. 

Személyi sérüléssel járó és nem járó balesetre vonatkozó statisztikai adatok a következőképpen 

alakultak: 

Felmentési nappal nem 

járó balesetek száma (db) 
Felmentési nappal járó 

balesetek száma (db) 

1 6 

  

 Egy fő leszerelt, négy fő pedig áthelyezését kérte egy másik tűzoltó-parancsnokságra az év 

folyamán.  További 1 főt a belügyminiszter munkavégzés alól mentesített, mivel törvény erejénél fogva 

egészségkárosodási járadékra jogosult. 

 Öt fő beosztott tűzoltó végzett az alapkiképzésen és szolgálati feladatait megkezdte, két fő pedig 

átvételét kérte a Bgy HTP-re. Július 1-jével 1 fő szerelt fel a Szécsényi KvŐ-re, mint katasztrófavédelmi 

megbízott. 

 Szeptember 1-jei hatállyal - a nyelvvizsgamentességgel kapcsolatos Korm. rendelet 

következtében - 3 fő tiszti kinevezésére került sor. 

 Fontosnak tartjuk a személyi állományunk utánpótlásának biztosítását, ezért nagy hangsúlyt 

fektettünk a képzésre. A tiszti és tiszthelyettesi állomány a határidős e-learninges továbbképzéseket 

sikeresen végrehajtotta. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen jelenleg 5 fő folytatja tanulmányait, 

szerparancsnoki képzésben pedig 1 fő vesz részt a Berceli KvŐ állományából. BM Katasztrófavédelmi 

Oktatási Központ továbbképzésein és tanfolyamjain több alkalommal vettünk részt. 

 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. 

A járványügyi helyzet miatt sport-versenyeken sajnálatos módon nem tudtunk részt venni és 

megszervezni sem volt rá lehetőségünk.  

 A kirendeltséget érintő fegyelmi eljárás nem indult 2020-ban. 

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

elismerésekben az állomány dolgozói. 

  

 

 Gazdálkodás 

 

A kirendeltség önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik, a helyi szinten elvégzendő műszaki, 

gazdasági és humán feladatokat 3 fő végzi.  

A Bgy KvK udvarán lévő rossz minőségű téglaburkolat felbontásra került és új, időjárásálló 

burkolatot kapott. A patvarci gyakorlópályán lévő mászóház felújításra került, biztosítva a tűzoltó sport 

gyakorlásának lehetőségét. 

A személyi állomány munkakomfort növelésére két új klímaberendezés lett biztosítva, a Bgy HTP 

legénységi épületébe, és a Bgy KvK hatósági irodájába. 

Az energiatakarékosságra kiemelt figyelmet fordítottunk. A korábbi neon fénycsövek korszerű, 

LED fénycsövekre lettek kicserélve, így csökkentve a kirendeltség és tűzoltóság energiafelhasználását. 

A tartalék gépjárműfecskendő fűtött helyiségben tartása miatt a Bgy HTP „hideg szertárában” 

kiépítésre került a fűtési rendszer, ezzel biztosítva lett a gépjármű, előírások szerinti szakszerű tárolása. 

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

Intézkedtünk az irodák túlzsúfoltsága ellen, a megfelelő távolságtartás betartására és 

maszkviselésre a kialakult járványügyi helyzet miatt. A Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatban a 

fertőtlenítőszerek, védőfelszerelések biztosítása az állomány részére folyamatos.  

A munkavégzéshez szükséges informatikai háttér a kirendeltségen rendelkezésre áll. A gépek 

többsége lecserélésre került, az informatikai rendszer fejlesztése folyamatos. 



 

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 szintén kiemelt feladat volt.  

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 elvégzése, a sérült vagy elhasználódott 

eszközök mielőbbi javítása, szükség esetén selejtezése és pótlása elvégzésre került. A kisgépek 

karbantartását, revíziókat és felülvizsgálatokat rendszeresen végrehajtottuk. Alkalmazásra kizárólag 

érvényes biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül. 

A személyi védőfelszerelések, védőruhák bevethető állapotban tartása a katasztrófavédelem 

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

biztosított. 

2020 évben átadásra került a Bgy HTP-n egy VW Amarok típusú erdőtüzes gépjármű, teljes 

málhafelszereléssel, a korábbi Mitsubishi L200 típusú erdőtüzes gépjármű átcsoportosításra került 

Pásztó HTP-re. 

A 2020-as évben a Bgy HTP-én és a Szécsény KVÖ-ön elkészült az Nemzeti Távközlési 

gerinchálózat (NTG) sávszélességének bővítése, illetve a Rétsági KvŐ-őn kialakításra került az NTG 

végpont. 

 

 

 Hivatal 
 

 
 A kirendeltség ügykezelését és a készpénz kezelését 2 fő látja el. Az ügykezelők a vezetői 

elvárásoknak megfelelően és a szervezeti célok figyelembevételével teljesítették a vezetői tevékenység 

támogatását és biztosította az ügyintézések zökkenőmentes működéshez szükséges hátteret. Az 

ügyviteli területen az iratkezelési szabályzatban meghatározott tevékenységeket elvégeztük. 2020. 

évben az ügyviteli fegyelem megfelelő volt, az ügyintézői és ügykezelői állomány az iratkezelési 

szabályzat előírásait és a ROBOTZSARU rendszer használatát ismeri. Az ügyviteli tevékenység során 

az ügymenet folyamatos, az irattárazás, valamint a megyei levéltár jóváhagyásával a selejtezés 

rendszeres volt. Ebben az évben is elvégeztük az ügyiratok elektronikus selejtezését. A küldemények 

elküldése során a PostaSzeüsz, a NovaSzeüsz rendszereket, a hivatali kaput és ügyfélkaput alkalmazzuk. 

Az irattári kapacitás kicsi, az évek iratai dobozolva kerültek elhelyezésre. Az ügyiratok több mint fele 

a hatósági osztály tevékenysége során keletkezett.  

 Az elmúlt évben jellemzően elektronikusan intéztük az ügyeket, a papír alapú megkeresések 

száma minimálisra csökkent. Az ügykezelő és az ügyintézők az elektronikus ügyintézést megfelelő 

szinten alkalmazzák. A bélyegzők és pecsétnyomók nyilvántartásának vezetése pontos, ezt az év során 

többször aktualizáltuk a személyi változásoknak megfelelően. A vezetői rezsim ellenőrzések során, e 

területen hiányosságot nem állapítottak meg az ellenőrzők.  A kirendeltség értekezleteiről, a 

koordinációkról, a pontosításokról az emlékeztetők rendszeresen elkészültek, azok nyilvántartása 

megfelelő. Az év során kiadott normatívákat a teljes személyi állomány megismerte.  

 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 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. 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. 

 A határidős jelentéseket és a bekért adatokat határidőn belül elkészítettük és továbbjelentettük.  



 

   

  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. 

  

Aktualizálásra került több belső norma is: 

• a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügyrendjének módosítása 

• 1/2020 számú kirendeltség-vezetői parancs a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség és Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság területén történő parkolás 

rendjéről 

 

Közérdekű bejelentésünk és panaszügyünk 2020. évben 10 darab volt. 

 A kirendeltség munkájának megismertetésében, a lakosság tájékoztatásában, feladatok 

teljesítésében nagy szerepet kap a helyi sajtóval való együttműködés. 

 

 

 

 Tűzoltósági Felügyelőség 

 

 2020. 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.  

Az éves kiképzési terveknek megfelelően hajtottuk végre a képzési feladatokat. Az állomány 

szakmai felkészültsége jó szintű, hozzáállásuk a mindennapi feladatokhoz megfelelő. Az állomány 

szakmai színvonala félévente ellenőrzésre került az Ilias programon keresztül. Az elméleti és gyakorlati 

foglalkozásokon szúrópróbaszerűen részt vett a parancsnok és a tűzoltósági felügyelő. Az éves kiképzési 

tervben meghatározottaknak megfelelően feldolgoztuk a súlypontként kijelölt témakört. Az év során 

elsajátított ismereteket a továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően alkalmaztuk. 

Az éves tematika alapján a gyakorlatok megtartásra kerültek. A gyakorlatok az éves összesített 

gyakorlatterv alapján kerültek végrehajtásra a meghatározott darabszámmal.  

A gyakorlatok színvonala emelkedett a füstgép használatával, a mentendő személy, élő emberrel 

történő szimulációjával, valamint a valós helyzethez közeli szituációk kidolgozásával. A helyismereti 

gyakorlatok olyan létesítményekben voltak végrehajtva, amelyek taktikai szempontból nagyobb 

jelentőséggel bírtak, illetve Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervel is rendelkeztek. A gyakorlatok 

szakszerűen és jó ütemben szervezetten, a munkavédelmi szabályoknak megfelelően zajlott le. 

 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 Bgy HTP működési területéhez 83 település tartozik, ahol elsődlegesen látjuk el a mentő 

tűzvédelmi tevékenységet. A katasztrófavédelmi őrsök diszlokációjának megfelelően, valamint az 

62/2020. 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 Bgy HTP (Bgy KvK-n kívül), még további kettő 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén (Salgótarján, Vác) is látja el mentő tűzvédelmet. 

Ezen települések száma 15.  

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

eszközök biztosítottak.  



 

  

 A tűzoltósági felügyelői beosztás a vizsgált évben sem lett feltöltve. A tűzoltóparancsnoki 

beosztást Mohács Gábor tű. őrnagy látja el, aki egyben a felügyelői feladatok ellátására is kapott 

megbízást. Az őrsparancsnoki beosztások részben feltöltöttek, kettő beosztás feltöltött (Vincze Sándor 

tű. alez. - Rétsági KvŐ, Mihalik Balázs tű. szds. - Szécsény KvŐ), egy személy (Magulya Zoltán tű. zls. 

– Bercel KvŐ) pedig megbízással látja el feladatát. A kinevezetti és a megbízotti státuszon lévő 

személyek rendelkeznek a beosztásukhoz megfelelő állami és szakmai végzettséggel. 

 2020. év január 01-től december 31-ig a következő események történtek a Bgy KvK 

illetékességi területén: 

 

 
 

Tűz és műszaki mentések száma havi bontásban: 

Tűzeset 
Műszaki 

Mentés 

Beavatkozást 

igénylő 
Téves jelzés 

Szándékosan 

megtévesztő 

jelzés 

Kiérkezés 

előtt 

felszámolt 

Utólagos Összesen 

427 290 488 147 11 61 10 717 

 

• Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve: 

Tűzeset:    ≈ 59  % 

Műszaki mentés    ≈ 41  % 

Beavatkozást igénylő:   ≈ 69  % 

Téves jelzés    ≈ 21  % 

Szándékosan megtévesztő jelzés ≈ 0  % 

Kiérkezés előtt felszámolt   ≈ 8  % 

Utólagos jelzés    ≈ 1  % 

 

 

Éves statisztikai adatok:
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A beavatkozások számánál megfigyelhető, hogy a 2020. évi eseményszámok között kiugró 

érték csak március hónapban keletkezett. A tűzesetek a tavaszi hónapokban, a műszaki mentések a nyári 

időszakban szaporodtak meg kiugró mértékben, összességében azonban a sokévi átlag közeliek 

maradtak.  

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

15 esetben került sor. 

 Az év folyamán, halálos áldozatot követelő káreset 6 alkalommal történt. Kettő tűzeset, és négy 

műszaki mentés kapcsán. Személyi sérüléssel járó káresemény 47 alkalommal történt 2020-ban, 42 

műszaki mentés, és 5 tűzeset megoszlásban, összesen 90 fő sérült meg. Megmentett személyek száma 

11 káresetnél (11 műszaki mentés) 14 fő. 

2020. évben 27 db kéménytűz történt a kirendeltség illetékességi területén, a tüzek során 

személyi sérülés nem történt. A kiérkező egységek minden esetben jegyzőkönyvet vettek fel és a 

szükséges kontrollt a belső szabályzókban meghatározottak szerint határidőn belül végrehajtották. A 

tulajdonosok figyelmét minden esetben felhívtuk a tüzelő és fűtő berendezések valamint az égéstermék-

elvezető felülvizsgálatának fontosságára és arra, hogy a kéményt a kéményseprő-ipari közszolgáltató 

helyszíni műszaki vizsgálatáig nem szabad használni, annak üzemeltetése TILOS. Ahol a kéményseprők 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosságot tapasztaltak azonnal értesítették a tűzvédelmi 

hatóságot. Az értesítések után az égéstermék-elvezetők felülvizsgálati dokumentumait bekértük és az 

utóellenőrzéseket elvégeztük. 

2020. évben 14 db szén-monoxid szivárgással és mérgezéssel kapcsolatos jelzés érkezett, 

amelyből 9 eset a CO érzékelő téves jelzése miatt volt. Az esetek során személyi sérülés nem keletkezett.  

A CO szivárgással kapcsolatos káresetek során minden esetben jegyzőkönyv készült a kiérkező 

egységek által. A gázüzemelésű berendezéseket a gázművek szakemberei felülvizsgálták. A 

tulajdonosok figyelmét felhívtuk a tüzelő és fűtő berendezések, valamint az égéstermék- elvezető 

felülvizsgálatára. 

8 db gázszivárgással (földgáz, PB gáz, Klór gáz) kapcsolatos káresemény történt. Ebből gázvezeték 

szakítás, gázvezeték sérülés 4 esetben volt. A gázvezeték szakításokkal kapcsolatos hatósági 

intézkedések (feljelentések az illetékes hatóságok felé) megtörténtek. Az eseteknél az TIGÁZ 

szakemberei minden esetben a helyszínre érkeztek és jelen voltak, az együttműködés nagyon jó és 

működőképes volt. A többi esetben a gázszivárgás technológiai hiba, tömítetlenség miatt történt. 

 A Bgy HTP-nek 17 önkéntes tűzoltó egyesülettel van együttműködési megállapodása. Az 

egyesületek 109 esetben vettek részt tűzoltásban és műszaki mentésben, mely nagyban segítette a 

hivatásos egységek munkáját. A műszaki mentési feladatainak túlnyomó részét a fakidőlések és a kisebb 

közúti balesetek adják. Az együttműködő egyesületekkel a kapcsolat jó és az elkövetkezendő 

időszakban ennek fenntartása és további megerősítése a kitűzött célunk. 

 A Bgy HTP működési területéről a 2020. évi önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt 

pályázatra 16 önkéntes tűzoltó egyesület adott be pályázatot. A pályázó egyesületek határidőre beadták 

a pályázati anyagokat. A pályázati elszámolások folyamatosan megtörténtek. Az elszámolások során a 

hiánypótlások száma csökkenő tendenciát mutatott. A végrehajtott ellenőrzéseink a szakmai 

felkészültség mellett főleg a pályázati eszközök állapotára és azok meglétére terjedt ki. 

 

 

 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 

2020. évi feladatait. 

 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. Korm. rendelet alapján a megye településeinek 



 

polgármesterei – a kockázatbecslési eljárás alapján – elvégezték a településük katasztrófavédelmi 

osztályba sorolásának felülvizsgálatát. Az illetékességi terület és a települések katasztrófavédelmi 

osztályba sorolása vonatkozásában változás történt, kettő település visszaminősítésében 

közreműködtünk. A kirendeltséghez három járás, 68 település tartozik. 26 település II-es, 42 település 

III-as besorolású. 

A kirendeltség területén egy 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 polgári védelmi felügyelői beosztást Győri Ferenc tű. alezredes látja el, rendelkezik a szükséges 

felsőfokú állami és szakmai végzettséggel. A katasztrófavédelmi megbízotti beosztások a 2020 évben 

feltöltésre kerültek. 

A közbiztonsági referensek száma 24 fő, ugyanakkor van olyan referens, aki több településen 

látja el a feladatokat. Egy alkalommal, októberben felkészítést tartottunk elektronikus formában, a 

közbiztonsági referensek részére, ahol mindig az aktuális és várható veszélyeztető hatásokra készítjük 

fel a jelenlévőket, továbbá az ADR területéről is átfogó ismereteket kaptak.  

A Polgári Védelem tárgyi időszakban 218 db ellenőrzést tartott és ezekből 218 iktatott 

jegyzőkönyvet készített a kirendeltség.  

 A téli rendkívüli időjárással kapcsolatban a nehéz-munkagépek elérhetőségük adatainak 

frissítését hajtottuk végre, melyek bármikor bevethetőek. A katasztrófavédelmi operatív törzsek 

rendkívüli téli időjárási helyzetekre történő felkészüléssel kapcsolatos megyei törzsvezetési 

gyakorlatában közreműködtünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az 

önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintetteket. 

 A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi 

feladatok ellátását a NMKI Igazgatója által kijelölt személyek látják el. Rendszeresen részt veszünk a 

HVB üléseken, melyen esetleges kérdés esetén szóban tájékoztatjuk a résztvevőket. A második féléves 

ülés személyes megjelenés nélkül zajlott le. 

A 2020 évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott 

feladatot a megadott határidőn belül teljesítettünk, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről gondoskodunk. 

A mentőszervezetek pályázatának átvételét és koordinálását a főigazgatói feladatszabásnak 

megfelelően végrehajtjuk. A beérkezett pályázati anyagok a területi szerv felé megküldésre kerültek. 

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

rögzítjük, a működéssel kapcsolatos problémákat, ha van, jelezzük. 

 Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére, habár a veszélyhelyzet 

kihirdetését követően a személyes kontaktus nem volt megengedett. Az év nagyrészében nem tudtunk 

hatékonyan lakosság felkészítést végrehajtani a kirendeltség illetékességi területén belül.  

 



 

 
 

 A középiskolások közösségi szolgálat során, a megadott kereteken belül betekintést engedünk 

a szervezet életébe, eközben megismerkedhetnek a katasztrófavédelem felépítésével, céljaival, 

munkájával, a tűzoltó járművekkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival. 

 

 
 

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

szemléjén. 

A járványhelyzet mellett is folyamatos volt a jelenlét a Városüzemeltetés és a Nógrádmarcali 

hulladéklerakó telephelyén, a szükségellátás a hulladékszállításban novemberi visszaadásig 

zökkenőmentesen zajlott. 

Pandémiás feladatok: 

 

A Bgy KvK-n és a Bgy HTP-n, valamint a hozzá tartozó szervezeti egységeken kidolgozásra 

kerültek a járványhelyzetre vonatkozó eljárásrendek, ellenőrzési és beavatkozási magatartási szabályok, 

az irodai és beavatkozói állomány részére egyaránt. A beavatkozással kapcsolatos szabályokról az ÖTE-

k is tájékoztatást kaptak. Az állomány tájékoztatása folyamatos volt az érvényben lévő jogszabályi 

kötelezettségekkel kapcsolatban (külföldre utazás, magatartási szabályok, stb.). 

A koronavírus járvány miatt az alábbi szabályozásokat léptettük életbe a Bgy HTP-n és a 

katasztrófavédelmi őrsökön: szolgálat átadás-átvétel, beavatkozási szabályok (különös tekintettel a 

betegmozgatás, ajtónyitás, műszaki mentések), gyakorlatok tartása, laktanya, gépjárművek 

fertőtlenítése, takarítása, beléptetési szabályok, maszkviselési szabályok, szakfelszerelések, eszközök 

fertőtlenítése tisztítása. 

A higiéniás feltételek biztosítása (maszk, fertőtlenítő stb.), a helyiségek fertőtlenítése 

folyamatosan megtörtént, több esetben (gépjárművek, irodák) ózongenerátor segítségével. Elhelyezésre 
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került a kirendeltségen a veszélyes hulladék tárolására szolgáló edényzet, és izolációs helység került 

kijelölésre. A laktanya bejáratánál elhelyezésre került egy érintésmentes kézfertőtlenítő.  

A Kirendeltségen hivatali munkarendben dolgozója közül összesen 9 fő volt karanténban és 3 

fő volt igazoltan COVID beteg. A váltásos munkarendben dolgozók közül összesen 26 fő volt 

karanténban, melyből összesen 16 fő volt igazoltan COVID beteg. A megbetegedések ellenére a 

szolgálatszervezés zökkenőmentesen zajlott, viszont túlóra keletkezett. 

2020. márciusától nehézséget jelentett, hogy az ellenőrzési tevékenységet teljes mértékben át 

kellett ütemezni vagy bizonyos esetekben be is kellett szüntetni. Az ügyfelekkel való érintkezést a 

minimumra kellett csökkenteni, emiatt egyre nagyobb hangsúlyt kapott az elektronikus kapcsolattartás, 

mely több esetben gyorsította is az eljárások folyamatát. A Kirendeltség állományából egy fő a 

Honvédelmi Irányító Törzs tartalék állományában volt kijelölve a honvédelmi miniszter által 

meghatározott feladatok elvégzésére. November és december hónapban a Kirendeltség látta el az 

óvodák, bölcsődék, iskolák dolgozóinak tesztelése során keletkező veszélyes hulladék elszállítását a 

Balassagyarmati Kórházba a Rétsági, Szécsényi és Balassagyarmati járás esetében.  

Polgári védelmi szakterületen a gyakorlatok és felkészítések elhalasztásra kerültek melyeket a 

tervek szerint a Kirendeltség 2021-ben pótolni fog. 

A veszélyhelyzet során folyamatos feladatot jelentett az Operatív törzs és a BM OKF által 

meghatározott feladatok végrehajtása. Folyamatos volt a védekezéshez szükséges szálláshelyek, 

szállítási és étkeztetési kapacitások, raktárak, hűtőtárolók, alapanyagok felmérése, adategyeztetése, 

kijelölése. A home office lehetőségek felmérésre kerültek és a kiosztott VPN kapcsolatokkal vált 

lehetségessé. 

 

 Iparbiztonsági Felügyelőség 

 

Az iparbiztonsági felügyelői beosztást Podholiczki Erik tű. alezredes látja el, rendelkezik a 

szükséges felsőfokú állami és szakmai végzettséggel. 

A Bgy KvK állományából 9 fő rendelkezik a veszélyes áru szállítás végrehajtásához előírt 

végzettséggel (3 fő hatósági osztály, 3 fő KVMB, 1 fő őrsparancsnok, 1 fő polgári védelmi felügyelő, 1 

fő iparbiztonsági 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 Kirendeltség illetékességi területén továbbra is két küszöbérték alatti üzem található: Nógrádi 

Vegyipari Zrt. Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. Az 

üzemek Súlyos Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET) rendelkeznek, a SKET gyakorlatokra évente sor 

kerül. A területünkön húzódik továbbá a Barátság-1 kőolajvezeték, valamint a Szlovák-Magyar 

gázvezeték, melynek felszíni műtárgyai Romhány, és Balassagyarmat településeken helyezkednek el. 

A Bgy KvK a veszélyes áruk szállításának közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzései a tervezettek 

szerint, illetve terven felül kerültek végrehajtásra.  

2020. évben a Kirendeltség állománya által 31 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 

186 megállított járműből összesen 55 szállított veszélyes árut. Az ADR hatálya alá tartozó járművekből 

22 db tartányos, 33 db küldeménydarabos szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét. Az 

ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó szállítások 7 esetben valamilyen mentességgel (ADR 1.1.3.6, 

korlátozott mennyiség), a gépjárművek jelölése nélkül valósultak meg. 2020. évben a közúti ADR 

ellenőrzések teljes időtartama összesen 112 órát tett ki. 

A Bgy KvK által végrehajtott veszélyes áru szállítás ellenőrzése során 6 esetben került 

szabálytalanság megállapításra. A 2020. évben a közúti ellenőrzéseken elért felderítettség 10,91 % volt. 

Az ellenőrzések a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a veszélyes áruk közúti 

szállításában leginkább érintett 2. számú főúton kerültek végrehajtásra, ezek mellett történtek 

ellenőrzések a 22. számú főúton és annak összekötő és bekötőútjain, valamint pár esetben 

Balassagyarmat belterületén mobil ellenőrzések is végrehajtásra kerültek. A veszélyes áru szállítás 



 

közúti ellenőrzései több esetben a társhatóságokkal (rendőrség, vámhatóság, közlekedési felügyelet, 

stb.) közösen kerültek végrehajtásra. Több esetben került sor a szállítási szokások megismerése céljából 

munkaidőn túli ellenőrzésre, valamint 12 órás és 24 órás ellenőrzés végrehajtására is.  Az ellenőrzések 

során megállapítható, hogy a kirendeltség területét érintően a veszélyes áruk szállítása a 2. számú főútra 

koncentrálódik. 

A pandémiás helyzetre való tekintettel az ADR ellenőrzések az OKF meghatározása alapján 

2020. február és 2020. augusztus között szüneteltek. 

 

2020. évben a leggyakrabban szállított veszélyes áruk a következők voltak: 

 

UN szám, helyes szállítási megnevezés 
mennyiség 

(db) 
% 

UN3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 10 16,39% 

UN3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 4 6,55% 

UN3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. 3 4,91% 

UN1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N., mint 

A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B vagy C keverék 
3 4,91% 

UN1791 HIPOKLORIT OLDAT 3 4,91% 

  

2020. évben a szállított áruosztályok eloszlása: 

 

veszélyességi osztályok megnevezése 
osztály 

száma 

mennyiség 

(db) 
% 

Robbanóanyagok és tárgyak 1 3 5% 

Gázok 2 7 11% 

Gyúlékony folyékony anyagok 3 9 15% 

Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és 

szilárd érzéketlenített,robbanóanyagok 
4.1 0 0% 

Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.2 1 2% 

Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztõ anyagok 4.3 2 3% 

Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.1 1 2% 

Szerves peroxidok 5.2 2 3% 

Mérgezõ anyagok 6.1 1 2% 

Fertõzõ anyagok 6.2 0 0% 

Radioaktív anyagok 7 0 0% 

Maró anyagok 8 14 23% 

Különféle veszélyes anyagok és tárgyak. 9 21 34% 

 

A Bgy KvK illetékességi területén a 2020. évben veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 11 esetben került 

sor, melynek során hiányosság 1 esetben került megállapításra. 

Bgy KvK illetékességi területén vasúti teherforgalmi szállítás ritkán, eseti jelleggel történik. 

2020. évben a Kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru vasúti szállítása egy esetben sem történt.  

A Bgy KvK részéről, országos Disaster akció keretében 2, egyéb ellenőrzéseken további 10 

alkalommal vettünk részt veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség illetékességi területén található Ferencváros rendező-pályaudvaron, további a Salgótarjáni 

KvK illetékességi területen található külső pályaudvaron került végrehajtásra. Összesen 12 ellenőrzés 

került végrehajtásra, melyek alkalmával 12 vasúti szerelvény, 130 vasúti kocsija, abból 115 RID hatálya 

alá tartozó ellenőrzése történt meg. A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése során a szállításban 



 

résztvevők részéről 2 vasúti kocsi esetében történt hiányosság feltárásra. A 2020. évben a vasúti 

ellenőrzéseken elért felderítettség 1,7 % volt. 

A Bgy KvK illetékességi területén veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset 2020. évben 

nem történt. 

 

Egyéb, a szakterületet érintő tevékenységek: 

• A kirendeltség folyamatosan részt vett a szakterületet érintő üzemazonosításokon, SKET 

gyakorlatokon, KIV gyakorlatokon 

• A tárgyévben kisebb gázvezeték sérülések következtek be, de ezek nem érintették a lakosság 

alapvető ellátását. 

1. 2020. április 17-én, Bercelen történt gázvezeték sérülés 

2. 2020. június16-án, Balassagyarmaton történt gázvezeték sérülés 

3. 2020. november 17-én, Nógrádsápon történt gázvezeték sérülés 

• 2020. október végig a hulladékszállítás felügyeletét láttuk el. 

• 2020. évben az ellenőri és bevatkozói állomány iparbiztonsági továbbképzése több esetben is 

elektronikus formában zajlott le. 

• Az iparbiztonsági felügyelő Honvédelmi Operatív törzs tartalék állományába volt kijelölve a 

pandémiás időszak elején. 

• A pandémiás időszakban folyamatos adatszolgáltatás történt az OKF és az Operatív törzs által 

meghatározott témakörökben (raktárkapacitás, hűtőkapacitás, alapanyagfelmérés, 

szállásfelmérés, étkeztetési-szállítási kapacitások stb.) melyekben az iparbiztonsági 

felügyelőség is részt vett. 

• Részvétel a polgári védelmi felügyelőség és a hatósági osztály munkájában (hatósági, 

szakhatósági ügyek intézése, PV ellenőrzések végzése), valamint az iparbiztonsági szakterületet 

érintő panaszügyek intézése 

• A 2. számú főút útszakaszának és a hozzá tartozó, közúthálózati elemeinek, illetékességi 

területen fekvő „Útinform” megnevezésű rendszernek, és az illetékességi területen fekvő 

Forgalomirányító Rendszernek (FIR), mint informatikai rendszernek a nemzeti létfontosságú 

rendszerelemmé történő kijelölése 2020. februárban megtörtént. 

• Egy eljárásban a veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység 

engedélyezésében, a katasztrófa- védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok, a 

környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata szakkérdésével kapcsolatban 

szakhatóságként vettünk részt. 

 

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 2020. október 31-ig.  

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 láttunk el. A Balassagyarmati 

Városüzemeltetési Kft. Balassagyarmati telephelyén szintén egy fővel a szolgáltatást végző 

gépjárművek műszak kezdésénél, valamint a telephelyre való visszaérkezésnél és a tankolásnál voltunk 

jelen. 

 

  Hatósági tevékenység 

 

 
   A Bgy KvK a 2020. 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 hatósági osztályvezetői beosztást Diósi Donát tű. alezredes látja el, rendelkezik a szükséges 

felsőfokú állami és szakmai végzettséggel. A hatósági osztály létszáma négy fő beleértve az 

osztályvezetői státuszt is. Az osztályon dolgozó beosztotti állomány is rendelkezik a megfelelő 

végzettséggel. 

   A kirendeltségen tárgyi évben 1098 db ügy került iktatásra. A 1098 ügyben összesen 4408 db 

ügyiratot iktattunk. 

   Az integrált gondolkodás, valamint az ennek szellemében végzett feladat végrehajtás 

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

hatósági feladatok nagyobb mennyiségű és eredményesebb végrehajtását eredményezte. A hatósági 

osztály előadói számára a heti továbbképzést rendszeresen megtartjuk. A kevesebb tapasztalattal 

rendelkező kollégák felkészítése folyamatos. Az OKF és megyei intézkedések megismerését követően 

a napi feladatok végrehajtása során azok gyakorlati alkalmazását folyamatosan bevezettük. Az 

iratminták változásait folyamatosan nyomon követjük, a kirendeltséghez igazítjuk. 

   

   Hatósági szankciók az alábbi eloszlásban foganatosítva (polgárvédelmi, szolgáltatás felügyeleti 

és piacfelügyeleti ellenőrzések kapcsán intézkedést nem végeztünk): 

 

szankció típusa darabszám 

Tűzvédelmi bírság  49  

ADR/RID bírság 9 (8/1) 

Tűzvédelmi hatósági 

figyelmeztetés 

83 

 

A szankciókkal szemben jogorvoslati kérelem, fellebbezés nem érkezett. 

  

Az adventi időszakban a karácsonyi vásárok ellenőrzése a feladatszabásnak megfelelően, a 

pandémiás előírások betartásával 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 

felterjesztettük 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) kapott feladatok, havonta a 

kirendeltség-vezetői értekezletet követően megtartásra kerülnek. 

A beavatkozó állománynak hatósági munkájával kapcsolatos képzéseket, továbbképzéseket 

tartottunk. 

 

 Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység 

 

 
A Bgy KvK az ellenőrzéseit a 2020 I. és II. félévi Munka és Ellenőrzési Terve alapján végezte.  

 A kirendeltség célellenőrzést, szükség szerint szemlét tartott az irányítása alá tartozó HTP-n és 

KvŐ-in, valamint felügyeleti jogkörben ellenőrzést végzett az együttműködési megállapodással 

rendelkező ÖTE-knél. 

Az ellenőrzéseink 2020-ban csökkentek főigazgatói feladatszabás alapján az NMKI 

igazgatójának feladatszabása alapján, és terven felüli ellenőrzések kevesebb számban kerültek 

elrendelésre és végrehajtásra. 

Összességében megállapítható, hogy a 2020 évben végzett ellenőrzési tevékenység mennyisége 

szükséges és elégséges volt a teljesítménycélok eléréséhez. A MEO ellenőrzési tapasztalatokat minden 

hónapban feldolgoztuk, a készenléti állomány részére oktatási anyagot adtunk ki az ellenőrzési 

jelentésben felsorolt témákban. Az év során folyamatosan vizsgáltuk a gépjármű nyilvántartó program 

feltöltöttségét és a menetlevelek vezetését, mindkét területen javult a feladatvégzés.  

Az NMKI átfogó ellenőrzést, a gazdasági igazgatóhelyettesi szervezet irányítószervi ellenőrzést 

végzett. Az ellenőrzéseken súlyos hiányosságot nem tártak fel, az ellenőrzésen feltárt hiányosságokra a 

szükséges intézkedéseket megtettük. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat pontosan 

vezetjük, az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetéséről intézkedtünk, a jelentéseket 

határidőre elkészítettük 

Az ÖTE ellenőrzéseket, a műszaki szemlék túlnyomó részét a tűzoltóparancsnok végezte el, de 

az őrsparancsnokok is részt vállaltak az ellenőrzések végrehajtásában. Általános tapasztalat, hogy az 

ellenőrzések végrehajtása sok időt vesz igénybe, mert az ÖTE vezetők főállásban a munkahelyükön 

tartózkodnak. 

Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2020-ban egy ízben lett megszervezve a szolgálati csoportok 

részére, amely éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajtva. A gyakorlatok végrehajtását valamennyi 

szolgálati csoport, és tűzoltásvezető esetében megfelelő értékelést kapott.  

A Bgy HTP működési területén található, Együttműködési Megállapodással rendelkező ÖTE-k 

2019. éves Minősítését a tűzoltó parancsnok elkészítette és a hozzá kapcsolódó ellenőrzéseket 

elvégeztük. 

A féléves munka- és ellenőrzési tervek alapján a beszámoltatásokat elvégeztük és az alábbi 

ellenőrzéseket hajtottuk végre: 

- szolgálatváltás, szolgálatellátás, laktanyarend 

- gyakorlatok, helyismeretek, kiképzési foglalkozások 

- ügyelet, ügyeleti dokumentáció  

- szolgálati dokumentációk, SZÖSZ program  



 

- ADR, RID ellenőrzések  

- műszaki felülvizsgálatok 

- gépjármű-nyilvántartás, menetlevelek 

- hatósági tevékenység 

 

 

 
 Összegzés 

 

 A kirendeltség 2020. évben a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozók rendelkezéseinek 

megfelelően látta el feladatait, együttműködve a rendvédelmi szervekkel, országos hatáskörű szervek 

területi és helyi képviseleteivel, karitatív és társadalmi szervekkel, valamint civil szervezetekkel. 

 2020. évben a COVID több szakterületen is feladatot adott a Kirendeltség és a HTP számára. 

Az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a Kirendeltség a megszokotton túl is nagyobb figyelmet 

fordított vezetői kapcsolattartásra az elöljárókkal, a helyi társszervek vezetőivel, HVB-k vezetőjével, 

ÁNTSZ-el, önkéntes mentőszervezetekkel, a kijelölt kórházparancsnokkal és kórházigazgatóval és az 

egyéb, a veszélyhelyzet során közreműködő szervekkel. Változást jelentett, hogy a megbeszélések, 

egyeztetések döntő többségben videokonferencia keretében kerültek megtartásra. 

 A működési területen működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentő szervezetek mentő- 

tűzvédelmi feladatokba történő bevonását erősítettük, aminek eredményeképpen hatékonyabbá vált a 

katasztrófák elleni védekezés, a bekövetkezett események hatásainak csökkentése, növelve ezzel a HTP 

beavatkozó állományának reagáló képességét a valós alkalmazások esetén. 

 Az integrált hatósági munka területén szolgálatot teljesítő hivatásos állomány kiemelt 

fontossággal kezelte az integrált hatósági tevékenységet, mellyel erősítettük a lakosság szabálykövető 

magatartását. A hatósági munka során erősítettük a társhatóságokkal való együttműködést, a szolgáltató 

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

megismertettük az állománnyal. 

 A beszámolóval érintett időszakban a kirendeltség valamennyi szakterülete szakszerűen hajtotta 

végre feladatait, szorosan együttműködtek, egymást támogatva valósították meg célkitűzéseiket, mely 

során kiemelten kezelték a felkészüléssel kapcsolatos feladataikat. A Kirendeltség az év során kitűzött 

célokat maradéktalanul végrehajtotta. 

 Kiemelt feladatunknak tekintjük továbbra is a magas színvonalú szakmai munka végzését, 

melyhez elengedhetetlen, hogy továbbra is jól képzett szakemberek legyenek a szervezetben, ennek 

érdekében rendszeres továbbképzéseket hajtottunk és hajtunk végre. 

 Fokozott figyelmet fordítottunk a szakmai ellenőrzési színvonalának javítására, növelésére, 

kifejezetten az őrsök szakmai felkészültségére, ami megmutatkozott a felülellenőrzések során is. 

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

programsorozatok segítésére, támogatására. A kiírt alkotói pályázatokra az érintett célközösség 

figyelmét felhívtuk. 

 Legfontosabb feladataink közé tartozott a Balassagyarmati 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 2021-

es évben is, kifejezetten a halálesettel járó lakástüzek megelőzésére, a téves jelzések visszaszorítása és 

az új szabályozókban foglaltak megismerésére.  
 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. 



 

 Támogatásunkkal továbbra is biztosítjuk a Balassagyarmati HTP működési területén működő 

önkéntes szervezetek fejlődését, fejlesztési irányát, szakmai felkészültségét. 

  

 Célunk lesz a 2021. évi szakmai teljesítmény minimumok minél előbbi végrehajtása. 

 

 Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóm tudomásul vételét! 

 

Balassagyarmat, 2021. február 26. 

    

 Okolenszki Gábor tű. alezredes 

 kirendeltség-vezető 


