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Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület! 
 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) 2017. évi tevékenységét az 
alábbiak szerint hajtotta végre: 
 

� Bevezetés 
 

 A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban NMKI) Balassagyarmat 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységét a 2017. 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 a 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 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 2017. évi állománytábla szerinti létszáma a 
Kirendeltségnek 130 fő. A nevesített állománytábla szerinti feltöltöttsége (2017. december 31.-i 
állapot szerint) 115 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 
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végrehajtási rendeleteinek változásait folyamatosan figyelemmel kísértük. Napi szintű kapcsolatot 
tartottunk a NMKI Humán Szolgálatával, a feladatokat a Szolgálatvezető szakmai iránymutatásával 
végeztük. 

 A személyi állomány tagjait folyamatosan tájékoztattuk a rájuk vonatkozó jogszabályi 
változásokról, jogaikról, kötelezettségeikről. Az ügyeik intézéséhez, jogaik gyakorlásához segítséget, 
felvilágosítást nyújtottunk, a szükséges nyomtatványokat biztosítottuk.  

 Az egyéni teljesítményértékeléseket és a teljesítménykövetelmények meghatározását a teljes 
személyi állományra vonatkozóan határidőre elkészítettük. 2017. évre vonatkozóan elvégeztük a 
szabadságok megállapítását, a szabadságról szóló kartonokat naprakészen vezetjük, a távollétek 
Szolgálat Összeállító Szoftver 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 állományunk tagjai részére a minden évben kötelezően előírt ismétlődő 
munkavédelmi oktatásokat megtartottuk, valamint minden új belépő előzetes munkavédelmi oktatását 
is elvégeztük. 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) 

3 4 
 

A 2014 évben teljes körű felújítás történt a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanyájában. Általánosan elmondható, hogy a 
beruházás után a szolgálatot adó állomány életkörülményei jelentősen javultak, a laktanyában történő 
közlekedéssel kapcsolatos balesetek előfordulási lehetősége a korábbi állapothoz viszonyítva 
minimalizálódott. 
 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. 

 Április és október hónapban újra toborzásra került sor a vonulós tűzoltó állomány feltöltésére. 
23 fő felelt meg a fizikai felmérésen és elbeszélgetésen. Az újfelszerelők orvosi alkalmassági 
vizsgálatának előkészítésében, tájékoztatásban vettünk részt. 
 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. 
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� 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 Bgy KvK-n 5 főt, Rétság KvŐ-n 1 főt és a 
Bercel KvÖ-n további 1 főt foglalkoztatunk. A kirendeltségen történik a megfelelő személyek 
kiválasztása. A kiválasztáshoz szükséges kiközvetítés érdekében felvettük a kapcsolatot az illetékes 
Munkaügyi Központtal. A kiválasztott személyeket a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
TEPMEK Egészségügyi Osztályára küldjük egészségügyi vizsgálatra, alkalmasság esetén elkészítettük 
a szerződéseket, beszereztük a közvetítői lapot, amiket felterjesztettük a NMKI-ra. 

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

 

1. Informatika 

 

 Munkavégzéshez szükséges informatikai háttér a kirendeltségen rendelkezésre áll. A gépek 
többsége lecserélésre került, az informatikai rendszer fejlesztése megtörtént. 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. 
 A 2014 második felében a vonuló szereken elhelyezett számítógép (MINIPAJZS), amely 
folyamatos kapcsolatot biztosít a művelet irányítás központi rendszerével. További fejlesztés a 
központi nyomtató beruházás, ami nagyban segíti az irodai munkát. 
 
 

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.  
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 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.  

 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 személyi védőfelszerelések, védőruhák bevethető állapotban tartása a katasztrófavédelem 
hivatásos állománya, a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állománya 
számára biztosított. 
 2017 július hónapban a Berceli Katasztrófavédelmi Őrsön készenlétbe lett állítva az NRZ-374 
frsz-ú Rába R16 típusú gépjármű fecskendő. A gépjármű teljes málhafelszereléssel lett átadva. A 
korábban használt GLA-719 frsz-ú gjmű Nógrád MKI-ra lett áthelyezve. 

 

 

 

� 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. 
  



_________________________________________________________________________________________ 
Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1. 
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555 

E-mail: balassagyarmatkk.tit@katved.gov.hu 
 

 

� Tűzoltósági Felügyelőség 

 

 2017. 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.  

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez 83 település tartozik, ahol 
elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. A katasztrófavédelmi őrsök diszlokációjának 
megfelelően, valamint az 42/2016. 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.  

 Beavatkozásaink hatékonyak és jó színvonalúak. 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. 

 A szerekkel, felszerelésekkel, különleges szerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati 
ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott. 

  A jogszabályi változásokat mindenki a beosztásához szükséges mértékben ismeri.  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. 

Szakfelszereltségek tekintetében, a tűzoltóságon és a hozzá tartozó katasztrófavédelmi őrsökön az 
alapfeladatok ellátásához a felszerelések rendelkezésre állnak és érvényes felülvizsgálattal 
rendelkeznek.  

2017. év január 01-től december 31-ig a következő események történtek a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén: 

Tűzeset 
Műszaki 
Mentés 

Beavatkozást 
igénylő 

Téves jelzés 
Szándékosan 
megtévesztő 

jelzés 

Kiérkezés 
előtt 

felszámolt 
Utólagos Összesen 
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• Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve: 

Tűzeset:    ≈ 58  % 
Műszaki mentés    ≈ 41  % 
Beavatkozást igénylő:   ≈ 78  % 
Téves jelzés    ≈ 13  % 
Szándékosan megtévesztő jelzés ≈ 0,1  % 
Kiérkezés előtt felszámolt   ≈ 0,7  % 
Utólagos jelzés    ≈ 0,1  % 

 

Tűz és műszaki mentések száma havi bontásban: 

 

  

 A beavatkozások számánál megfigyelhető, hogy a 2017. évi eseményszámok között kiugró 
érték csak március hónapban keletkezett. A tűzesetek a tavaszi hónapokban, a műszaki mentések a 
nyári időszakban szaporodtak meg kis mértékben, összességében azonban a 2016. évi értékek alatt 
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 7 alkalommal történt. Egy tűzeset, és hat 
műszaki mentés kapcsán. Személyi sérüléssel járó káresemény 38 alkalommal történt 2017-ben, 33 
műszaki mentés, és 5 tűzeset megoszlásban, összesen 55 fő sérült meg. Megmentett személyek száma 
15 káresetnél (műszaki mentés) 19 fő. 

 Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 156 esetben vettek részt tűzoltásban és műszaki mentésben, 
mely nagyban segítette a hivatásos egységek munkáját. 
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� 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 
2017. 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 239 db ellenőrzést tartott és ezekből 239 iktatott jegyzőkönyvet készített a 
kirendeltség. A Nógrád Települési Önkéntes Mentőcsoport rendszerbeállító és nemzeti minősítő, 
gyakorlatának előkészítése és lebonyolítását végrehajtottuk. 

  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 nem történt, a NMKI Igazgatója által 2015-ben kijelölt 
személyek látják el ezen beosztásokat. 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 2017 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. 
 Norvég projekt keretein belül Rétság Polgármesteri Hivatalában tartottunk egy 
együttműködési tréninget a HVB és a hivatali dolgozók részére. Bercelen és Szécsényben lakossági 
fórum került lebonyolításra a helyi iskola közreműködésével, minden esetben kiemeltük a helyi 
sajátosságokat és veszélyforrásokat. A tréningen és fórumokon 79-fő vett részt 
 Évközi feladatként víztározók rendszeres ellenőrzése, védművek vizsgálata 
szemrevételezéssel, tulajdonosok üzemeltetők aktualizálása, jegyzőkönyvezése, továbbá adatbázis 
frissítése.  
 Veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatának végrehajtására nagy figyelmet fordítottunk, majd 
megtörténtének a pontosítások, és az aktuális állapot jelentésének felterjesztése.  
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 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.  
 A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk, 
majd jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről. 
 Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére rendszeren tartunk előadásokat 
és tájékoztatókat minden korosztály részére, főként óvodás és iskolás korcsoportoknak. 
 

2017 évi lakosságfelkészítés
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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. 
 

 
 

 

� Iparbiztonsági Felügyelőség 
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A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a veszélyes áruk 
szállításának közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzései a tervezettek szerint, illetve terven felül kerültek 
végrehajtásra. 

2017. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén 
(jellemzően a 2. számú főút ellenőrzési helyszínein) 42 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés 
során 489 megállított járműből összesen 73 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 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 776.579 kg/liter volt. 

 
2017. évben a leggyakrabban szállított veszélyes anyagok a következők voltak: 

 

Veszélyes áru megnevezése Szállítások 
száma 

UN3257 Magas hőmérsékletű folyékony anyag 
m.n.n. 

25 

UN1202 Gázolaj 8 

UN1203 Benzin 6 

UN1038 Etilén, mélyhűtött, cseppfolyósított 6 

UN1830 Kénsav 5 

  
2017. évben a szállított áruosztályok eloszlása: 
 

veszélyességi osztályok megnevezése 
osztály 
száma 

mennyiség 
(db) % 

Robbanóanyagok és tárgyak 1 2 2 
Gázok 2 17 20 
Gyúlékony folyékony anyagok 3 19 23 

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 1 1 
Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.1 0 0 
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 18 
Különféle veszélyes anyagok és tárgyak. 9 29 35 
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Az ellenőrzött, az ADR hatálya alá tartozó járművekből 58 db tartányos, 15 db 
küldeménydarabos, szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a 2017. évben 
veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 12 esetben került sor. Az ellenőrzéseket alkalomszerűen a 
társhatóságokkal együtt végeztük.  

2017. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén 
veszélyes áru vasúti szállítása nem került ellenőrzésre, mivel 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 12 db vasúti RID ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 12 vasúti 
szerelvény 175 db vasúti kocsija, abból 144 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 (iparbiztonsági felügyelő, hatósági osztály 
2 fő, 3 fő KVMB, őrsparancsnok, 1 fő polgári védelmi felügyelő). Az ellenőrzésekbe első sorban az 
ADR végzettséggel rendelkező állomány került bevonásra. Az ellenőrzésbe bevont állomány 
intézkedés-taktikai képzése egy fő kivételével 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 a 2016. év veszélyes áru 
szállítási és veszélyes üzemekkel kapcsolatos tapasztalatairól értékelő, ismeretfelújító képzés 2017. 
évben megtartásra került. 

A 2016. évben kihelyezett, ellenőrzést segítő KRESZ táblák használatára nem került sor. A 
veszélyes áru közúti szállítás ellenőrzési helyszínként javasolt ellenőrzési helyek a 3. számú 
függelékben mellékelve. A kényszervárakoztató helyek listáját, tolmácsok listáját és az ADR-RID 
összesített statisztikát csatoltan felterjesztem. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru 
szállítással kapcsolatos baleset 2017. évben nem történt. 

 

 

�  Hatósági tevékenység 

 

 

   A Bgy KvK a 2017. 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 
2297 db ügy került iktatásra ebből 12 db téves iktatás volt, így megállapítható hogy a kirendeltség 
2285 ügy kapcsán végzett munkát. A 2285 ügyben összesen 9048 db ügyiratot iktattunk, ebből téves 
31 db volt, így összesen 9017 db ügyirat keletkezett. A 9017 db iratból 6369 db (6389-20 téves) a 
saját készítésű irat és 2648 (2659-11 téves) az érkezett irat.   
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   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 6 db bírsággal kapcsolatban és 1 db hatósági kötelezéssel szemben fellebbeztek. A bírságok 
közük II. fokon 2 bírságot helybenhagytak, 1-et módosítottak, 1-et megsemmisítettek, 1-nek az 
elbírálása folyamatban van illetve 1-et saját hatáskörben visszavontunk. A hatósági kötelezést a II. fok 
megsemmisítette. 

Az illetékességi területünkhöz tartozó Rendőrkapitányságokkal közösen több alkalommal 
éjszakai szórakozóhelyek ellenőrzését végeztünk.  
 A HAMAR rendszer bevezetését követően a visszavonásig használatuk, a hibáit folyamatosan 
jelentettük. Az adventi időszakban a karácsonyi vásárok ellenőrzése megtörtént. 
 A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat folyamosan végeztük, tárgy 
évben jelentősen megemelkedtek a kötelező közszolgáltatás elmaradásával kapcsolatos ügyek. 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 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). 
 

 

� Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység 
 

 A kirendeltség az ellenőrzéseit a 2017 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.  
 Az aktuális időszakban számos ellenőrzést hajtott végre a kirendeltség szakmai vezető stábja. 
Az ellenőrzési terv alapján végrehajtott ellenőrzésekről minden esetben ellenőrzési jelentés készült. 

2017. évben a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó ellenőrzés keretében 
ellenőrizte a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szakmai megfelelőségét. A feltárt 
hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült, továbbá a hiányosságokat kijavították. 

Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2017-ben két ízben lett megszervezve a szolgálati csoportok 
részére, amelyek közül az egyik nappali, a másik éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajtva. A 
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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 2017. 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 év során nyugdíjas találkozót szerveztünk és már hagyományteremtésként megtartottuk a 
tűzoltó erőpróbát is. 
 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 jelentések színvonalának javítására, 
növelésére. 
 A társhatóságokkal, hivatalokkal, önkéntes szervezetekkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot, 
a személyes kapcsolatok kialakítása stratégiailag fontos feladat továbbra is.  
 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 
2018-es évben is.  
 Továbbra is kiemelt feladat lesz az illetékességi területünkön a veszélyes üzemek felügyelet 
alatt tartása, a veszélyes anyagok szállításának kontrollja. 
 Támogatásunkkal biztosítjuk a Balassagyarmati HTP működési területén működő önkéntes 
egyesületek fejlődését, fejlesztési irányát, szakmai felkészültségét. 
 

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóm tudomásul vételét! 

 

Balassagyarmat, 2018. február 13. 

  

    

 Okolenszki Gábor tű. alezredes 

          kirendeltség-vezető 
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Balassagyarmat, 2018. január 22. 
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 Mohács Gábor tű. őrgy. 
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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 2017. év során a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak, mint az egységes katasztrófavédelmi 
szervezet helyi szervének a kibővült feladatkörrel kapcsolatos feladatokat maradéktalanul 
végrehajtotta, az új feladatköröket beépítette. A mentő tűzvédelmi feladatok – tűzoltás, műszaki 
mentés – ellátása mellett az egységes integrált hatósági jellegű szemlélet társult. Ezáltal az 
iparbiztonsági, polgári védelmi, hatósági feladatok részcselekményeinek alkalmazására is sor került.  

Az év kiemelt feladata volt az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítésében 
való részvétel, melyen keresztül hatékony felügyeleti rendszer működtetését végzi a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, szükség szerint az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával 
együttes ellenőrzések lefolytatásával. Továbbá kiemelt feladat volt a készenléti állomány eredményes 
felkészítése, az új belső szabályzók értelmében a gyakorlatorientált képzés végrehajtása, az ezen 
feladatokban való közreműködésre, és a káresemények szakszerű felszámolására. 

 

A 2012. évben a BM OKF által meghirdetett őrsprogram keretében a Balassagyarmati 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén 3 Katasztrófavédelmi Őrs szolgálja a települések 
mentő tűzvédelmét. A 2017. évben a folyamatos működéssel mindhárom Katasztrófavédelmi Őrs 
stabilabbá és hatékonyabbá tette a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési 
területének mentő tűzvédelmét.  

A Katasztrófavédelmi Őrsök működtetése nagy feladatot állít mind az eszközpark, létesítmény 
kezelésében, továbbá az őrsökön szolgálatot teljesítő fiatal tűzoltók napi képzésében, amelyekre nagy 
figyelmet fordítottunk a 2017. évben. Fontos erősíteni az állomány hivatástudatát, az egységes 
csapatszellem kialakítását, valamint a szakmai kompetenciák növelését, továbbá a szervezetet elhagyó 
munkavállaló pótlását. 

 

A Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó őrsparancsnokok, katasztrófavédelmi 
megbízottak az integrált hatósági feladatok végzésében rendszeresen részt vettek. Egyebek között a 
kémény-, és vegetációtüzekkel, a hulladékgazdálkodással, a járási mentőszervezetek minősítő 
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gyakorlatával, a vízelvezető árkok ellenőrzésével, a veszélyes üzemek, és áruszállítás ellenőrzésével, a 
kockázati helyszínek felmérésével, valamint az árvíz levonulása utáni szúnyogirtással kapcsolatos 
hatósági ellenőrzésekben, és egyéb feladatokban vesznek rendszeresen részt. 

Az őrsparancsnokok a rájuk bízott készenléti állomány, valamint a katasztrófavédelmi 
megbízott segítségével a járás komplex hatósági felügyeletéből is kiveszik részüket.  

A Vezetői Fórumrendszert működtetjük, a heti vezetői koordinációk megtartásra kerültek, a 
napi pontosítások részben személyesen, nagyobb részben telefonon, illetve elektronikus levelezés által 
valósulnak meg a távolságok áthidalása miatt. 

A vezetői, irányítói tevékenységet végzők státuszának, valamint a készenléti állománynak a fel 
töltöttségi állapota a 2017. év során 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 42/2016. 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. A működési terület 3 járás (balassagyarmati, szécsényi, rétsági) teljes területét 
fedi le. 

 A működési területen a vonatkozó jogszabályok szerint együttműködési megállapodással 16 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendelkezik, amely megállapodásokat folyamatosan felülvizsgálom. Ezen 
egyesületek mindegyike II-es kategóriába sorolt. 

 

II. Humán 

 A 2017. évben az állománytábla feltöltöttsége folyamatosan változott. Az év végén az 
állománytábla feltöltöttsége 120/104 fő, 86,6%  

A vonatkozó belső szabályzók értelmében a meghatározott munkaidő keretet az állomány 
rotálásával és a szigorú szolgálat szervezésnek köszönhetően az I., II. félévben egyetlen esetben sem 
haladtuk meg. A szolgálatszervezést nehezítette a több tartós betegállomány és az iskolarendszerű 
továbbképzések. 
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 Az elmúlt időszak kiemelt feladat volt a megfelelő szolgálatszervezés - a folyamatosan 
fennálló fluktuáció végett -, minek köszönhetően a 2017. év I. és II. félévében sem keletkeztek túlórák. 
Az elmúlt időszakban kialakult csapatépítésnek köszönhetően a HTP, KvŐ személyi állománya több 
alkalommal részt vett különböző szakmai és sport jellegű megmérettetésen, amelyeken kiemelkedő 
eredményeket értek el. 

A BGY HTP, valamint a Katasztrófavédelmi Őrsökön szolgálatot teljesítő állomány időszakos 
egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálata február hónaptól május hónapig sikerrel lezajlott, a 
fizikai alkalmassági szűrésre szeptember hónapban került sor. 

 Az állomány részére a kinevezések, előléptetések, illetményváltozással kapcsolatos parancsok 
kiosztásra kerültek, 2017. május 01-től ügyfélkapun keresztül értesülnek a parancsokról. A munkaköri 
leírások a beosztások változása szerint átdolgozásra kerültek. A kompetenciaalapú 
teljesítményértékelések, minősítések, és feladat-meghatározások január hónapban határidőre 
elkészültek.  

 

Jutalmak, elismerések 

Szent Flórián érdemjel:   Mohács Gábor tű. őrgy. 

Igazgatói dicséret:   Takács Krisztián tű. őrm. 

Az „év balassagyarmati tűzoltója”: Petren Gábor tű. ftőrm. 

Díszparancs:    Galanics Petra tű. fhdgy. 

     Horváth Mihály tű. ftőrm.  

 

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 szolgálatszervezés támasztotta követelményeknek maradéktalanul eleget tudunk tenni. A Hivatásos 
Tűzoltóság állománya az alábbi képzéseken vett részt a 2017. évben: 

• Rendszeres hatósági továbbképzés 
• Gépjárművezetés-technikai képzés, tréning – készenléti állománynak, ügyintézőknek 
• Alparancsnoki képzés 
• Gépjárművezetők részére KRESZ oktatás, külső előadó bevonásával 
• Elsősegélynyújtó továbbképzés, külső előadó bevonásával 
• Kéményseprő szakképzésben 2 fő vett részt 
• Létrakezelői tanfolyam, szivattyúkezelői vizsga 
• Kompresszor kezelői vizsga 
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• Aggregátor kezelői vizsga 

 

A 2017. 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 

___________________________________________________________________________________________  
Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1. 
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555 

E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu 
 

III. Tűzoltás, műszaki mentés 
2013 2014 2015 2016 2017  
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Beavatkozást igénylő esemény 143 166 309 134 181 315 238 250 488 182 200 382 317 292 609 

Kiérkezés előtt felszámolt 13 6 19 14 10 24 19 10 29 14 4 18 43 14 57 
Téves jelzés 22 10 32 37 8 45 32 3 35 77 19 96 86 11 97 
Utólagos jelzés 0 0 0 1 0 1 16 0 16 10 0 10 3 0 3 
Szándékosan megtévesztő jelzés 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 1 6 0 6 
Összesen 179 182 361 187 199 386 308 263 571 284 223 507 455 317 772 

     

Kéménytűz 12 10 33 35 27 
Szénmonoxid mérgezés 4 5 1 7 9 
Tűzvizsgálat 6 2 10 6 5 
I.-esnél magasabb riasztási 
fokozat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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Elhunytak száma 1 1 2 0 1 1 1 11 12 2 6 8 1 6 7 

ÖTE közreműködések 14 7 21 22 30 52 97 55 152 60 44 104 95 61 156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

309

12
4

2

21

315

10

5
1

52

488

33

112

152

382

35
7
8

104

609

27
9 7

156

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014 2015 2016 2017

Beavatkozást igénylő esemény

Kéménytűz

Szénmonoxid mérgezés

Elhunytak száma

ÖTE közreműködés



 
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 

___________________________________________________________________________________________  
Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1. 
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555 

E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu 

 
 



 
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 

___________________________________________________________________________________________  
Cím: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1. 
Telefon: +36 (35) 500-730 Fax: +36 (35) 300-555 

E-mail: balassagyarmat.ht@katved.gov.hu 
 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szervezeti egységeinek a 2017. 
évi vonulási számok a következőképpen oszlottak meg.  
 

Szervezeti egység Tűzeset Műszaki mentés Összesen 

Balassagyarmati HTP 128 119 247 
Berceli KvŐ 59 41 100 
Rétsági KvŐ 108 107 215 
Szécsényi KvŐ 160 50 210 
Összesen 455 317 772 

 
 
 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén a tűzesetek helyszíne, 
valamint a műszaki mentések esetében a káresetek fajtája a következőképpen oszlottak meg a 
2017. évben. 
 
Tűzesetek helyszíne: 
 

Tűzesetek helyszíne Kategóriához tartozó érték 

Egészségügyi, szociális létesítmény 1 

Egyéb 23 

Építkezési terület 1 

Közlekedési eszköz 12 

Közterület 20 

Közút 21 

Mezőgazdasági létesítmény 4 

Otthon jellegű létesítmény 80 

Szálloda jellegű létesítmény 2 

Tárolási létesítmény 2 

Tűzeset szabad területen 197 
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Tűzeset szabad területen Kategóriához tartozó érték 

A helyszínek szabad terei 22 

Erdő és vegetációtűz 151 

Hulladék, szemét 24 

 
 
Műszaki mentések esetén a káresetek fajtája: 
 

Káresetek fajtája Kategóriához tartozó érték 

Állatbaleset 5 

Egyéb 21 

Elemi csapás - viharkár 56 

Életmentés 8 

Eltűnt személy keresése 1 

Épületomlás, magasépület baleset 3 

Fa kidőlés 87 

Gázszivárgás 11 

Halott kiemelés 3 

Közúti baleset 81 

Omlásveszély 4 

Rovar (méh/darázs) 2 

Sérült mentés 8 

Szénmonoxid mérgezés 9 

Technológiai meghibásodás 1 

Veszélyes anyagok 1 

Vízibaleset, jégről mentés 1 
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Vízkárok 15 
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TMMJ 

azonosító 
Település Cím 

Esemény 
típusa 

Helyszín típusa Káreset fajtája Jelzés dátuma 
Elhunyt 
polgár 

Riasztott 
szerek 
száma 

130008 Nógrádmegyer Petőfi út 40. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2017 01. 20. 1 2 

137182 Bér Szirák között Tűzeset 
Tűzeset szabad 

területen 
- 2017. 02. 26. 0 6 

173800 Romhány Széchenyi út 25. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2017 07. 20. 0 5 

206441 Bánk Petőfi út 1. Tűzeset 
Szálloda jellegű 

létesítmény 
- 2017 12. 06. 0 5 

208469 Balassagyarmat Hunyadi u. 31. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2017 12. 16. 0 6 

208485 Őrhalom Kossuth L. út 14. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2017 12. 16. 0 7 

210737 Romhány Rákóczi út 2. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2017. 12. 31. 0 3 
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131888 Drégelypalánk 2. sz. főút, 71 km sz. Tűzeset Közút Közúti baleset 2017 01. 31. 1 2 

162812 Drégelypalánk 2. sz. főút, 70 km sz. Tűzeset Közút Közúti baleset 2017 01. 31. 1 3 

189601 Ipolyszög Ipolyszög u. 5. Tűzeset Közút Közúti baleset 2017. 09. 16. 0 4 

 
 
Készenléti állomány részére tervezett/megtartott gyakorlatok a 2017. évben 
 

Szervezeti egység Gyakorlat helyszíne Gyakorlat típusa Gyakorlat időpontja 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Régimalom út 2. (Salgótarjáni 
Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Szakiskolája) 

helyismereti gyakorlat 
 

Rétság KvŐ Érsekvadkert, Eötvös út 1. (Érsekvadkerti Petőfi Sándor 
Általános Iskola) 

helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Nógrádkövesd, Külterület - (Nógrádkövesd ÉMÁSZ telep) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Rákóczi út 73. (Café Frei kávépörkölő üzem) helyismereti gyakorlat 

2017. január 10-12. 

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Nyírjes puszta - 5. (Ridens Szakképző 
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Rétság, Rákóczi Ferenc utca 6. (Meffert Hungária Kft.) helyismereti gyakorlat 

2017. január 31-február 02. 
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Bercel KvŐ Bercel, Szent István tér 2. (Nidec Sole Motor Hungary 
Kft.) 

helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ 
Szécsény, Haynald Lajos utca 11. (Lipthay Béla 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium) 
 

helyismereti gyakorlat 

 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. (Dr. 
Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, régi szülészeti 
tömb) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Rétság KvŐ 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. (Dr. 
Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, régi szülészeti 
tömb) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Bercel KvŐ 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. (Dr. 
Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, régi szülészeti 
tömb) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Szécsény KvŐ 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. (Dr. 
Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, régi szülészeti 
tömb) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

2017. február 21-23. 

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Kóvári út 11. (Juszt-Bau Kft.) helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Patak, Központi major - HRSZ: 038 (Derék-Pataki Zrt.) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Szirák, Petőfi utca 26. (Teleki-Degenfeld Kastélyszálló) helyismereti gyakorlat 

2017. március 7-9. 
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Szécsény KvŐ Nógrádmegyer, Petőfi út 140. (Mikszáth Kálmán Általános 
Iskola) 

helyismereti gyakorlat  

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Horváth E. út 6. (Ipoly Cipőgyár Kft. 
Telephely) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Rétság, Pusztaszántói út 10/1. (Tredegar Film Products 
Kft.) 

helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Nógrádkövesd, Kossuth út 36. (József Attila Általános 
Iskola) 

helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Dugonics út 1. (Magyar Posta Szécsény) helyismereti gyakorlat 

2017. március 21-23. 

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Horváth E. út 4. (An-Ró Ruha Kft.) ellenõrzõ gyakorlat 

Rétság KvŐ Balassagyarmat, Horváth E. út 4. (An-Ró Ruha Kft.) ellenõrzõ gyakorlat 

Bercel KvŐ Balassagyarmat, Horváth E. út 4. (An-Ró Ruha Kft.) ellenõrzõ gyakorlat 

Szécsény KvŐ Balassagyarmat, Horváth E. út 4. (An-Ró Ruha Kft.) ellenõrzõ gyakorlat 

2017. április 4-6. 

 

Balassagyarmat HTP 
Balassagyarmat, Kóvári út 11. (Balassagyarmat Városi 
Strandfürdő) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Rétság KvŐ Balassagyarmat, Kóvári út 11. (Balassagyarmat Városi 
Strandfürdő) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

2017. április 18.,20.,22. 
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Bercel KvŐ 
Balassagyarmat, Kóvári út 11. (Balassagyarmat Városi 
Strandfürdő) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 
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Szécsény KvŐ 
Balassagyarmat, Kóvári út 11. (Balassagyarmat Városi 
Strandfürdő) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

 

Balassagyarmat HTP Szügy, Hársfa sor 3. (Zollner Elektronik Gyártó és 
Szolgáltató Kft) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Érsekvadkert, Petőfi út 2. (Káplár Fatelep) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Acsa, Állomás út 41. (Fa-mília Kft, fatelep) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Ludányhalászi út 6. (Szécsényi Keverő Kft.) helyismereti gyakorlat 

2017. április 25-27. 

Balassagyarmat HTP Bercel, Szent István tér 13. (Rózsák Völgye Szociális 
Otthon) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Rétság KvŐ 
Bercel, Szent István tér 13. (Rózsák Völgye Szociális 
Otthon) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Bercel KvŐ 
Bercel, Szent István tér 13. (Rózsák Völgye Szociális 
Otthon) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Szécsény KvŐ 
Bercel, Szent István tér 13. (Rózsák Völgye Szociális 
Otthon) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

2017. május 09-11. 

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Fáy András utca 7. (Magyar Közút Kht.) helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Nagyoroszi, Felszabadulás út 112. (Knaus Tabbert Kft.) helyismereti gyakorlat 

2017. május 22-25. 
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Bercel KvŐ Szirák, Kossuth út Újtelep (Fitopharma Kft.) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Endrefalva, Major telep - HRSZ: 088/1 (Euro-Niko Kft.) helyismereti gyakorlat 

 

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Rákóczi út 50. (Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Alsópetény, Petőfi utca 52. (Prónay-kastély) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Bér, Virágospuszta - - (Andezit Hotel) helyismereti gyakorlat 

2017. június 06-08. 

Szécsény KvŐ Szécsény, Varsányi út 4. (Tommy-Invest Elektronikai Kft.) helyismereti gyakorlat 2017. június 06-08. 

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Kóvári út 22. (Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság II. számú szakaszmérnökség) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Romhány, Vasút út 1. (Zalakerámia Zrt.) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Bercel, Kenderváros utca 9-11. (Bercel Kastély) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Hollókő, Sport út 14. (Castellum Hotel Hollókő) helyismereti gyakorlat 

2017. június 27.- 29. 

Balassagyarmat HTP Csitár, Nógrádgárdony, Kórház utca 1. (Főnix 
Kastélyszanatórium és Egészséghotel Kft.) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Drégelypalánk, Fő utca 178. (Zentis Hungária Kft.) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Bercel, Petőfi utca 2. (Harmónia Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon) 

helyismereti gyakorlat 

2017. augusztus 15-7. 
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Szécsény KvŐ Varsány, Szécsényi út 1. (Varsányi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola) 

helyismereti gyakorlat  

Balassagyarmat HTP Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. (Ipolypart Ápoló 
Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Rétság KvŐ Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. (Ipolypart Ápoló 
Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Bercel KvŐ Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. (Ipolypart Ápoló 
Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

Szécsény KvŐ Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. (Ipolypart Ápoló 
Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 

2017. szeptember 05-07. 

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Leiningen út 3-5 (Székely S.R.O. Kft.) helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Szátok, Kossuth út 106-108. (Margaréta Gyermekotthon 
Szátok) 

helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Nógrádkövesd, Bányaüzem - - (Colas Északkő Kft.) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Malom út 1. (Szécsény-Mill Plusz Bt.) helyismereti gyakorlat 

2017. szeptember 26-28. 

Balassagyarmat HTP Tolmács, Arany J. utca 2. (Nógrádi Vegyipari Zrt.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 
2017. október 17-19. 
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Rétság KvŐ Tolmács, Arany J. utca 2. (Nógrádi Vegyipari Zrt.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Bercel KvŐ Tolmács, Arany J. utca 2. (Nógrádi Vegyipari Zrt.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Szécsény KvŐ Tolmács, Arany J. utca 2. (Nógrádi Vegyipari Zrt.) 
szituációs begyakorló 

gyakorlat 

 

Balassagyarmat HTP Szügy, Gyarmati út 1. (Parat Ungarn Kft.) helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Berkenye, Major - HRSZ: 059/6 (Berkenye 
Faluszövetkezet Hűtőház) 

helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Nógrádkövesd, Kossuth út 48. (Comargo-Sardo Kft.) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Rákóczi út 90. (II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola) 

helyismereti gyakorlat 

2017. október 24-26. 

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Régimalom utca 2. (Madách Imre 
Kollégium) 

ellenőrző gyakorlat 

Rétság KvŐ 
Balassagyarmat, Régimalom utca 2. (Madách Imre 
Kollégium) 

ellenőrző gyakorlat 

Bercel KvŐ 
Balassagyarmat, Régimalom utca 2. (Madách Imre 
Kollégium) 

ellenőrző gyakorlat 

2017. november 07-09. 
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Szécsény KvŐ 
Balassagyarmat, Régimalom utca 2. (Madách Imre 
Kollégium) 

ellenőrző gyakorlat  

Balassagyarmat HTP Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127 (Dr. 
Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet, 11. sz. épület) 

helyismereti gyakorlat 

Rétság KvŐ Rétság, Pusztaszántói út 14. (Spektíva 2000 Kft.) helyismereti gyakorlat 

Bercel KvŐ Becske, Mező út 20. (K+K farm Kft.) helyismereti gyakorlat 

Szécsény KvŐ Szécsény, Rákóczi út 115. (Szécsény és Térsége 
Egészségügyi Centrum) 

helyismereti gyakorlat 

2017. november 28.- 30. 
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 A készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány napi továbbképzésének, 

valamint a tűzoltósági szakterület által tartandó gyakorlatok rendszerének szabályairól szóló 

60/2016. számú Intézkedés értelmében törekedtünk a minél gyakorlatorientáltabb képzésre, 

amely során az állomány gyakorlati tudásszintje bővült. Az egyéb gyakorlatok tervezésénél 

törekedtünk a ritkán előforduló káresetek felszámolásának, részfeladatainak gyakoroltatására 

többek közt: 

 

• Műszaki mentőszer ismerete 

• Mentőszolgálat eszközei 

• Buszok emelése 

• Pneumatikus emelőpárna alkalmazása 

• Favágási gyakorlat 

• Rabszállító jármű műszaki mentése 

• Tűzoltókészülékek használatának gyakorlása 

• Árvíz védekezési gyakorlat 

• Átemelő szivattyú kezelés 

• Roncsvágás 

• Önmentés, mások mentése 

• Légzőkészülék alkalmazása 

• Parafinoltási gyakorlat 

• Gáztömör védőruha 

• Vízből mentés 

• Kötött pályás járművek emelése, mozgatása 

• Épületek megtámasztása, alátámasztása 

• Pincegyakorlat, személyek felkutatása 

• Erőstámasz rendszer alkalmazása 
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• Tálcatűz oltási gyakorlat 

 

Katasztrófavédelmi Együttműködési gyakorlat keretében az Önkéntes Mentőcsoportokkal, 

Tűzoltó egyesületekkel közösen a 2017. évben összesen 8 gyakorlaton vettünk részt: 

• Jégről mentési gyakorlat 

• Magasból mentési gyakorlat 

• Vízből mentési gyakorlat 

• Árvíz védekezési gyakorlat 

 

IV. Hatósági tevékenység 

 

 A Hivatásos Tűzoltóság készenléti állománya, valamint a Katasztrófavédelmi megbízottak 
mind a három szakterület hatósági feladatainak elvégzésében rendszeresen részt vettek. 
Közreműködésükkel a hatósági osztály tűzvédelmi szankcióval tudott élni a jogszabályok mulasztóival 
szemben.  

 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. Az iratminták változásait folyamatosan 
figyelemmel kísértük, az elvárásoknak megfelelően a Kirendeltséghez igazítottuk. Az állományt az 
aktuális jegyzőkönyvek kitöltésével kapcsolatos tudnivalókról rendszeresen, negyedévente 
tájékoztattuk a változásokra felhívtuk a figyelmüket. 

  

 Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a készenléti állomány az 
alábbi hatósági feladatok elvégzésében működött közre: 

Készenléti állomány: 

- káresetek során minden esetben elvégezték a jegyzőkönyvek felvételét: 

 - tűzeseti adatgyűjtő lap kitöltése, 

 - kéménytűz, 

 - szénmonoxid szivárgás/mérgezés, 

 - szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos jegyzőkönyvezés, 
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 - ügyfél/tanú meghallgatás 

 - egyéb jegyzőkönyvezés. 

- 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). A készenléti 
állomány részére irányításommal rendszeres továbbképzést tartottak a hatósági szakterület 
sajátosságaival kapcsolatosan (hatósági ügyintézés menete, jegyzőkönyvek megfelelő kitöltése, OTSZ 
használati szabályok) az év folyamán.  

 A Katasztrófavédelmi megbízottak az évben végrehajtották a BM OKF GEK Kéményseprő-
ipari Szervtől, az elmaradt sormunkákról érkezett értesítések alapján, az ingatlan tulajdonosok 
ellenőrzését, amely során iratbemutatásra és nyilatkozattételre hívták fel az ingatlan tulajdonosokat. 
Az év során folyamatosan ellenőrizték az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető 
hibakóddal rendelkező égéstermék-elvezetők használatát helyszíni ellenőrzések keretében. 

 Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak a hatósági ellenőrzéseken kívül részt 
vettek szakhatósági ügyek intézésében (ÉTDR, építés, használatbavétel, üzletműködés, tűzjelző 
létesítés és használatbavétel), piacfelügyeleti ellenőrzéseken. Rendszeresen részt vettek a készenléti 
állomány helyismereti foglalkozásain, ahol a létesítmények általános használati szabályait 
ellenőrizték. 

Egyéb feladatok: 

• Kéménytűzzel kapcsolatos jegyzőkönyvfelvétel 27 esetben történt, amelyek a jogszabályi 
rendelkezések miatt a további használattól el lettek tiltva. A BM OKF GEK Kéményseprő-
ipari Szerv által végrehajtott felülvizsgálatokat követően 25 esetben végeztünk 
kéményhasználattal kapcsolatos utóellenőrzést, minden esetben 60 napon belül. 5 esetben 
került sor tűzvédelmi bírság kiszabásra. 

• Szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos káreset 9 esetben történt, ahol a jegyzőkönyvek 
felvétele megtörtént.  
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• Gázvezeték sérülés 2 esetben történt, a Kirendeltség közveszély okozás alapos gyanúja miatt a 
rendőrségi feljelentést megtette. 

• Helyismereti gyakorlatok keretében elvégzett tűzoltó vízforrások ellenőrzésére 48 esetben 
került sor, amelyből 11 esetben indult eljárás. A hatósági követelésekre a létesítmények 
maradéktalanul eleget tettek. 

• Téves automatikus tűzjelzés 66 esetben történt, amelyből egy esetben sem valósult meg a 
gondatlanságból származó téves tűzátjelzés. A téves tűzátjelzést követően a rendkívüli 
felülvizsgálatot minden esetben elvégezték, amely során tűzvédelmi bírság kiszabására nem 
került sor.  

• Utólagosan bejelentett tűz 3 esetben történt, amelyek mindegyikénél tűzeseti szemle lett 
lefolytatva, valamint Tűzeseti Hatósági Bizonyítvány lett kiállítva. 

• Kéménysepréssel kapcsolatban 503 db végzés került kiadásra, amelyek mindegyikét a 
Katasztrófavédelmi Megbízottak készítették. 

 
A fentebb felsorolt ellenőrzések mindegyikét a KAP-Online rendszeren belül működő HADAR-
ban rögzítettük. 
 
 

V. Polgári Védelem szakterület 

 

 A polgári védelmi szakterületen végrehajtott ellenőrzések során a Katasztrófavédelmi 
megbízottak a balassagyarmati, rétsági, szécsényi járások területen összesen 134 db ellenőrzés került 
végrehajtásra a befogadóhelyek, vízelvezetők, kis vízfolyások, veszélyes fák, fasorok, 
veszélyelhárítási tervek, közúti kockázati helyszínek, valamint víztározók vonatkozásában.  

 A járások területén található lakossági riasztóeszközök ellenőrzés keretében összesen 105 db 
ellenőrzést hajtottunk végre a 68 településen.  

 Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli 
időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintett vezetőket. 

 2017. évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott 
feladatot a megadott határidőn belül teljesítettünk, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről 
gondoskodtunk. 

 Részt vettünk megyei és országos szintű törzsvezetési gyakorlatokban. 

 A 2017. évben két alkalommal a 3 járás területén található közbiztonsági referensek 
továbbképzése, felkészítése a Katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával megtörtént. 

2017. évben riasztási gyakorlat került végrehajtásra a Kirendeltséghez tartozó járásokban. 
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 A Katasztrófavédelmi megbízottak részvételével a 2017. évben az alábbi polgári védelmi 
felkészítések, gyakorlatok lettek végrehajtva: 

- települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése 14 településen: Bercel, 
Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, Herencsény, Iliny, Magyarnándor, Nógrád, 
Nógrádmegyer, Őrhalom, Szalmatercs, Szécsényfelfalu, Szendehely, Varsány 

- riasztási gyakorlatok: Szécsény, Balassagyarmat, Rétság járások területén a települési köteles 
PV szervezetek részére, valamint a Járási Mentőcsoportok részére  

- árvízi védekezési gyakorlat, amelyre az Ipoly- Völgyi Különleges Mentőcsoport tagjai lettek 
riasztva 

- jégről mentés végrehajtására az Ipoly-Völgyi Különleges Mentőcsoport bevonásával 
Szécsényben  

- Norvég projekt keretein belül Rétság Polgármesteri Hivatalában tartottunk egy 

együttműködési tréninget a HVB és a hivatali dolgozók részére 

- Nógrád Települési Önkéntes Mentőcsoport rendszerbeállító és nemzeti minősítő 
gyakorlatának előkészítése és lebonyolítása 

- Az Ipoly-völgyi KM vízből mentési gyakorlatának előkészítése és lebonyolítása, 

- 36-órás Convex-3 Nemzetközi Nukleáris balesetelhárítási gyakorlat. 

- Balassagyarmathoz tartozó Nyírjes tavon vízből mentési gyakorlatot hajtott végre az Ipoly-
völgyi Különleges Mentőegyesület a balassagyarmati hivatásos egységekkel együttműködve 

 

 Évközi feladatként a járások területén részt vettünk vízügyi ellenőrzések lefolytatásban, 
rendszeresen ellenőriztük a víztározókat, védműveket, az ezzel kapcsolatos adatbázisunkat 
rendszeresen frissítettük. 

 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. 

 A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk, 
majd jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről. 
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 Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére rendszeren tartunk előadásokat 
és tájékoztatókat minden korosztály részére. 

 

 2017. évben is részt vettünk iskolások felkészítésében a Katasztrófavédelmi versenyre, melyen 
minden évben sikereket érnek el a járásban található iskoláink. 

 A középiskolások közösségi szolgálatának, a megadott kereteken 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 2015-ben kijelölt személyek látják el (Balassagyarmat – Okolenszki Gábor tű. 
alezredes, kirendeltség-vezető; Rétság – Vincze Sándor tű. alezredes, őrsparancsnok; Szécsény – 
Mohács Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok). 2017. évben április és október hónapokban került sor a 
Nógrád Megyei Járás Helyi Védelmi Bizottságok üléseire, amelyeken rendszeres előterjesztők 
voltunk. A HVB üléseken felmerült esetleges kérdések esetén szóban, írásban tájékoztattuk a 
résztvevőket.  

 A HVB feladatait a Megyei Védelmi Bizottság szakmai irányításával végzi. A HVB elnöke 
részt vett az MVB ülésein. A HVB ülések napirendi pontjai az MVB iránymutatása alapján kerültek 

2017 évi lakosságfelkészítés
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meghatározásra, a meghívókat, előterjesztéseket, a jegyzőkönyveket megküldtük az MVB titkársága 
részére határidőre. Az MVB határozataiban foglalt feladatokat végrehajtottuk, szükség esetén 
továbbítottuk az illetékességi területünkön lévő önkormányzatok részére. 

 

VI. Iparbiztonsági szakterület 

 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó Őrsparancsnok, 
Katasztrófavédelmi megbízottak rendszeresen részt vettek ADR közúti, telephelyi ellenőrzéseken, 
valamint RID ellenőrzésen. 2017. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Iparbiztonsági felügyelője által tervezett ellenőrzéseken kívül rendszeresen részt vettek ADR Disaster 
akciókban.  

 Az ADR közúti ellenőrzések túlnyomó többsége a 2. sz. főúton zajlik. 

 

2017. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén 
(jellemzően a 2. számú főút ellenőrzési helyszínein) 42 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés 
során 489 megállított járműből összesen 73 szállított veszélyes árut.  Az ellenőrzött, az ADR hatálya 
alá tartozó járművekből 58 db tartányos, 15 db küldeménydarabos, szállítási módban végezte 
fuvarozási tevékenységét. Az ellenőrzések során 4 esetben tárt fel szabálytalanságot a hatóság. ADR 
telephelyi ellenőrzés összesen 12 esetben lett végrehajtva, amely során öt telephelyen került 
hiányosság megállapításra. 

 

2017. évben összesen 12 db vasúti RID ellenőrzés került végrehajtásra a Budapest Ferencváros 
rendező-pályaudvaron, melyek alkalmával 12 vasúti szerelvény 175 db vasúti kocsija, abból 144 db, a 
RID hatálya alá tartozó vasúti kocsi ellenőrzése történt meg. A veszélyes áru vasúti szállításának 
ellenőrzése során a szállításban résztvevők részéről 13 vasúti kocsi esetében történt hiányosság 
feltárásra. 

  

 Iparbiztonsági szakterület által 2017. évben összesen 2 gyakorlat került végrehajtásra, 
amelyeken a Katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a készenléti állomány is részt vett: 

  

- Szlovák-Magyar gázvezeték, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen– Súlyos 
Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlat, 
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 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.  

 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén közúton szállított veszélyes 
anyagok előfordulása UN szám alapján. 

Leggyakoribb szállított veszélyes anyag közúton: 

 

Veszélyes áru megnevezése Szállítások 
száma 

UN3257 Magas hőmérsékletű folyékony anyag m.n.n. 25 

UN1202 Gázolaj 8 

UN1203 Benzin 6 

UN1038 Etilén, mélyhűtött, cseppfolyósított 6 

UN1830 Kénsav 5 

 

Összes szállított veszélyes anyag közúton: 

UN szám helyes szállítási megnevezés szállítás 
darabszáma  osztály  tömeg 

(kg) 

UN 1202 GÁZOLAJ 8 3 19681 

UN 1203 BENZIN 6 3 58598 

UN 1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. 4 2 49802 

UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. 1 9 21400 

UN 1824 NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT 3 8 50560 

UN 1038 ETILÉN, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT 6 2 17120 

UN 1307 XILOLOK 1 3 24041 

UN 1170 ETANOL OLDAT 1 3 9138 

UN 3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ FOLYÉKONY ANYAG M.N.N. 25 9 254760 

UN 2290 IZOFORON-DIIZOCIANÁT 1 6.1 4022 

UN 1006 ARGON, SŰRÍTETT 1 2 2468 

UN 1120 BUTANOLOK 1 3 23000 

UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N 2 9 11028 

UN 1823 SZILÁRD NÁTRIUM-HIDROXID 1 8 22000 

UN 1791 HIPOKLORIT OLDAT 2 8 44280 

UN 1956 SŰRÍTETT GÁZ, M.N.N. 1 2 432 
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UN 1072 OXIGÉN, SŰRÍTETT 1 2 161 

UN 1951 ARGON, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT 1 2 11357 

UN 1001 ACETILÉN, OLDOTT 1 2 84 

UN 1830 KÉNSAV 5 8 26840 

UN 1789 KLÓR-HIDROGÉNSAV (SÓSAV) 3 8 72260 

UN 0335 TŰZIJÁTÉK TESTEK 1 1 12 

UN 0336 TŰZIJÁTÉK TESTEK 1 1 5 

UN 1402 KALCIUM KARBID 1 4.3 22932 

UN 2211 HABOSÍTHATÓ POLIMER GYÖNGYÖK 1 9 23839 

UN1993 GYÚLÉKONY, FOLYÉKONY ANYAG M.N.N 2 3 5092 

UN2735 FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK M.N.N. 1 8 22 

UN1013 SZÉN-DIOXID 2 2 1645 

 

VII. Együttműködés más szervekkel 

 

 A Parancsnokságom 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. A 2017. év tavaszán egy úgy Egyesülettel (Szécsényfelfalu 
Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület) írtunk alá Együttműködési Megállapodást, így 
ezzel már 16 II.-es kategóriába sorolt „beavatkozást támogató-közreműködő” ÖTE tartozik 
felügyeletem alá. 

 

Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő és Önkéntes 
Tűzoltó Közhasznú Egyesület 
Nógrádi Önkéntese Tűzoltó Egyesület 
Őrhalom és Térsége Polgárőrség 

Nézsa Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és  
Polgárőr Egyesület 

Ősagárd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület 
Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Hollókői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Érsekvadkert Község Tűzoltó Egyesület 

Belső-Cserhát Önkéntes Tűzoltó és  
Polgárőr Közhasznú Egyesület 
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Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

Csővári Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete 

Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és 
Katasztrófavédelmi Egyesület 

 

 Az önkéntes egyesületek társadalmi életében a HTP 2017-ben is igyekezett tevékenyen részt 
venni, több alkalommal is segítséget nyújtott a regionális önkéntes tűzoltó versenyek 
megrendezéséhez, lebonyolításához, s nyújt a közeljövőben is. 

 A HTP parancsnokának 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.  

 Az egyesületek rendszeresen együttműködnek a hivatásos állománnyal annak gyakorlatain, 
legyenek azok az ÖTÉ-k vállalt területein tartott helyismereti foglalkozások, begyakorló, vagy 
ellenőrző gyakorlatok. A tűzoltás vezető utasításai alapján forgalom-irányítási, segéd-, illetve 
háttérfeladatokat végeznek, ezzel segítve a beavatkozást. 

 2017. évben az ÖTÉ-k 156 káreset felszámolásban nyújtottak segítséget, illetve avatkoztak be.
  

 A Hivatásos Tűzoltóság működési területén a található társszervekkel, iskolákkal, 
létesítményekkel jó kapcsolatot ápolunk, gyakorlatokra, rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk 
Őket.  

 

VIII. Gazdálkodás 

 

 A parancsnokság önálló gazdálkodással nem rendelkezik, a 2017. 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 
Igazgatóság segítségével az általunk kitűzött gazdálkodási célok megvalósulnak, köszönhetően a 
kitűnő gazdálkodásnak. 
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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.  

 

40/2012 OKF főig. Intézkedés követelményeinek eleget téve megtörtént a gépjárművek ¼ 

éves szervízelése. A feltárt hiányosságok a műszaki osztállyal egyeztetve lettek, a szükséges 

intézkedések, javítások megtörténtek. 

Több esetben a személyi állomány megjavította az eseti hibákat, melyek a műszaki osztállyal 

egyeztetve lettek. 

 

Gépjármű átcsoportosítások 

2017. július hónapban a Berceli Katasztrófavédelmi Őrsön készenlétbe lett állítva az NRZ-374 

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

korábban használt GLA-719 frsz-ú gépjárműfecskendő Nógrád MKI-ra lett áthelyezve.  

 

Időszakos biztonság technikai felülvizsgálatok 

 A biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az igazgatóság műszaki osztálya koordinálja, kíséri 

figyelemmel. Az NMKI igazgatója által kiadott 21/2013. számú intézkedésében foglalt előírás szerint a 

műszaki biztonsági tiszt, nyilvántartást vezet az alkalmazott eszközök érvényes felülvizsgálatáról. 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. Ennek 

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

biztonsági tisztek is végzik. 

Időszakos egészségügyi vizsgálat 
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 A teljes személyi állomány részt vett az időszakos orvosi és az érintettek a pszichológiai 
vizsgálaton. A vizsgálatokon megjelent állomány 100%-a megfelelt. Az állomány a fizikai felmérés 
követelményeit rendre teljesítette. 

 

Oktatások 

 A gépjármű vezető állománynak a menetlevél vezetésének az oktatása rendben megtörtént, az 
oktatási naplóban és azon kívül, dokumentálva lett. 

 Az éves rendszerességgel megtartott KRESZ oktatást, a Balassagyarmati HTP műszaki 
biztonsági tisztje az érintett állomány számára megtartotta, mely során ismertetve lettek az aktuális 
KRESZ módosítások, megkülönböztető jelzés használatának szabályai, a BM OKF 40/2012. számú 
Intézkedés, valamint a Nógrád MKI gépjármű szabályzata, továbbá a téli időjárás veszélyei, hólánc 
használata, felszerelésének ismertetése. 
 

Beruházások 

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 palacktöltő kompresszorral kizárólag kompozit palackok tölthetők a rendszerben lévő acél palackok 
továbbra is a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóságon kerülnek feltöltésre. 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön a 2017.év végén 
beszerzésre került egy-egy HONDA típusú áramfejlesztő, amelyek a laktanyák folyamatos 
áramellátását szolgálják. Ezzel egy időben a megfelelő elektromos hálózat is kiépítésre került. 

 

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 2017. évben meghirdetett közmunka program keretén belül megvalósításra kerül, került  

Balassagyarmat HTP: - műhely 

   - biciklitároló 

   - irodák burkolása 

 Bercel KvŐ:  - előtető 

 Rétság KvŐ:  - betonozás 
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    - hálókörlet külső falának szigetelése 

Ruházat 

 A 2017. évben két alkalommal került sor ruházati szemlére. 

 Az első ruházati szemlén feltárt hiányosságot az érintett állomány pótolta, jelenleg mindenki 
rendelkezik a részére előírt ruházattal. 

 A 2017. évi utánpótlási illetmény kiutalásra kerülő részével az állomány rendre elszámolt, a 
ruhaszámla összesítő ívek és számlák átadásra kerültek a Nógrád MKI műszaki osztályára. 

 Az egyéni védőeszközökkel történő ellátás a BM OKF 84/2011. számú Főigazgatói 
Intézkedésben rögzítettek szerint történik. Az egyéni védőeszközök cseréje és pótlása az elhasználódás 
tekintetében folyamatosan történik a kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok és őrsök vonatkozásában 
az igazgatóság műszaki osztályának koordinálásával. 

 

IX. Ellenőrzés 

 

 A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség éves ellenőrzéseit a 2017. évi I. és II. 
félévi Vezetői Munkatervben tervezettek 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, aminek betartását a KvK 
tűzoltósági felügyelője folyamatosan ellenőrzi. 

2017. évben a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó ellenőrzés keretében 
ellenőrizte a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szakmai megfelelőségét. A feltárt 
hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült, továbbá a hiányosságokat kijavítottuk. 

 Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2017-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 Parancsnokaként tervezett ellenőrzéseimet az éves 
gyakorlattervnek megfelelően, a gyakorlatok helyszínére és időpontjára koncentrálom. A helyismereti 
foglalkozásokat a lehetőségekhez mérten a Tűzoltóság 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, amit továbbjelentünk a 
Hatósági osztály, vagy a terület szerinti hatósági munkát végző személy (KVMB-s, Őrsparancsnok) 
felé átadok az eljárás lefolytatása céljával. 
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 Ugyanígy hatósági ellenőrzés alá vonom a létesítmény tűzoltó vízforrásait. A hiányosságokról 
jegyzőkönyv készül, amelyet a Hatósági osztály, vagy a terület szerinti hatósági munkát végző 
személy (KVMB-s, Őrsparancsnok) felé átadok az eljárás lefolytatása céljával. Mivel a helyismereti 
foglalkozások őrsönként azonos időpontban, de eltérő helyszíneken kerülnek megszervezésre, 
ugyanilyen ellenőrző tevékenységet határoztam meg az Őrsparancsnok Urak részére is. 

 A begyakorló gyakorlatok, valamint az ellenőrző gyakorlatokon lehetőség szerint mind a 
három napján részt veszek magam is az őrsparancsnokokkal együtt. Tapasztalataimat az ellenőrzési 
naplóban összegzem. 

 A gyakorlatokon kívüli, és terven felüli ellenőrzéseimet a Munkafolyamatba épített módon, a 
laktanyán belüli tevékenység, jórészt a foglalkozások, oktatásokra irányítom. Ezek megállapításait az 
oktatási naplóban írom le. 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, Együttműködési 
Megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2016. éves Minősítését elkészítettem és a 
hozzá kapcsolódó ellenőrzéseket elvégeztük.   

 

X. Egyéb 

 
A teljes személyi állomány részére megtartottuk az E-HR oktatást, valamint végrehajtottuk a 

vizsgáztatást. (Elektronikus személyügyi intézkedések kezelése) 

A 2017. évben két alkalommal vettem részt a BM OKF által megtartott Tűzoltóparancsnokok 
Tanácsán. A kapott információkat a megfelelő fórumokon továbbítottam az érintett állomány felé. 

 Együttműködés keretében rendszeresen képzéseket tartottunk a Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltóság működési területén található Önkéntes Tűzoltó Egyesületi tagoknak, valamint a 
társszervek, létesítmények munkavállalóinak (BV, MAHLE veszélyhelyzeti beavatkozó csoport, ÖTE)  

 2017. évben immár 3. alkalommal rendeztük meg a Nógrád Megye Tűzoltók  
Erőpróbáját Balassagyarmaton a felújított főtéren. A rendezvényt az évek során egyre nagyobb 
érdeklődés és magas színvonalon övezi. 

  

Igazgató Úr, kérem jelentésem elfogadását. 

 

 

Balassagyarmat, 2018. január 22. 

 
 Mohács Gábor tű. őrnagy 
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 tűzoltóparancsnok 
 Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság  

 

 
 


