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Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület! 
 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) 2021. évi tevékenységét az 
alábbiak szerint hajtotta végre: 

 
 

I. AZ ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI 

 
A beszámoló időszakban kiemelt feladatunknak tekintettük: 

A halálesettel járó káresemények számának csökkentését, kiemelten a lakástüzek, szén-monoxid 
mérgezések megelőzése érdekében. 

A hivatásos állomány napi továbbképzési témaköreinek bővítését, különös tekintettel az 
ellenőrzések során feltárt hiányosságokra, az újonnan beszerzett szakfelszerelések minél sokrétűbb 
bevethetőségére. 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalásának erősítését, a beavatkozók számának 
növelését, valamint az önkéntes szervezetek alkalmazásának fejlesztését a veszélyhelyzeti szintet el 
nem érő esetekben. 

A 60/2020 főigazgatói intézkedés által előírt, a kirendeltség 68 településének vonatkozásában a 
települési veszélyelhárítási tervek frissített változatának és a hozzá tartozó mellékletek elkészítését, a 
településekre való kijuttatását és az illetékes személyekkel történő ismertetését. 

Az integrált hatósági munka során az adminisztráció csökkentését, az elektronikus ügyintézés 
alkalmazását, az egységes jogalkalmazást, valamint az elektronikusan készített és digitalizált ügyiratok 
számának növelését, a papír alapú ügyiratok számának csökkentését.  

Az integrált hatósági munka fejlesztését, a hatósági munka során az előzetes konzultációk, 
tájékoztatók felajánlását, elősegítve a hatékony megelőzési lehetőségeket az ügyfelek, tervezők, 
jogalkalmazók részére. A hatósági jogkörökben dolgozó állomány rendszeres képzését, felkészítését, 
különös tekintettel az e-ügyintézésre, a hatósági adatszolgáltató rendszer használatára, és a határidők 
betartására. Az illetékességi területünkön a veszélyes üzemek felügyelet alatt tartását, a veszélyes 
anyagok szállításának kontrollját. 

Az informatikai biztonsági előírások gyakorlati alkalmazását, az ezekhez kapcsolódó előírások 
fokozott betartásának ismertetését. 

 

II. A VEZETÉS IRÁNYÍTÁS FŐ FELADATAI 

 
A kirendeltség 2021. évben a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozók rendelkezéseinek 
megfelelően látta el feladatait, együttműködve a rendvédelmi szervekkel, országos hatáskörű szervek 
területi és helyi képviseleteivel, karitatív és társadalmi szervekkel, valamint civil szervezetekkel. 

Az ügyfelekkel való érintkezést a minimumra kellett csökkenteni, emiatt egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott az elektronikus kapcsolattartás, mely több esetben gyorsította is az eljárások folyamatát. 

Kiemelt feladatok között szerepelt az önkéntes szervezetekkel való együttműködés a térség 
közbiztonságának növelése érdekében. 

A működéshez szükséges normatív belső szabályozók rendelkezésre állnak, azok 
jogszabályváltozásokhoz, valamint a BM OKF és az NMKI új szabályozóinak kiadásához és a 
meglevő szabályozóinak módosításához igazodó aktualizálása megtörtént. 

Sikeres és eredményes évet zártunk, viszont a járványhelyzet rányomta bélyegét az évközi 
munkánkra. A mindennapok kisebb kihívásai mellett egy III. Kiemelt és hat II. Kiemelt fokozatú 
tűzeset adott munkát a szervezetnek. Az elmúlt évhez képest a tűzesetek száma csökkent, a műszaki 
mentések száma pedig emelkedett. 
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III. AZ ELVÉGZETT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK 

 

1. Polgári védelmi szakterület 

 
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 
2021. évi feladatait. 
 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. Korm. rendelet alapján a megye településeinek 
polgármesterei – a kockázatbecslési eljárás alapján – elvégezték a településük katasztrófavédelmi 
osztályba sorolásának felülvizsgálatát. Az illetékességi terület és a települések katasztrófavédelmi 
osztályba sorolása vonatkozásában változás történt, kettő település visszaminősítésében 
közreműködtünk. A kirendeltséghez három járás, 68 település tartozik. 26 település II-es, 42 település 
III-as besorolású. 

A beazonosított kockázati helyek száma illetékességi területünkön 37, amely adódik a vizek 
kártételéből kifolyólag, illetve a közlekedés okozta veszélyeztetettségből. 

A polgári védelmi felügyelői beosztást Győri Ferenc tű. alezredes látja el, rendelkezik a 
szükséges felsőfokú állami és szakmai végzettséggel. A katasztrófavédelmi megbízotti beosztások a 
2021 évben feltöltésre kerültek. Személyi változás történt a Szécsényi KVMB személyében, 2021. 
június 15-ig Gyenes József tű. hadnagy látta el ezt a beosztást, majd 2021. szeptember 01-től Kecskés 
Bence tű. főhadnagy váltotta beosztásában. 

A közbiztonsági referensek száma 24 fő, ugyanakkor van olyan referens, aki több településen 
látja el a feladatokat. A közbiztonsági referensek részére elektronikus formában felkészítéseket 
tartottunk, ahol mindig az aktuális és várható veszélyeztető hatásokra készítettük fel őket, továbbá a 
polgári védelmi és iparbiztonsági szakterületek aktualitásairól is átfogó ismereteket kaptak.  

A Polgári Védelem tárgyi időszakban 226 db ellenőrzést tartott és ezekből 226 iktatott 
jegyzőkönyvet készített a kirendeltség.  
 A téli rendkívüli időjárással kapcsolatban a nehéz-munkagépek elérhetőségük adatainak 
frissítését hajtottuk végre, melyek bármikor bevethetőek. A katasztrófavédelmi operatív törzsek 
rendkívüli téli időjárási helyzetekre történő felkészüléssel kapcsolatos megyei törzsvezetési 
gyakorlatában közreműködtünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az 
önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintetteket. 
 A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi 
feladatok ellátását a NMKI Igazgatója által kijelölt személyek látják el. Az adott időszakban az ülések 
személyes megjelenés nélkül zajlottak le. 

A 2021 évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott 
feladatot a megadott határidőn belül teljesítettünk, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről 
gondoskodunk. 

Egyeztetésre és pontosításra került az Önkéntes Mentőszervezetek jogi személyiséggé 
válásával kapcsolatos adatbázis. Az adategyeztetést követően 13 Önkéntes Mentőszervezet jogi 
személlyé vált melynek köszönhetően igénybe vehetik az OKF által nyújtott támogatásokat 

A mentőszervezetek pályázatának átvételét és koordinálását a főigazgatói feladatszabásnak 
megfelelően végrehajtottuk. A beérkezett pályázati anyagok a területi szerv felé megküldésre kerültek. 

A Kap-online rendszert működtetjük, az ellenőrzési tervet, ellenőrzéseket az előírt módon 
rögzítjük, a működéssel kapcsolatos problémákat, ha van, jelezzük. 
 Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére, habár a veszélyhelyzet 
kihirdetését követően a személyes kontaktus nem volt megengedett. Az év nagy részében a pandémiás 
helyzet miatt nem tudtunk hatékonyan lakosság felkészítést végrehajtani a kirendeltség illetékességi 
területén belül.  
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 A középiskolások közösségi szolgálati fogadónapok a pandémiás időszak folyamán csak 
telefonos és e-mailes feladatszabás alapján zajlott. (települések tűzcsapjainak felmérése, 
szemrevételezéssel történő ellenőrzése) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Részt vettünk a KDVVIZIG őszi bejárásán, az Ipoly folyó I. rendű árvízvédelmi műveinek 
szemléjén. 

Veszélyelhárítási tervek a módosítás szerint újra elkészítése kerültek a normában rögzítettek 
alapján. 

Pandémiás feladatok: 
 

A Kirendeltségen és a HTP-n, valamint a hozzá tartozó szervezeti egységeken kidolgozásra 
kerültek a járványhelyzetre vonatkozó eljárásrendek, ellenőrzési és beavatkozási magatartási 
szabályok, az irodai és beavatkozói állomány részére egyaránt. A beavatkozással kapcsolatos 
szabályokról az ÖTE-k is tájékoztatást kaptak. Az állomány tájékoztatása folyamatos volt az 
érvényben lévő jogszabályi kötelezettségekkel kapcsolatban (külföldre utazás, magatartási szabályok, 
stb.). 

Folyamatos volt a védekezéshez szükséges szálláshelyek, szállítási és étkeztetési kapacitások, 
raktárak, hűtőtárolók, alapanyagok felmérése, adategyeztetése, kijelölése. 

A Honvédelmi oltóbuszokkal kapcsolatos logisztikai feladatok előkészítését és végrehajtását a 
kirendeltség az adott időszakban végrehajtotta. 
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2. Tűzoltósági szakterület 
 
 

2021. évben a Bgy KvK készenléti szolgálatot ellátó állománya a tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, 
mind a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, mind a polgári lakosság elvárásainak.  

Az éves kiképzési terveknek megfelelően hajtottuk végre a képzési feladatokat. Az állomány 
szakmai felkészültségének színvonala jónak mondható, hozzáállásuk a mindennapi feladatokhoz 
megfelelő. A készenléti állomány az éves továbbképzés során meghatározott elméleti és gyakorlati 
anyagból rendszeresen (félévente) végrehajtotta az előírt felméréseket. A járvány okozta nehézségek 
ellenére az éves tematika alapján a gyakorlatok megtartásra kerültek a meghatározott darabszámok 
figyelembevételével. 

A gyakorlatok színvonala emelkedett a központilag beszerzett eszközök használatával 
(füstgép, bábú, fényjelző eszközök), valamint a valós helyzethez közeli szituációk szemléltetésével. A 
helyismereti gyakorlatok során törekedtünk azon létesítményekben történő végrehajtásra, ahol a 
veszélyforrások hatványozottan előfordulhatnak, valamint a tűzoltás, műszaki mentés taktikai 
szempontból nagyobb jelentőséggel bír. A gyakorlatok során törekedtünk a minél szakszerűbb 
végrehajtásra, valamint a munkavédelmi szabályok betartására. A felkészítő gyakorlatok tervezése, 
végrehajtása során figyelembe vettük a ritkán előforduló eseményekre történő felkészítéseket. 
 A Bgy HTP működési területéhez 83 település tartozik, ahol elsődlegesen látjuk el a mentő 
tűzvédelmi feladatainkat. A katasztrófavédelmi őrsök diszlokációjának megfelelően, valamint az 
4/2021. 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. 

 Az állomány fizikai állóképessége megfelelő, a szinten tartásához szükséges felszerelések, 
eszközök biztosítottak.  
 A tűzoltósági felügyelői beosztás a vizsgált évben sem lett feltöltve. A tűzoltóparancsnoki 
beosztást Mohács Gábor tű. alezredes látja el, aki egyben a felügyelői feladatok ellátására is kapott 
megbízást. Az őrsparancsnoki beosztások részben feltöltöttek, kettő beosztás feltöltött (Vincze Sándor 
c. tű. alez. - Rétsági KvŐ, Mihalik Balázs tű. szds. - Szécsényi KvŐ), egy személy pedig megbízással 
látja el a feladatát (Magulya Zoltán tű. zls. 2021. 08. 31-ig, ezt követően 2021. 12. 01-től Kucsera 
Rajmund tű. őrm. – Bercel KvŐ). A kinevezetti és a megbízotti státuszon lévő személyek 
rendelkeznek a beosztásukhoz megfelelő állami és szakmai végzettséggel. 
 2021. év január 01-től december 31-ig a következő események történtek a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén: 
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 Általánosságban elmondható, hogy a tűzoltási és műszaki mentési feladatainkat a 
vonatkozó jogszabályok értelmében a szakszerűség és a hatékonyság jellemzi. A hatályban lévő 
jogszabályokat, a belső szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a 
mindennapos munka során hatékonyan alkalmazta. 
 

Tűz és műszaki mentések száma havi bontásban: 

Tűzeset 
Műszaki 
Mentés 

Beavatkozást 
igénylő 

Téves jelzés 
Szándékosan 
megtévesztő 

jelzés 

Kiérkezés 
előtt 

felszámolt 
Utólagos Összesen 

375 361 538 139 5 45 9 736 
 

• Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve: 
Tűzeset:    � 51  % 
Műszaki mentés    � 49  % 
Beavatkozást igénylő:   � 74  % 
Téves jelzés    � 19  % 
Szándékosan megtévesztő jelzés � 0,5  % 
Kiérkezés előtt felszámolt   � 6  % 
Utólagos jelzés    � 1  % 
 

  

Az év folyamán, halálos áldozatot követelő káreset 3 alkalommal történt. Kettő tűzeset, és 
csupán egy műszaki mentés kapcsán. Személyi sérüléssel járó káresemény 67 alkalommal történt 
2021-ban, 57 műszaki mentés, és 10 tűzeset megoszlásban, összesen 97 fő sérült meg. 

2021. évben 26 db szén-monoxid szivárgással és mérgezéssel kapcsolatos jelzés érkezett, 
amelyből 12 eset a CO érzékelő téves jelzése miatt volt, míg 14 esetben beavatkozást igénylő 
eseménynek lett minősítve. Az esetek során személyi sérülés 4 alkalommal történt, mely során 11 főt 
érintett a mérgezés. A CO szivárgással kapcsolatos káresetek során minden esetben adat felvételezés 
történt a kiérkező egységek által. A tulajdonosok figyelmét felhívtuk a tüzelő és fűtő berendezések, 
valamint az égéstermék- elvezető felülvizsgálatára. 

5 db gázszivárgással (földgáz, PB gáz) kapcsolatos káresemény történt. Ebből gázvezeték 
szakítás, gázvezeték sérülés 2 esetben volt. A gázvezeték szakításokkal kapcsolatos hatósági 
intézkedések (feljelentések az illetékes hatóságok felé) megtörténtek. Az eseteknél az TIGÁZ 
szakemberei minden esetben a helyszínen voltak, akik a gázszivárgást minden esetben megszüntették.  
 A Bgy HTP-nek 18 önkéntes tűzoltó egyesülettel van együttműködési megállapodása. Az 
egyesületek 111 esetben vettek részt tűzoltásban és műszaki mentésben, mely nagyban segítette a 
hivatásos egységek munkáját. Az egyesületek feladatainak túlnyomó részét a fakidőlések és a kisebb 
közúti balesetek adják, valamint támogatást nyújtottak a különböző tűzesetek felszámolása során is. 
Az együttműködő egyesületekkel a kapcsolat jó és az elkövetkezendő időszakban ennek fenntartása és 
további megerősítése a kitűzött célunk. 
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3. Integrált Katasztrófavédelmi Hatósági Tevékenység 
 
 
   A Bgy KvK a 2021. évben is az integrált hatósági munkára nagy hangsúlyt fektetett. 
Főigazgatói feladatszabásokat szem előtt tartva a hatósági feladatok végrehajtását a kirendeltség teljes 
hatósági munkavégzésre jogosult állományának bevonásával végeztük.  

A hatósági osztályvezetői beosztást Diósi Donát tű. alezredes látja el, rendelkezik a szükséges 
felsőfokú állami és szakmai végzettséggel. Hosszan tartó betegsége miatt, helyettesítését Baráz Tamás 
tű. alezredes látta el megbízással 2021. második félévében.  
   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 megtartottuk. A kevesebb tapasztalattal 
rendelkező kollégák felkészítése folyamatos. Az OKF és megyei intézkedések megismerését követően 
a napi feladatok végrehajtása során azok gyakorlati alkalmazását folyamatosan bevezettük. Az 
iratminták változásait folyamatosan nyomon követjük, a kirendeltséghez igazítjuk. A szankciókkal 
szemben jogorvoslati kérelem, fellebbezés nem érkezett. 

Az adventi időszakban a karácsonyi vásárok ellenőrzése a feladatszabásnak megfelelően, a 
pandémiás előírások betartásával megtörtént. 
 A tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet minden hónapban 
elkészítettük és megküldtük a megyei igazgatóságnak. Az ellenőrzések a tervezettek szerint jellemzően 
végrehajtásra kerültek, ellenőrzés csak indokolt esetben maradt el. Továbbá nem tervezett ellenőrzések 
is hajtottunk végre, telephely és működési engedélyezések, valamint a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás elmaradása kapcsán. 
 A hozzánk beérkező panaszügyeket és közérdekű bejelentéseket az NMKI hivatala felé 
felterjesztettük a normákban rögzítettek alapján. 

A feladatként meghatározott témavizsgálat kapcsán a hatósági ellenőrzéseket megszerveztük 
és végrehajtottuk (piacfelügyeleti és a szolgáltatás felügyeleti ellenőrzései). 
 A megyei, illetve az OKF által meghatározott egyéb feladatokat végrehajtottuk (pl: 
panaszügyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás, ügyiratok megküldése, be nem fizetett bírságokkal 
kapcsolatos feladatok, szolgáltatási díjakkal kapcsolatos feladatok…) 
 A hatósági megkereséseknek eleget téve kiadásra kerültek a tűzvédelmi szakhatósági 
hiánypótlások, a szakhatósági állásfoglalások. 
 A napi munkavégzés során folyamatosan végeztük a szakhatósági, hatósági feladatainkat 
(tervek elbírálása, eltérési kérelmek, hatósági bizonyítvány kiadása, tervegyeztetés, szakhatósági 
eljárások során megtartott helyszíni szemlék és ellenőrzések előkészítése, lefolytatása, az 
ellenőrzéseket követő eljárások lefolytatása: felhívás, bírság, munkavégzéstől való eltiltás kiadása). 
 A nyilvántartott létesítmények nyilvántartását folyamatosan frissítjük (a nyilvántartott 
létesítmények ellenőrzésével kapcsolatos un. dossziékat 2017. évtől elektronikusan vezetjük). 
 Az OKF által meghatározott témákban (és azon felül önállóan is) kapott feladatok, havonta a 
kirendeltség-vezetői értekezletet követően megtartásra kerülnek. 

A beavatkozó állománynak hatósági munkájával kapcsolatos képzéseket, továbbképzéseket 
tartottunk. 
 

 

4. Iparbiztonsági szakterület 

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

szükséges felsőfokú állami és szakmai végzettséggel. 
A Bgy KvK állományából 9 fő rendelkezik a veszélyes áru szállítás végrehajtásához előírt 

végzettséggel (3 fő hatósági osztály, 3 fő KVMB, 1 fő őrsparancsnok, 1 fő polgári védelmi felügyelő, 
1 fő iparbiztonsági felügyelő). Az ellenőrzésekbe első sorban az ADR végzettséggel rendelkező 
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állomány került bevonásra. Az ellenőrzésbe bevont állomány intézkedés-taktikai képzése megtörtént, 
valamint sor került az ismeretfelújító képzésre is. A hatósági osztály és a hivatásos tűzoltó 
parancsnokságok részéről az ellenőrzésbe bevont állomány részére rendszeres továbbképzés keretén 
belül a központilag kiadott tematikát alapul véve a veszélyes áru szállítással kapcsolatos ismeretek, 
jogszabályok bővítésére, az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére folyamatosan sor került.  

A Kirendeltség illetékességi területén továbbra is két küszöbérték alatti üzem található: 
Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. 
Az üzemek Súlyos Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET) rendelkeznek, a SKET gyakorlatokra 
évente sor kerül. A területünkön húzódik továbbá a Barátság-1 kőolajvezeték, valamint a Szlovák-
Magyar gázvezeték, melynek felszíni műtárgyai Romhány, és Balassagyarmat településeken 
helyezkednek el. 

A BgyKvK a veszélyes áruk szállításának közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzései a tervezettek 
szerint, illetve terven felül kerültek végrehajtásra. 2021. évben a Bgy KvK állománya által 38 
alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 327 megállított járműből összesen 63 szállított 
veszélyes árut. A 2021. évben a közúti ellenőrzéseken elért felderítettség 7,9 % volt. 

Az ellenőrzések a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a veszélyes áruk közúti 
szállításában leginkább érintett 2. számú főúton kerültek végrehajtásra, ezek mellett történtek 
ellenőrzések a 22. számú főúton és annak összekötő és bekötőútjain, valamint pár esetben 
Balassagyarmat belterületén mobil ellenőrzések is végrehajtásra kerültek. A veszélyes áru szállítás 
közúti ellenőrzései több esetben a társhatóságokkal (rendőrség, vámhatóság, közlekedési felügyelet, 
stb.) közösen kerültek végrehajtásra. Több esetben került sor a szállítási szokások megismerése 
céljából munkaidőn túli ellenőrzésre, valamint 12 órás és 24 órás ellenőrzés végrehajtására is.  Az 
ellenőrzések során megállapítható, hogy a kirendeltség területét érintően a veszélyes áruk szállítása a 
2. számú főútra koncentrálódik. 
Az ellenőrzések során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 921.667 kg/liter volt. 
 
2021. évben a leggyakrabban szállított veszélyes áruk a következők voltak: 

UN szám, helyes szállítási megnevezés mennyiség (db) % 
UN3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 10 15,30%

UN1170 ETANOL (ETIL-ALKOHOL) 7 10,70%

UN3480 LÍTIUMION AKKUMULÁTOROK 4 6,10% 

UN1402 KALCIUM-KARBID 4 6,10% 
UN1824 NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT (nátronlúg) 4 6,10% 

 
A Bgy KvK illetékességi területén a 2021. évben veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 9 

esetben került sor, melynek során hiányosság nem került megállapításra. 
Bgy KvK illetékességi területén vasúti teherforgalmi szállítás ritkán, eseti jelleggel történik. 2021. 

évben a Bgy KvK illetékességi területén veszélyes áru vasúti szállítása egy esetben sem történt. A 
Kirendeltség részéről, országos Disaster akció keretében 2, saját szervezében további 8 alkalommal 
vettünk részt veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen a Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
illetékességi területén található Ferencváros rendező-pályaudvaron. Összesen 10 ellenőrzés került 
végrehajtásra, melyek alkalmával 10 vasúti szerelvény, 130 vasúti kocsija, abból 92 RID hatálya alá 
tartozó ellenőrzése történt meg. 
 

IV. A GAZDÁLKODÁST SEGÍTŐ FŐ FELADATOK 

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

eszközök mielőbbi javítása, szükség esetén selejtezése és pótlása elvégzésre került. A kisgépek 
karbantartását, revíziókat és felülvizsgálatokat rendszeresen végrehajtottuk. Azon eszközök listája, 
melyek felülvizsgálati ideje lejár, elektronikusan, a tárgy hónapot megelőző hónap 15-ig felterjesztésre 
kerül a Nógrád MKI műszaki osztályára. Alkalmazásra kizárólag érvényes biztonságtechnikai 
felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül. 
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Az év során tűzvédelmi bejárást hajtott végre a BM OKF. A bejárás során mindent rendben 
találtak, hiányosság nem került megállapításra. 

Selejtezési javaslatokat elkészítettünk, és a 2021. évi leltározást az ütemterv szerint elvégeztük. 
A Bgy HTP-n lévő tömlőszárító torony az év folyamán felújításra került, biztonságos 

használatára belső szabályozó készül.  
A közfoglalkoztatási program keretében jelenleg Rétság KvŐ-n 1 fő takarítót foglalkoztatunk. 
Intézkedtünk az irodák túlzsúfoltsága ellen, a megfelelő távolságtartás betartására és 

maszkviselésre a kialakult járványügyi helyzet miatt. A Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatban 
kiadott fertőtlenítőszerek, védőfelszerelések használatának heti jelentései folyamatosan felterjesztésre 
kerültek a feladatszabásnak megfelelően.  

A munkavégzéshez szükséges informatikai háttér a kirendeltségen rendelkezésre áll. Az asztali 
gépek lecserélésre kerültek, az informatikai rendszer fejlesztése folyamatos. Az ügyeleten elhelyezett 
régi típusú OMIKRON riasztó pult átépítése, korszerűsítése megtörtént. A gépészeti vezérlő rendszer a 
Bgy HTP-n és a Szécsényi KvŐ-n kialakításra került. 

A gépjárművekkel kapcsolatos műszaki vizsgáztatások elvégzésére, az eseti meghibásodásokból 
adódó javításokra, időszakos karbantartásokra, az éves tűzoltás technikai felülvizsgálatokra az NMKI-
val közösen a kirendeltség kiemelt figyelmet fordított. A meglévő eszközállomány állagának 
megóvása, bevethetőségének fenntartása szintén kiemelt feladat volt.  

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

A személyi védőfelszerelések, védőruhák bevethető állapotban tartása a katasztrófavédelem 
hivatásos állománya, a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állománya számára 
biztosított. A személyi állomány öltözködésének színvonala ruházati szemle keretén belül 2021. évben 
egy alkalommal (pandémiás intézkedés figyelembe vételével) került ellenőrzésre. Az ellenőrzés 
tapasztalatai jegyzőkönyvben foglalva megküldésre kerültek a NMKI műszaki osztályra. 

A Járműkövető rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok, heti rendszerességgel jelentésre kerültek. 

 

V. A HIVATALI FELADATOK  

 
 A kirendeltség ügykezelését és a készpénz kezelését 2 fő látja el. Az ügykezelők a vezetői 
elvárásoknak megfelelően és a szervezeti célok figyelembevételével teljesítették a vezetői tevékenység 
támogatását és biztosította az ügyintézések zökkenőmentes működéshez szükséges hátteret. Az 
ügyviteli területen az iratkezelési szabályzatban meghatározott tevékenységeket elvégeztük. 2021. 
évben az ügyviteli fegyelem megfelelő volt, az ügyintézői és ügykezelői állomány az iratkezelési 
szabályzat előírásait és a ROBOTZSARU rendszer használatát ismeri. Az ügyviteli tevékenység során 
az ügymenet folyamatos, az irattárazás, valamint a megyei levéltár jóváhagyásával a selejtezés 
rendszeres volt. Ebben az évben is elvégeztük az ügyiratok elektronikus selejtezését. 
 Az elmúlt évben jellemzően elektronikusan intéztük az ügyeket, a papír alapú megkeresések 
száma minimálisra csökkent. Az ügykezelő és az ügyintézők az elektronikus ügyintézést megfelelő 
szinten alkalmazzák. A bélyegzők és pecsétnyomók nyilvántartásának vezetése pontos, ezt az év során 
többször aktualizáltuk a személyi változásoknak megfelelően. A kirendeltség értekezleteiről, a 
koordinációkról, a pontosításokról az emlékeztetők rendszeresen elkészültek, azok nyilvántartása 
megfelelő. Az év során kiadott normatívákat a teljes személyi állomány megismerte.  
 Bgy KvK-n működik az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató Elektronikus 
Dokumentációs Rendszer az ÉTDR is, a hatósági osztályvezető figyeli, nyomtatja az ÉTDR-ből az 
Építésügyi Dokumentációkat, kérelmeket, majd itt is rögzíti a szükséges adatokat. 
 A kirendeltség-vezetői parancsok és intézkedések aktualizálása végrehajtásra kerültek a 
hatályos normák figyelembe vételével. 
 A vezetői fórumrendszer működtetése havi és heti vezetői értekezletek megtartásával valósul 
meg. A vezetői fórum keretében kerül megbeszélésre, és értelmezésre a megjelenő országos és területi 
szintű szabályozások jelentős része. 
 A HJT-s jelentéseket és a bekért adatokat határidőn belül elkészítettük és továbbjelentettük.  
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  Rendszeresen részt vettünk az illetékességi területünkön lévő önkéntes szervezetek éves 
közgyűlésén, amire meghívást kaptunk. 
 A tűzoltó parancsnok a törvényben előírt beszámolókat a működési terület szerinti 
önkormányzatok felé teljesíti, igény esetén a testületi üléseken részt vesz. 
 Az 5/2018. OKF főigazgatói intézkedésnek megfelelően elkészítettük a kirendeltséget érintő 
deregulációs listát, amit határidőben felterjesztettünk az igazgatóság részére. 
 
Közérdekű bejelentésünk és panaszügyünk 2021. évben 13 darab volt. 

 A kirendeltség munkájának megismertetésében, a lakosság tájékoztatásában, feladatok 
teljesítésében nagy szerepet kap a helyi sajtóval való együttműködés. 

 

VI. HUMÁN SZAKTERÜLETET SEGÍTŐ FELADATOK 

 
A NMKI 2021. évi állománytábla szerinti létszáma a Kirendeltségnek 129 fő. A hivatásos 

állományhoz kapcsolódó fontos jogszabály a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és ezek végrehajtási rendeletei, továbbá a 
2015. évi XLII. törvény (Hszt.), ami alapján tevékenykedünk. Az elmúlt évben is a személyzeti munka 
végzése során az említett törvények és végrehajtási rendeleteinek változásait folyamatosan 
figyelemmel kísértük. Napi szintű kapcsolatot tartottunk a NMKI Humán Szolgálatával, a feladatokat 
a Szolgálatvezető szakmai iránymutatásával végeztük.  

Az egyéni teljesítményértékeléseket és a teljesítménykövetelmények meghatározását, valamint 
a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésével kapcsolatos engedélyezési kérelmeket a teljes 
személyi állományra vonatkozóan határidőre elkészítésre került. A távollétek SZÖSZ rendszerben való 
rögzítéséről folyamatosan gondoskodunk.  

A 64/2016. számú BM OKF főigazgatói intézkedés figyelembevételével 8 fő sikeres 
munkavédelmi vizsgát tett 2021-ben. Helyi szinten a laktanya bemutatása, valamint a veszélyekre 
történő figyelem felhívás, munkavédelmi oktatás keretében lett megtartva, amely a munkavédelmi 
naplóban dokumentálásra került.  
 A BGY HTP tekintetében az év folyamán összesen négy fő áthelyezési kérelemmel érkezett, 
valamint egy fő pedig áthelyezési kérelemmel távozott. 2021-ben öt fő szolgálati viszonya szűnt meg.   
2021. február 1-jével kijelölésre kerültek a műszaki megbízottak. 
 Szeptember 1-jei és november 1-jei hatállyal - a nyelvvizsgamentességgel kapcsolatos Korm. 
rendelet következtében - 2 fő tiszti kinevezésére került sor: Ondrik Pál tű. őrgy. - Bgy HTP 
parancsnokhelyettese - és Szabó Gábor Vince tű. hdgy. - Bgy HTP rajparancsnoka.  

Fontosnak tartjuk a személyi állományunk utánpótlásának biztosítását, valamint a megszerzett 
tudásuk bővítésére ezért nagy hangsúlyt fektettünk a képzésekre. A tiszti és tiszthelyettesi állomány a 
határidős e-learninges továbbképzéseket sikeresen végrehajtotta. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
a múlt évben 7 fő folytatta tanulmányait, szerparancsnoki képzésben pedig 2 fő vesz részt a rétsági 
katasztrófavédelmi őrs állományából. 

A kirendeltséget érintő fegyelmi eljárás nem indult 2021-ben. Dicséretben és jutalomban több 
személy részesült, mint országos, mint megyei valamint helyi elismerésekben az állomány dolgozói. 

A járványügyi helyzet miatt sport-versenyek nagy részén, sajnálatos módon nem tudtunk részt 
venni és megszervezni sem volt rá lehetőségünk. A kirendeltség állományából azonban több személy 
is képviselte az NMKI csapatát az országos kispályás labdarúgó tornákon, ahol előkelő eredményeket 
értek el. 

VII. ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FELADATOK 

 
A Bgy KvK az ellenőrzéseit a 2021 I. és II. félévi Munka és Ellenőrzési Terve alapján végezte.  
 A kirendeltség célellenőrzést, szükség szerint szemlét tartott az irányítása alá tartozó HTP-n és 
KvŐ-in, valamint felügyeleti jogkörben ellenőrzést végzett az együttműködési megállapodással 
rendelkező ÖTE-knél. 
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Az ellenőrzéseink száma 2021-ban csökkentek főigazgatói utasítás és az NMKI igazgatójának 
feladatszabása alapján, illetve terven felüli ellenőrzések kevesebb számban kerültek elrendelésre és 
végrehajtásra. 

Az NMKI igazgatóhelyettesi szervezete irányítószervi ellenőrzést végzett. Az ellenőrzéseken 
súlyos hiányosságot nem tártak fel, az ellenőrzésen feltárt hiányosságokra a szükséges intézkedéseket 
megtettük. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat pontosan vezetjük, az ellenőrzés során 
feltárt hiányosságok megszüntetéséről intézkedtünk, a jelentéseket határidőre elkészítettük 

Az ÖTE ellenőrzéseket, a műszaki szemlék túlnyomó részét a tűzoltóparancsnok és helyettese 
végezte el, de az őrsparancsnokok is részt vállaltak az ellenőrzések végrehajtásában. Általános 
tapasztalat, hogy az ellenőrzések végrehajtása sok időt vesz igénybe, mert az ÖTE vezetők főállásban 
a munkahelyükön tartózkodnak. 

Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2021-ben kettő alkalommal lett megszervezve a szolgálati 
csoportok részére, amelyek norma szerint nappali és éjszakai gyakorlat keretében (tűzesetet 
szimulálva) lett végrehajtva. A gyakorlatok végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, és a 
gyakorlatokon tűzoltásvezetői feladatokat ellátó is megfelelő értékelést kapott.  

A Bgy HTP működési területén található, Együttműködési Megállapodással rendelkező ÖTE-k 
2020. éves Minősítését a tűzoltó parancsnok elkészítette és a hozzá kapcsolódó ellenőrzéseket 
elvégezte. 
 

 

VIII. ÖSSZEGZÉS 

 
 Az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a Kirendeltség a megszokotton túl is nagyobb 
figyelmet fordított vezetői kapcsolattartásra az elöljárókkal, a helyi társszervek vezetőivel, HVB-k 
vezetőjével, ÁNTSZ-el, önkéntes mentőszervezetekkel, a kijelölt kórházparancsnokkal és 
kórházigazgatóval és az egyéb, a veszélyhelyzet során közreműködő szervekkel. Változást jelentett, 
hogy a megbeszélések, egyeztetések döntő többségben videokonferencia keretében kerültek 
megtartásra. 
 A működési területen működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentő szervezetek mentő- 
tűzvédelmi feladatokba történő bevonását erősítettük, aminek eredményeképpen hatékonyabbá vált a 
katasztrófák elleni védekezés, a bekövetkezett események hatásainak csökkentése, növelve ezzel a 
HTP beavatkozó állományának reagáló képességét a valós alkalmazások esetén. 
 Az integrált hatósági munka területén szolgálatot teljesítő hivatásos állomány kiemelt 
fontossággal kezelte az integrált hatósági tevékenységet, mellyel erősítettük a lakosság szabálykövető 
magatartását. Az új szabályozókat, normákat megismertettük az állománnyal. 
 Kiemelt feladatunknak tekintjük továbbra is a magas színvonalú szakmai munka végzését, 
melyhez elengedhetetlen, hogy továbbra is jól képzett szakemberek legyenek a szervezetben, ennek 
érdekében rendszeres továbbképzéseket hajtottunk és hajtunk végre. 
 Fokozott figyelmet fordítottunk a szakmai ellenőrzési színvonalának javítására, növelésére, 
kifejezetten az őrsök szakmai felkészültségére, ami megmutatkozott a felülellenőrzések során is. 
 Legfontosabb feladataink közé tartozott a Bgy KvK illetékességi terület településeinek 
katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata, melyet elvégeztünk. 
 Továbbra is kiemelt feladat lesz az illetékességi területünkön a veszélyes üzemek felügyelet 
alatt tartása, a veszélyes anyagok szállításának kontrollja. 
 Támogatásunkkal továbbra is biztosítjuk a Bgy HTP működési területén működő önkéntes 
szervezetek fejlődését, fejlesztési irányát, szakmai felkészültségét. 
 

 Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóm tudomásul vételét! 

 
Balassagyarmat, 2022. április 14. 

    
 Okolenszki Gábor tű. alezredes 
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4.2. Napirend 
 
Jóváhagyom: 
 
 
 Okolenszki Gábor tű. alez. 
 Kirendeltség-vezető 
 
 
 

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2021. éves Beszámoló jelentése 
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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 2021. 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 
végrehajtása, melynek segítségével a készenléti feladatok ellátása megfelelő szinten volt. 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 2021. évben is. 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. 

Kiemelt feladatként hajtottuk végre a koronavírus járvánnyal kapcsolatos feladatainkat, 
kiemelten az oltó-buszokkal kapcsolatos feladatokat.  

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 2021. 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 4/2021. 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 18 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendelkezik, amely megállapodásokat folyamatosan felülvizsgálom.  

 

II. Humán 

 

A 2021. évben humán szakterületen az alábbi változások történtek: 

Szolgálati viszonya megszűnt közös megegyezéssel történő leszereléssel: 5 fő 

Áthelyezési kérelemmel távozott: 1 fő    

Áthelyezési kérelemmel érkezett: 4 fő    

4 fő véglegesítése megtörtént.  

A vonatkozó belső szabályzók értelmében a meghatározott munkaidő keretet a szigorú 
szolgálatszervezési szabályoktól függetlenül a betegállományok, valamint 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 11,5 óra; II. félévben 29,5 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 46 fő volt érintve. A járvány miatt, valamint a 
betegállományból származó távolléti napok száma 1242 nap volt a készenléti állomány tekintetében, 
amely összesen 8403,16 óra. Hivatali munkarendben dolgozók közül 5 fő volt az évben 
betegállományban összesen 91 napot. 

A Balassagyarmati HTP készenléti állománya 2021. II. félévében rendszeresen segítette a 
Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot. Összesen 26 alkalommal biztosítottunk átrendelést. 

A Balassagyarmati HTP-n, valamint a Katasztrófavédelmi Őrsökön szolgálatot teljesítő 
állomány időszakos egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálata a 2021. évben nem teljes egészében 
került végrehajtásra a központilag leállított orvosi vizsgálatok miatt. A fizikai alkalmassági szűrésre az 
új eljárások alapján 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.  
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Jutalmak, elismerések 

Az „év balassagyarmati tűzoltója”: Király Péter tű. őrm. 

Főigazgatói dicséret és jutalom:  Szita Zoltán tű. ftőrm. 

      Istvanovszki Nándor tű. zls. 

Tiszti kinevezésben részesül: Ondrik Pál tű. őrgy. (Balassagyarmat HTP parancsnok-helyettes) 

 Szabó Gábor Vince tű. hdgy. (Balassagyarmat HTP rajparancsnok) 

 

Fegyelmi felelősségre vonás 2021. évben nem történt. 

 

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 2021. 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 

• Tűzoltó-technika kezelői tanfolyam 

A 2021. 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. 

 A készenléti állomány tekintetében nagy jelentőséggel bír, hogy folyamatos az utánpótlás 
képzés, melynek köszönhetően minden évben szakirányú felsőfokú végzettséget szereznek. 2021. 
évben 2 fő végzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, valamint 7 fő folyatatta tanulmányait az 
egyetemen. 
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III. Tűzoltás, műszaki mentés 
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Beavatkozást igénylő esemény 317 292 609 185 325 510 348 298 646 290 259 549 263 340 603 
Kiérkezés előtt felszámolt 43 14 57 30 11 41 39 13 52 49 17 66 34 15 49 
Téves jelzés 86 11 97 97 24 121 84 31 115 116 37 153 105 39 144 
Utólagos jelzés 3 0 3 1 0 1 10 0 10 10 0 10 9 0 9 
Szándékosan megtévesztő jelzés 6 0 6 7 0 7 1 0 1 11 0 11 5 0 5 
Összesen 455 317 772 320 360 680 483 342 825 476 313 789 416 394 810 

     

Kéménytűz 27 21 19 30 26 
Szénmonoxid mérgezés 9 14 11 16 15 
Tűzvizsgálat 5 2 15 7 9 
I.-esnél magasabb riasztási 
fokozat 

2 0 2 4 1 5 2 0 2 3 0 3 7 0 7 

Elhunytak száma 1 6 7 1 5 6 4 3 7 2 4 6 2 1 3 
ÖTE közreműködések 95 61 156 46 53 99 65 48 113 85 44 129 57 64 121 
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A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szervezeti egységeinek a 

működési területén a 2021. évi káreseti számok a következőképpen oszlottak meg.  
 

Szervezeti egység Tűzeset Műszaki mentés Összesen 

Balassagyarmati HTP 112 122 234 
Berceli KvŐ 55 54 109 
Rétsági KvŐ 102 124 226 
Szécsényi KvŐ 147 94 241 
Összesen 416 394 810 

 
A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén a tűzesetek 

helyszíne, valamint a műszaki mentések esetében a káresetek fajtája a következőképpen 
oszlottak meg a 2021. évben. 
 
Tűzesetek helyszíne: 
 

Tűzesetek helyszíne Kategóriához tartozó érték 

Egyéb 23

Igazgatási, iroda létesítmény 2

Ipari, termelési létesítmény 5

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény 2

Közlekedési eszköz 13

Közlekedési létesítmény 2

Mezőgazdasági létesítmény 2

Nevelési-, oktatási létesítmény 1

Otthon jellegű létesítmény 97

Szabad terület 155

Tárolási létesítmény 4
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Szabad terület Kategóriához tartozó érték 

Létesítmények szabad terei 37

Erdő és vegetációtűz 72

Hulladék, szemét 37

Közterület 9

 
Műszaki mentések esetén a káresetek fajtája: 
 

Káresetek fajtája Kategóriához tartozó érték 

Állatbaleset 11 

Baleset magasban 1 

Baleset mélyben 2 

Egyéb 39 

Elemi csapás - viharkár 55 

Életmentés 16 

Eltűnt személy keresése 2 

Épületomlás, magasépület baleset 10 

Fa kidőlés 95 

Gázszivárgás 10 

Halott kiemelés 2 

Közúti baleset 81 

Omlásveszély 3 

Rovar (méh/darázs) 9 

Sérült mentés 12 

Szén-monoxid szivárgás 27 

Technológiai meghibásodás 5 

Vasúti, mozdony baleset 2 

Vízkárok 12 
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2021. évi jelentősebb káresetek 
 
 
 
 

 
TMMJ 

azonosító
Település Cím 

Esemény 
típusa 

Helyszín típusa Jelzés dátuma Egyéb 
Riasztott 

szerek száma 

479078 Balassagyarmat 
Rákóczi fejedelem út 

28. 
Tűzeset 

Otthon jellegű 
létesítmény 

2021. 02. 24. II. K. 7 

525666 Balassagyarmat Prysmian MKM Kft. Tűzeset 
Ipari, termelési 

létesítmény 
2021. 08. 07. II. K. 7 

529098 Nógrádkövesd Comagro Sardo Kft. Tűzeset 
Tárolási 

létesítmény 
2021. 08. 15. III. K. 17 

542446 Szécsény Varsányi út 3. Tűzeset 
Tárolási 

létesítmény 
2021. 10. 13. II. K. 7 

549864 Szécsény Rákóczi út 27. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
2021. 11.16. II. K. 7 

550696 Tolmács NV Zrt. Tűzeset 
Ipari, termelési 

létesítmény 
2021. 11. 19. II. K. 10 

558405 Nógrádmegyer Petőfi út 183. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
2021. 12. 25. II. K. 8 
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2021. évi gyakorlatok 
 
 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és szervezeti egységei a 2021. évben a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott számú helyismereti foglalkozások a koronavírus járvány 
miatt nem teljesült maradéktalanul, Azonban a gyakorlatok számát tekintve végrehajtásra kerültek a 
meghatározottak szerint.  

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, 

• Szivattyúkezelői gyakorlat, 

• Roncsvágási gyakorlat, 

• Favágási gyakorlat, 

• Elsősegély-nyújtási gyakorlat, 

• Vízből mentési gyakorlat, 

• Vezetési gyakorlat, 

• Pincegyakorlat, 

• Emelőpárnák alkalmazásának gyakorlata, 

• Műszaki mentés jellegű gyakorlatok (sérültek kiemelése, gépjárművek kitámasztása) 

A 2021. évben kiemelt hangsúlyt fektettünk a közúti balesetek során felmerülő feladatok 
végrehajtásának gyakoroltatására, több alkalommal is műszaki mentés jellegű gyakorlatot szerveztünk 
a patvarci tűzoltó gyakorlópályán. 

 

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.  

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

Készenléti állomány: 



 
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS T�ZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 
- 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 szakterület tekintetében a katasztrófavédelmi megbízottak rendszeresen 
végrehajtották az előírt és 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 megyei törzsvezetési gyakorlaton. 

  Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, és a 
települések közbiztonsági referenseivel. Rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról 
tájékoztatjuk az érintett vezetőket. 

 A parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottai részt vettek a települési veszélyelhárítási 
tervek elkészítésében. 
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 A 2021. 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 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. Részt vettünk az oltóbuszokkal 
kapcsolatos logisztikai, helyszíni feladatok koordinálásában 10 település tekintetében.  

A Kirendeltség által szervezett és végrehajtott törzsvezetési gyakorlatok lebonyolításában, 
valamint a riasztási gyakorlatok adminisztrációs feladatainak végrehajtásában részt vettünk. 

Részt vettünk a Nemzeti Újra Minősítő gyakorlatokon, valamint települési és járási 
mentőcsoportok együttműködési gyakorlatán.  

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság a hivatásos katasztrófavédelmi szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi 
feladatokra való felkészülésének, ellenőrzésének és értesítésének rendjéről szóló 26/2021. számú BM 
OKF Intézkedése alapján 2021. szeptember 15-én értesítési gyakorlatot hajtott végre 

 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). 2021. 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. 2021. 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 2021-es 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 létesítmény részéről végrehajtott SKET 
gyakorlatokon rendszeresen részt veszünk. 

 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: 

 

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.  

 2021-ben egy új önkéntes tűzoltó egyesülettel (Kisherceg Önkéntes Tűzoltó Egyesület) 
kötöttünk együttműködési megállapodást II. kategóriában, valamint egy egyesülettel a korábbi 
megállapodást az egyesületben történt változásokat követően felülvizsgáltuk és újat kötöttünk. 

Az új szabályzók értelmében összesen 4 egyesülettel I-es, 14 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 15,30%

UN1170 ETANOL (ETIL-ALKOHOL) 7 10,70%

UN3480 LÍTIUMION AKKUMULÁTOROK 4 6,10% 

UN1402 KALCIUM-KARBID 4 6,10% 

UN1824 NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT (nátronlúg) 4 6,10% 
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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. 

Kisherceg Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 

  

Az Egyesületek társadalmi életében a Tűzoltó-parancsnokság 2021-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.  

 2021. évben az ÖTÉ-k 121 káreset felszámolásban nyújtottak segítséget, illetve avatkoztak be.
  

VIII. Gazdálkodás 

 A parancsnokság önálló gazdálkodással nem rendelkezik, a 2021. 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. A gépjárművek 
negyedéves karbantartásait végrehajtottuk, a feltárt hiányosságok a műszaki osztállyal egyeztetve 
lettek, a szükséges intézkedések, javítások megtörténtek. 

Több esetben a személyi állomány a feltárt hiányosságok, eseti hibák javításában részt vett, melyek a 
műszaki osztállyal egyeztetve lettek. 

Napi rendszerességgel vezetve vannak a gépjármű menetokmányok. 

Heti rendszerességgel koordinálva vannak a gépjárműmozgások, minden hó 6-ig az üzemanyag 
elszámolások átadásra kerültek a műszaki osztály felé. 
 
A Járműkövető Rendszer (továbbiakban JKR) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat végrehajtottuk. 
Minden gépjárművezető részére kiosztásra került az egyedi azonosító chip. A JKR üzemeltetésével 
kapcsolatos tapasztalatok heti rendszerességgel megküldésre kerültek a Nógrád MKI műszaki 
osztályára. 
 

Időszakos biztonság technikai felülvizsgálatok 

 A biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az igazgatóság műszaki osztálya koordinálja, kíséri 
figyelemmel. 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. 

 
A laktanyán belüli felszerelések a hatályos belső szabályzónak megfelelnek, karbantartásukról 

rendszeresen intézkedünk, végrehajtjuk. A laktanyában, illetve a készenléti gépjárműveken elhelyezett 
kisgépek, szakfelszerelések, légzésvédelmi eszközök, felülvizsgálatra kötelezett eszközök rendszeres 
felülvizsgálatát elvégeztük. 

 
Munkavédelem/Tűzvédelem 

Az oktatások dokumentálása, a kirendeltségen a tűzoltóságon és az őrsökön is a 
munkavédelmi oktatási naplóba kerülnek. 

 Az oktatások tematikáját tekintve többek között bemutatásra került a munkavédelmi törvény, a 
munkavédelemhez tartozó jogi szabályzók, a BM OKF munkavédelemhez kapcsolható főigazgatói 
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intézkedései, az igazgatóság belső szabályzói, az alkalmazott gépek, berendezések, technikai eszközök 
használatának biztonsági előírásai, a rendkívüli időjárással kapcsolatban jelentkező feladatok, a BM 
OKF által előírt oktatási anyagok, tanulságos balesetek, elsősegély nyújtási ismeretek. 

 Az elsősegély nyújtási ismeretek oktatása a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon a 
Katasztrófavédelmi Őrsök berendelésével, külső személy - mentőtiszt közreműködésével - 
bevonásával történt. Az oktatások a Munkavédelmi Naplón kívül lettek dokumentálva. 
 

 A szerv (BELSŐ) munkavédelmi felügyelője által lefolytatott, illetve részvételével történt 
munkavédelmi ellenőrzések és szemlék száma (összesen, valamint szemle fajtája szerinti 
megosztásban (munkavédelmi szemle, célellenőrzés, ismételt ellenőrzés; soron kívüli) és a szemlén 
tett megállapítások (pl. hiányosság megnevezése, hatósági eljárás megjelölése) 

 
Kiadásra került a 19/2021. számú Igazgatói intézkedés a veszélyhelyzet idején követendő 

magatartási szabályokról. COVID-19 járványügyi intézkedéseket az Igazgatóság teljes személyi 
állománya betartja. Az intézkedés többek között előírásokat tartalmaz a szolgálatváltás, az 
ügyfélfogadás, a fertőtlenítés, a dohányzás stb. rendjére. A felületi valamint a kézfertőtlenítéshez a 
fertőtlenítő szerek rendelkezésre állnak, pótlásuk igény szerint az Igazgatóság műszaki osztályán 
keresztül biztosított. 
 
 
Munkavédelmi vizsgáztatások: 

 Az igazgatóság munkavédelmi felügyelője 1 alkalommal szervezett munkavédelmi 
vizsgáztatást a megyei igazgatóság-, a kirendeltségek-, valamint a tűzoltóságok,- őrsök részéről érintett 
személyi állomány részére az alábbi táblázatban jelzett bontásban. 
 

Szerv Bgy. HTP 
Rétsági 
KVŐ 

Szécsényi 
KVŐ 

Berceli 
KVŐ 

Összesen 

Létszám 1 1 2 1 5 

 
  
Személyi sérüléssel járó balesetre vonatkozó statisztikai adatok  
 

Felmentési nappal nem járó 
balesetek száma (db) 

Felmentési nappal járó 
balesetek száma (db) 

2 0 
 

Időszakos egészségügyi vizsgálat 
Az időszakos egészségügyi vizsgálatok megkezdődtek, de 2021 november 29-től a BM OKF 

35000/10545-2/2021.ált levele értelmében felfüggesztésre kerültek. Az elmaradt vizsgálatok 2022 
évben beütemezésre kerülnek. 

Karbantartások 
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A Balassagyarmat Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon lévő tömlőszárító torony felújítása 

2021. évben külső vállalkozó bevonásával teljes egészében felújításra került, biztonságos 
munkavégzésre, rendeltetésszerű használatra alkalmas.  

A Parancsnokság híradóügyelet helyisége átépítésre került a munkavégzéshez szükséges 
körülmények figyelembevételével. 
 A patvarci tűzoltó gyakorló pályán kialakításra került egy műszaki mentési gyakorlatok 
végrehajtását szolgáló gépjármű eszközpark, amely segítségével a közlekedési baleseteket megfelelően 
tudjuk szimulálni. 
 

Jövőbeni célkitűzéseink között szerepel a szertárban található szerelőakna felújítása, valamint 
a gépjárművek biztonságosabb ki-be állása miatt a szertárkapuk bővítése, motoros kapukra történő 
cseréje.  

Tűzvédelem 

 A Nógrád MKI egy tűzvédelmi szabályzattal rendelkezik, melynek hatálya kiterjed az 
igazgatóság irányítása alá tartozó Kirendeltségek, Hivatásos Tűzoltóságok, Őrsök által használt 
létesítményekre és a teljes személyi állományára. 

 Az általános tűzvédelmi ismeretek oktatása a Nógrád MKI Igazgatójának 14/2015. számú 
Intézkedése szerint történik. A Balassagyarmati KVK és HTP, valamint az Őrsök teljes személyi 
állományának a tűzvédelmi oktatása rendben megtörtént. 

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 vonatkozó belső 
szabályzókra, továbbá a téli időjárás veszélyei, hólánc használata, felszerelésének ismertetése és a 
JKR-rel kapcsolatos feladatok. 

 

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 patvarci tűzoltó gyakorlópálya mászóháza teljes felújításon esett át, valamint beszerzésre 
került a leesés elleni védelemi eszköz.  

 

Ruházat 
2021. évben COVID-19 pandémiás intézkedések miatt egy alkalommal került sor ruházati szemlére. 
A ruházati szemlén feltárt hiányosságok pótlása megtörtént, jelenleg mindenki rendelkezik a részére 
előírt ruházattal. 

Az egyéni védőeszközökkel történő ellátás, az egyéni védőeszközök cseréje és pótlása az 
elhasználódás tekintetében folyamatosan történik a kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok és őrsök 
vonatkozásában az igazgatóság műszaki osztályának koordinálásával. 
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IX. Ellenőrzés 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság éves ellenőrzéseit a 2021. 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.  

 Parancsnoki ellenőrző gyakorlat 2021. 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.  

 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 vizsgáltam a 
létesítmény tűzoltói beavatkozás szempontjából releváns körülményeit, a vonatkozó szabályok 
betartását is. 

 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 gyakorlatokon a 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. 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, Együttműködési 
Megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületeknél 2021. évben a pandémiás helyzet 
figyelembevételével a felügyeleti ellenőrzéseket végrehajtottuk.   

 

X. Egyéb 

A készenléti állomány részére meghatározott oktatásokat, képzéseket megtartottuk, törekedve 
a szakmai képzéseken elhangzottak ismeretanyagok átadására. 

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.  
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A nagyszámú Covid-19 fertőzések és a tartós betegállomány ellenére a szigorú 

szolgálatszervezési feladatok betartásával a mentő tűzvédelem megfelelő szinten tartása minden 
esetben megvalósult. 

 

Kirendeltség-vezető Úr, kérem jelentésem elfogadását. 

 

Balassagyarmat, elektronikus bélyegző szerint 
 
 
 Mohács Gábor tű. alezredes 
 tűzoltóparancsnok 
 Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság  

 

 

  


