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I. Bevezetés 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységét, a szervezetet érintő 

jogszabályok, a BM OKF, az NMKI és a BGY KvK normatívái, valamint a BM OKF által jóváhagyott 

Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) valamint saját munkaterve alapján végzi. 

Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított minőségirányítási 

rendszer betartásával láttuk el. 

 

A 2020. év során a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak, mint az egységes katasztrófavédelmi 

szervezet helyi szerve a kapott feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk, az új feladatköröket a 

szabályzóknak megfelelően beépítettük. A mentő tűzvédelmi feladatok – tűzoltás, műszaki mentés – 

ellátása mellett az egységes integrált hatósági jellegű szemlélet társult.  

Az év kiemelt feladata volt a pandémiás helyzetben a mentő tűzvédelem megfelelő szintű 

biztosítása, valamint a higiénés feltételek betartása mellett a napi szintű továbbképzések, gyakorlatok 

fenntartása. Kiemelt feladat volt továbbá az eredményes felkészítése, az új belső szabályzók 

értelmében a gyakorlatorientált képzések végrehajtása, mely a káresemények szakszerű felszámolását 

hivatott biztosítani. 

 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén található 

Katasztrófavédelmi Őrsök működtetése nagy feladatot állít mind az eszközpark és a létesítmény 

kezelésében, továbbá az őrsökön szolgálatot teljesítő fiatal tűzoltók napi képzésében, amelyekre nagy 

figyelmet fordítottunk a 2020. évben. Fontos erősíteni az állomány hivatástudatát, az egységes 

csapatszellem kialakítását, valamint a szakmai kompetenciák növelését, továbbá a szervezetet elhagyó 

munkavállalók pótlását. 

 

A Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába tartozó őrsparancsnokok, katasztrófavédelmi 

megbízottak az integrált hatósági feladatok végrehajtásában rendszeresen részt vettek. Egyebek között 

a kémény-, és vegetációtüzekkel, a hulladékgazdálkodással, a vízelvezető árkok ellenőrzésével, a 

veszélyes üzemek, és áruszállítás ellenőrzésével, a kockázati helyszínek felmérésével, valamint egyéb 

feladatokban vettek rendszeresen részt az elmúlt évben. 

A Vezetői Fórumrendszert működtettük, a heti vezetői koordinációk megtartásra kerültek, a 

napi pontosítások részben személyesen, nagyobb részben telefonon, illetve elektronikus levelezés által 

valósulnak meg a figyelembe véve a pandémiás helyzetet.  

A Tűzoltó-parancsnokság állományának a feltöltöttsége 2020. évben folyamatosan változott.    

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 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; 
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Rétság KvŐ: 22 település; 

Szécsény KvŐ: 18 település. 

 Illetékességi szempontból a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 3 Katasztrófavédelmi 

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

Ezen települések száma 15. A működési terület 3 járás (balassagyarmati, szécsényi, rétsági) teljes 

területét fedi le. 

 A működési területen a vonatkozó jogszabályok szerint együttműködési megállapodással 17 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendelkezik, amely megállapodásokat folyamatosan felülvizsgálom.  

 

II. Humán 

 A 2020. évben az állománytábla feltöltöttsége folyamatosan változott. Az év végén az 

állománytábla feltöltöttsége 120/115 fő,  

Betöltetlen beosztások: 

  Parancsnokhelyettes:    1 fő 

  Őrsparancsnok:     1 fő (Bercel, csak megbízással) 

  Készenléti állomány:    3 fő 

 

A 2020. évben humán szakterületen az alábbi változások történtek: 

1 fő szolgálati viszonya megszűnt közös megegyezéssel, 4 fő távozott áthelyezési kérelemmel, 1 fő 

érkezett áthelyezési kérelemmel, 7 fő szolgálati viszonyba lépett, 5 fő véglegesítését végrehajtottuk.    

A vonatkozó belső szabályzók értelmében a meghatározott munkaidő keretet a COVID-19 

fertőzések, hatóságilag elrendelt járványügyi megfigyelések végett az állomány rotálásával sem 

lehetett tartani, ezért a I., II. félévben egyaránt keletkezett túlóra, I. félévben 147 óra; II. félévben 647 

óra. A szolgálatszervezést nehezítette a több tartós betegállomány (4 fő), valamint az iskolarendszerű 

továbbképzésen résztvevő helyettesítése és az ebből származó arányosítás. 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatban összesen 31 fő volt érintve. Hivatali munkarendben 

dolgozók közül 5 fő összesen 70 napot volt távol, készenléti szolgálatot ellátók közül összesen 26 fő 

volt 346 napot távol, összesen 2373,56 óra keletkezett.  

A Balassagyarmati HTP-n, valamint a Katasztrófavédelmi Őrsökön szolgálatot teljesítő 

állomány időszakos egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálata a 2020. évben végrehajtásra került, 

1 fő alkalmatlan minősítést kapott. A fizikai alkalmassági szűrésre szeptember hónapban került sor. 

 Az állomány részére a kinevezések, előléptetések, illetményváltozással kapcsolatos parancsok 

kiosztásra kerültek, az ügyfélkapun keresztül. A kompetenciaalapú teljesítményértékelések, 

minősítések, és feladat-meghatározások határidőre elkészültek.  

 

Jutalmak, elismerések 
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 Nógrád Megye Szondi György Díj: Berceli Katasztrófavédelmi Őrs 

Az „év balassagyarmati tűzoltója”: Bunder Tamás tű. ftőrm. 

Belügyminiszteri emléktárgy:  Magulya Zoltán tű. zls. 

Főigazgatói dicséret és jutalom:  Mester László tű. ftzls. 

     Bojtos László tű. ftőrm. 

Igazgatói dicséretben részesült:  Lestyán Tamás tű. zls. 

Daka Zoltán tű. őrm. 

     Végh Valter tű. ftőrm. 

Tiszti kinevezésben részesül: Gyenes József tű. hdgy. (Szécsény KvMB) 

 Szaszovszki János tű. szds. (Balassagyarmat HTP szolgálatparancsnok) 

 Takács József Krisztián tű. hdgy. (Balassagyarmat HTP rajparancsnok) 

 Kajdy Norbert tű. fhdgy. (Balassagyarmat HTP szolgálatparancsnok)  

 

Képzések, továbbképzések  

 Az állomány minden tagja rendelkezik az előírt képesítésekkel, továbbá rendszeresen részt 

vesznek különböző továbbképzéseken, szakmai fórumokon, amelyeknek köszönhetően a szakmai 

munkájukat folyamatosan, naprakész állapotban tudják tartani.  

A 2020. évben a szolgálatszervezés támasztotta követelményeknek maradéktalanul eleget 

tettünk.  

A Hivatásos Tűzoltóság állománya az alábbi képzéseken vett részt a 2020. évben: 

 

• Rendszeres hatósági továbbképzés 

• Gépjárművezetés-technikai képzés, tréning – készenléti állománynak, ügyintézőknek 

• Elsősegélynyújtó továbbképzés 

• Létrakezelői tanfolyam 

• Kompresszorkezelői tanfolyam 

• VW Amarok képzés - vizsga 

A 2020. évben törekedtünk, hogy az állomány megfelelő ismeretekre tegyen szert a 

mindennapi munkavégzés során felmerülő váratlan feladatok megoldása érdekében. Rendszeresen az 

előírások szerint felmértük az állomány tudásszintjét, hogy megfelelő képet kapjunk az esetlegesen 

felmerülő hiányosságokra, ezekre megfelelő intézkedéseket foganatosítsunk mind elméleti, mind 

gyakorlati szinten. 
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III. Tűzoltás, műszaki mentés 
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Beavatkozást igénylő esemény 182 200 382 317 292 609 185 325 510 348 298 646 290 259 549 

Kiérkezés előtt felszámolt 14 4 18 43 14 57 30 11 41 39 13 52 49 17 66 

Téves jelzés 77 19 96 86 11 97 97 24 121 84 31 115 116 37 153 

Utólagos jelzés 10 0 10 3 0 3 1 0 1 10 0 10 10 0 10 

Szándékosan megtévesztő jelzés 1 0 1 6 0 6 7 0 7 1 0 1 11 0 11 

Összesen 284 223 507 455 317 772 320 360 680 483 342 825 476 313 789 

     

Kéménytűz 35 27 21 19 30 

Szénmonoxid mérgezés 7 9 14 11 16 

Tűzvizsgálat 6 5 2 15 7 

I.-esnél magasabb riasztási 

fokozat 
0 0 0 2 0 2 4 1 5 2 0 2 3 0 3 

Elhunytak száma 2 6 8 1 6 7 1 5 6 4 3 7 2 4 6 

ÖTE közreműködések 60 44 104 95 61 156 46 53 99 65 48 113 85 44 129 

 

 



 
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 



 
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szervezeti egységeinek a 

működési területén a 2020. évi káreseti számok a következőképpen oszlottak meg.  

 

Szervezeti egység Tűzeset Műszaki mentés Összesen 

Balassagyarmati HTP 123 106 229 

Berceli KvŐ 65 50 115 

Rétsági KvŐ 110 88 198 

Szécsényi KvŐ 178 69 247 

Összesen 476 313 789 
 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén a tűzesetek 

helyszíne, valamint a műszaki mentések esetében a káresetek fajtája a következőképpen 

oszlottak meg a 2020. évben. 

 

Tűzesetek helyszíne: 

 

Tűzesetek helyszíne Kategóriához tartozó érték 

Egészségügyi, szociális létesítmény 2 

Egyéb 26 

Igazgatási, iroda létesítmény 1 

Ipari, termelési létesítmény 4 

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény 4 

Közlekedési eszköz 15 

Közút 7 

Mezőgazdasági létesítmény 1 

Művelődési létesítmény 1 

Nevelési-, oktatási létesítmény 1 

Otthon jellegű létesítmény 91 

Sport létesítmény 1 

Szabad terület 190 

Tárolási létesítmény 4 

Vendéglátó létesítmény 1 
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Szabad terület Kategóriához tartozó érték 

Létesítmények szabad terei 22 

Erdő és vegetációtűz 106 

Hulladék, szemét 40 

Közterület 22 

 

Műszaki mentések esetén a káresetek fajtája: 

 

Káresetek fajtája Kategóriához tartozó érték 

Állatbaleset 6 

Baleset magasban 2 

Baleset mélyben 1 

Egyéb 28 

Elemi csapás - viharkár 44 

Életmentés 5 

Épületomlás, magasépület baleset 1 

Fa kidőlés 60 

Gázszivárgás 9 

Közúti baleset 77 

Omlásveszély 2 

Rovar (méh/darázs) 5 

Sérült mentés 11 

Szén-monoxid szivárgás 7 

Technológiai meghibásodás 6 

Veszélyes anyagok 1 

Vízkárok 11 
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2020. évi jelentősebb káresetek 

 

 

 

 

 

TMMJ 

azonosító 

Település Cím 
Esemény 

típusa 
Helyszín típusa Jelzés dátuma Egyéb 

Riasztott 

szerek száma 

380527 Balassagyarmat Szügyi út 67. Tűzeset 
Ipari, termelési 

létesítmény 
2020. 01. 11. II. K. 9 

404476 Magyargéc Petőfi út vége Tűzeset 
Erdő és 

vegetációs terület 
2020. 04. 09. II. K. 5 

460315 Borsosberény Petőfi út 187. Tűzeset 
Mezőgazdasági 

létesítmény 
2020. 11. 21. II. K 14 

437478 Perőcsény Hegyalja utca 21. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
2020. 08.16. - 7 

462605 Balassagyarmat Jókai utca 14. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
2020. 12. 04. Műhely 4 

435737 Szügy vasúti átkelő 
Műszaki 

mentés 

Közlekedési 

baleset 
2020. 08. 10. 

Vasúti 

baleset 
4 



 
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 
2020. évi gyakorlatok 

 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és szervezeti egységei a 2020. évben a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott számú helyismereti foglalkozásokat a koronavírus járvány 

miatt felfüggesztett gyakorlatok végett nem teljesítette maradéktalanul, azonban a szituációs 

begyakorló gyakorlatokat, valamint a parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat megfelelő számban 

végrehajtotta. 

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány napi továbbképzésének, valamint a tűzoltósági 

szakterület által tartandó gyakorlatok rendszerének szabályairól szóló 53/2018. számú Intézkedés 

értelmében törekedtünk a minél gyakorlatorientáltabb képzésre, amely során az állomány gyakorlati 

tudásszintje bővült. Az egyéb gyakorlatok tervezésénél előtérbe helyeztük a ritkán előforduló 

káresetek felszámolásának, részfeladatainak gyakoroltatását, többek közt: 

• Jégről mentési gyakorlat, 

• Laktanya áramellátásának gyakorlata, 

• Épületek megtámasztása, alátámasztása, 

• Mezőgazdasági munkagépek tűzoltásának lehetőségei, 

• Szivattyúkezelői gyakorlat, 

• Roncsvágási gyakorlat, 

• Favágási gyakorlat, 

• Elsősegély-nyújtási gyakorlat, 

• Vízből mentési gyakorlat, 

• Vezetési gyakorlat, 

• Pincegyakorlat, 

• Emelőpárnák alkalmazásának gyakorlata, 

• Szivárgások, elfolyások megakadályozása (veszélyes anyag jelenlétében) 

A 2020. évben kiemelt hangsúlyt fektettünk a közúti balesetek során felmerülő feladatok 

végrehajtásának gyakoroltatására, több alkalommal is roncsvágási gyakorlatot terveztünk, valamint 

rendhagyó módon a parancsnoki ellenőrző gyakorlat műszaki mentési feladatokat tartalmazott (közúti 

baleset szimulálása). 

 

IV. Hatósági tevékenység 

 A Hivatásos Tűzoltóság készenléti állománya, valamint a Katasztrófavédelmi megbízottak 

mind a három szakterület hatósági feladatainak elvégzésében rendszeresen részt vettek.  

 A BM OKF és a megyei intézkedések bevezetésével kapcsolatosan a készenléti állomány 

részére rendszeresen, valamint folyamatosan képzéseket vezettünk be, továbbá a napi feladatok során 

azok gyakorlati alkalmazását is folyamatosan végrehajtottuk.  
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 Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a készenléti állomány az 

alábbi hatósági feladatok elvégzésében működött közre: 

Készenléti állomány: 

- káresetek során minden esetben elvégezték a jegyzőkönyvek/adatgyűjtők felvételét: 

 - tűzeseti adatgyűjtő lap kitöltése, 

 - kéménytűz, 

 - szénmonoxid szivárgás/mérgezés, 

 - szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos jegyzőkönyvezés, 

 - ügyfél/tanú meghallgatás 

 - egyéb jegyzőkönyvek felvétele káresetek alkalmával. 

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

végeztek: 

 - tűzoltó vízforrások ellenőrzése, 

 - létesítmények tűzvédelmi használati szabályainak ellenőrzése  

(tűzoltó készülékek, menekülési útvonalak, tűzoltást elősegítő berendezések ellenőrzése) 

Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak: 

 Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak a saját járásuk területén rendszeresen, 

folyamatosan végrehajtották a különböző hatósági feladatokkal kapcsolatos ügyintézéseket, 

eljárásokat a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály vezetőjének 

iránymutatásával. Rendszeresen részt vettek az illetékességi területükön tartandó hatósági 

ellenőrzéseken, szemlék lefolytatásában, valamint az ezekből eredő közigazgatási hatósági ügyek 

intézésében (hatósági felhívások, kötelezések, bírságolás, hatósági bizonyítványok, szakhatósági 

eljárások). 

 

 

V. Polgári Védelem szakterület 

 A polgári védelmi szakterületen tekintetében a végrehajtott ellenőrzések során a 

katasztrófavédelmi megbízottak rendszeresen végrehajtották a meghatározott ellenőrzéseket. Az 

ellenőrzések a befogadóhelyek, vízelvezetők, kis vízfolyások, veszélyes fák, fasorok, veszélyelhárítási 

tervek, közúti kockázati helyszínek, valamint víztározók vonatkozásában lettek végrehajtva. 

 A HELIOS rendszert a meghatározottak szerint naprakészen tartottuk, a feladatok értelmében 

a feltöltéseket a katasztrófavédelmi megbízottak a polgári védelmi felügyelő iránymutatásával 

végrehajtották. 

 A katasztrófavédelmi megbízottak részt vettek a téli időjárási helyzetekre történő 

felkészüléssel kapcsolatos országos törzsvezetési gyakorlatában. 
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  Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli 

időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintett vezetőket. 

 A 2020. évben a 3 járás területén működő közbiztonsági referensek számára elektronikus 

formában felkészítést tartottunk az aktuális és várható veszélyeztető hatásokkal kapcsolatosan a 

katasztrófavédelmi megbízottak közreműködésével, továbbá az ADR területéről is átfogó ismereteket 

szolgáltattunk. 

 A hulladékszállítás ellenőrzésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában a 

parancsnokság hivatali munkarendben dolgozó állománya rendszeresen részt vett. 

 A társszervekkel közösen a katasztrófavédelmi megbízottak részt vettek az Ipoly folyó I. rendű 

védművének bejárásán. 

 A veszélyhelyzet során a katasztrófavédelmi megbízottak részvételével folyamatosan 

végrehajtottuk az Operatív törzs és a BM OKF által meghatározott feladatokat. Folyamatosan 

végeztük a védekezéshez szükséges szálláshelyek, szállítási és étkeztetési kapacitások, raktárak, 

hűtőtárolók, alapanyagok felmérése, adategyeztetése, kijelölése. 

A Kirendeltség által szervezett és végrehajtott törzsvezetési gyakorlatok lebonyolításában, 

valamint a riasztási gyakorlatok adminisztrációs feladatainak végrehajtásában részt vettünk. 

 2020. évben a parancsnokság állománya készenlétbe helyezési gyakorlatot hajtott végre, az 

állomány a meghatározott feladatokat (laktanya áramellátásának előkészítése) végrehajtotta. 

 Folyamatosan segítettük a középiskolások számára előírt közösségi szolgálat teljesítésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtását. A közösségi szolgálat keretén belül betekintést engedünk a szervet 

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

tűzoltójárművekkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival. A meghatározott óraszámok 

teljesítésére lehetőséget biztosítottunk a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon, valamint a 3 

Katasztrófavédelmi Őrsön is (Bercel, Rétság, Szécsény). 

 

HVB 

 A Helyi Védelmi Bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátását a NMKI 

Igazgatója által kijelölt személyek látják el (Balassagyarmat – Győri Ferenc tű. alezredes, polgári 

védelmi felügyelő; Rétság – Vincze Sándor tű. alezredes, őrsparancsnok; Szécsény – Mihalik Balázs 

tű. százados, őrsparancsnok). 2020. évben a Nógrád Megyei Járási Helyi Védelmi Bizottságok ülésein 

a kialakult pandémiás helyzet figyelembevételével részt vettünk.   

 

 

VI. Iparbiztonsági szakterület 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó Őrsparancsnok, 

Katasztrófavédelmi megbízottak rendszeresen részt vettek ADR közúti, telephelyi ellenőrzéseken, 

valamint RID ellenőrzésen. 2020. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
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Iparbiztonsági felügyelője által tervezett ellenőrzéseken kívül rendszeresen részt vettek ADR Disaster 

akciókban.  

Az iparbiztonsági felügyelő a 2020-as évben továbbképzést tartotta a készenléti állomány 

részére a működési területen előforduló veszélyes anyag szállításról, valamint a veszélyes anyagokkal 

foglalkozó létesítményekről.  

 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. 

 2020. szeptember hónapban a készenléti állomány (Rétság KvŐ) teljes körű SKET 

gyakorlaton vett rész a Berkenye Faluszövetkezet hűtőház telephelyén. 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén közúton szállított veszélyes 

anyagok előfordulása UN szám alapján. 

Leggyakoribb szállított veszélyes anyag közúton: 

 

 

VII. Együttműködés más szervekkel 

 A Tűzoltó-parancsnokság működési területén működő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel a 

hatályban lévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatát folyamatosan végezzük, továbbá a 

belső szabályzókban meghatározott időközönként ellenőrizzük a riaszthatóságot, a pályázatok útján 

elnyert technikai felszerelések meglétét.  

Az új szabályzók értelmében összesen 4 egyesülettel I-es, 13 egyesülettel II-es kategóriába sorolható 

„beavatkozást támogató-közreműködő” együttműködési megállapodás van érvényben. 

 

 

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% 



 
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 

ÖTE megnevezése EMÜ kategória 

Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú 

Egyesület 
II. 

Nógrádi Önkéntese Tűzoltó Egyesület I. 

Őrhalom és Térsége Polgárőrség II. 

Nézsa Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület II. 

Ősagárd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 

Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület II. 

Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 

Hollókői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 

Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület I. 

Érsekvadkert Község Tűzoltó Egyesület I. 

Belső-Cserhát Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület II. 

Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 

Csővári Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület I. 

Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete II. 

Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi 

Egyesület 
II. 

„Határmenti Együttműködés a Lakossággal a Polgárokért” Önkéntes 

Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület 
II. 

  

Az Egyesületek társadalmi életében a Tűzoltó-parancsnokság 2020-ban is igyekezett 

tevékenyen részt venni, több alkalommal is segítséget nyújtott a regionális önkéntes tűzoltó versenyek 

megrendezéséhez, lebonyolításához, s nyújt a közeljövőben is. 

 A Parancsnokság célja, hogy az egyesületek szakmai működését elősegítse, a felügyelet, 

tájékoztatás és tanácsadás eszközeivel. Az egyesületek működését érintő jogszabályokról, 

intézkedésekről, pályázati lehetőségekről folyamatos és rendszeres tájékoztatást ad, a területükön 

rendezett gyakorlatokra meghívja, bevonja őket. Értékeli az egyesület éves tevékenységét. Pályázati 

igényeiket szakmai véleményekkel továbbítja a Kirendeltség felé.  

 2020. évben az ÖTÉ-k 129 káreset felszámolásban nyújtottak segítséget, illetve avatkoztak be.

  

 

VIII. Gazdálkodás 

 A parancsnokság önálló gazdálkodással nem rendelkezik, a 2020. évben is csak gazdálkodást 

segítő feladatokat látott el. Ezek elsősorban a szerállomány technikai műszaki kezelésével együtt járó 

feladatokból, valamint egyéb kiegészítő tevékenységekből állnak. Ezeket, valamint a 

munkabiztonsággal, tűzvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket a Műszaki-biztonsági Tiszt 

koordinálja a HTP-n. Önálló gazdálkodás megléte nélkül is a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
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Igazgatóság segítségével az általunk kitűzött gazdálkodási célok megvalósulnak, köszönhetően a 

kitűnő gazdálkodásnak. 

 

Gépjármű állomány tekintetében 

 A készenléti gépjárművek tekintetében általánosan elmondható, hogy a műszaki vizsgáztatás 

és az éves szerviz minden gépjárművön rendre megtörtént. A műszaki vizsgáztatás alkalmával minden 

esetben az éves szerviz is végre lett hajtva, mely a megfelelő módon dokumentálva lett. A 

gépjárműfecskendők és különleges szerek tekintetében mind a tűzoltó technika mind az 

érintésvédelem felülvizsgálat rendben megtörtént. A műszaki vizsgáztatást és a biztonságtechnikai 

felülvizsgálatot a BM Heros, valamint a szerződött partnerei végezték el. A felülvizsgálat idejére a 

gépjárművek pótlását a Nógrád MKI tartalék gépjárműveivel helyettesítettük.  

 

Gépjármű átadás - átvétel 

2020. július hónapban átadásra került egy VW Amarok típusú erdőtüzes gépjármű, teljes 

málhafelszereléssel. Az év során 16 fő gépjárművezető vizsgázott az erdőtüzes gépjárművön 

elhelyezett szivattyúból és csörlőből.  A korábban rendszerben lévő Mitsubishi L200 erdőtüzes Pásztó 

HTP-re lett átcsoportosítva. 

 

Időszakos biztonság technikai felülvizsgálatok 

 A biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az igazgatóság műszaki osztálya koordinálja, a 

műszaki biztonsági tiszt nyilvántartást vezet az alkalmazott eszközök érvényes felülvizsgálatáról. 

Alkalmazásra kizárólag érvényes biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül. 

Ennek ellenőrzését jellemzően a műszaki osztály mellett, a munkavédelmi felügyelő, valamint a 

műszaki biztonsági tisztek is végzik. 

 

A laktanyán belüli felszerelések a hatályos belső szabályzónak megfelelően kialakításra 

kerültek mind a HTP mind az Őrsök tekintetében. 

 

A laktanyában, illetve a készenléti gépjárműveken elhelyezett kisgépek, szakfelszerelések, 

légzésvédelmi eszközök, felülvizsgálatra kötelezett eszközök rendszeres felülvizsgálatát elvégeztük. 

 

Karbantartások 

2020. év elején a tartalékszer elhelyezéséül szolgáló hideg szertárban újra kiépítésre került a 

fűtés rendszer, így a tartalékfecskendő télen is fagymentes szertárba kerül elhelyezésre.  

2020. évbe az energetikai megtakarításra is jelentős figyelmet fordítottunk. A tűzoltóság 

épületében, a szertárban a világítást LED fénycsövekre cseréltük.  
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Jövőbeni célkitűzéseink között szerepel a gépjárművek biztonságosabb ki-be állása miatt a 

szertárkapuk bővítése, motoros kapukra történő cseréje, valamint a szertár műgyanta padlóburkolattal 

történő fedése is.  

Beruházások 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság épületeiben végrehajtásra került felújítások és javítások nagyban hozzájárultak az 

állomány egészségesebb és biztonságosabb munkavégzés feltételeinek kialakításához.  

A laktanya udvarának felső szintjén a burkolatcserét hajtottunk végre. 

A patvarci tűzoltósport gyakorlópálya mászóháza teljes felújításon esett át. A szükséges 

kiegészítők, beszerzésre kerültek. 

 

IX. Ellenőrzés 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság éves ellenőrzéseit a 2020. évi I. és II. 

félévi Vezetői Munkatervben meghatározottak alapján hajtotta végre. A KvK ellenőrzései alkalmával, 

jelentős hiányosságokat nem tárt fel a tárgyi időszakban a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltósággal 

szemben. Az eseti feltárt hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült. 

 Parancsnoki ellenőrző gyakorlat 2020. évben a kialakult járványhelyzet végett csak egy ízben 

lett megszervezve a szolgálati csoportok részére, amelyek éjszakai körülmények között került 

megrendezésre. A gyakorlatok végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, és tűzoltásvezetője – 

mentésvezetője esetében megfelelő értékelést kapott. Rendhagyó módon az ellenőrző gyakorlatok egy 

összetett közúti baleset során fellépő műszaki mentési feladatok végrehajtására irányult.   

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokaként tervezett ellenőrzéseimet az éves 

gyakorlattervnek megfelelően, a gyakorlatok helyszínére és időpontjára koncentrálva hajtottam végre. 

A helyismereti foglalkozásokat a lehetőségekhez mérten a Tűzoltó-parancsnokság és 

Katasztrófavédelmi Őrsök által végrehajtott napon a helyszínen ellenőrzöm, ahol témavizsgálat 

keretében egyúttal ellenőrzöm a létesítmény tűzoltói beavatkozás szempontjából releváns 

körülményeit, a vonatkozó szabályok betartását is. Az esetlegesen feltárt hiányosságokról 

jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést készítünk 

 Ugyanígy hatósági ellenőrzés alá vonom a létesítmény tűzoltó vízforrásait. Az ellenőrzésekről 

jegyzőkönyv készül, amelyet a Hatósági osztály, vagy a terület szerinti hatósági munkát végző 

személy (KVMB-s, Őrsparancsnok) felé átadok a további hatósági feladatok elvégzése érdekében. 

Mivel a helyismereti foglalkozások őrsönként azonos időpontban, de eltérő helyszíneken kerülnek 

megszervezésre, ugyanilyen ellenőrző tevékenységet határoztam meg az Őrsparancsnokok részére is. 

 A begyakorló gyakorlatok, valamint az ellenőrző gyakorlatokon lehetőség szerint mind a 

három napján részt veszek magam is az őrsparancsnokokkal együtt. A tapasztaltakat a jövőbeni 

képzésekbe beépítjük. 

 A gyakorlatokon kívüli, és terven felüli ellenőrzéseimet a munkafolyamatba épített módon, a 

laktanyán belüli tevékenység, jórészt a foglalkozások, oktatásokra irányítom. 
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 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, Együttműködési 

Megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületeknél 2020. évben a felügyeleti 

ellenőrzéseket végrehajtottuk.   

X. Egyéb 

A készenléti állomány részére meghatározott oktatásokat, képzéseket megtartottuk, törekedve 

a szakmai képzéseken elhangzottak ismeretanyagok átadására. 

A 2020. évben két alkalommal vettem részt a BM OKF által megtartott Tűzoltóparancsnokok 

Tanácsán. A kapott információkat a megfelelő fórumokon továbbítottam az érintett állomány felé. 

A COVID-19 járvánnyal kapcsolatosan a fertőtlenítésre nagy hangsúlyt fektettünk, és 

rendszeresen végeztünk ózonos fertőtlenítést a különböző szervezeti egységeknél. A pandémiára való 

tekintetben szabályoztuk a készenléti szolgálat szolgálatváltását, felhívtuk a figyelmet a beavatkozás 

szabályinak szigorítására. A teljes személyi állománya részére az Igazgatóság által elkészített 

Munkavégzésről szóló igazolást a kijárási tilalom alatti munkába járásról kiosztottuk. 

 

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2020. évi Beszámoló jelentésének elfogadását! 

 

Balassagyarmat, 2021. február 12. 
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