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BEVEZETÉS 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) tevékenységét a 
szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: 
BM OKF) és az Igazgatóság normatívái, továbbá a belügyminiszter által jóváhagyott alapító okirata és 
a BM OKF által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az éves munkaterv alapján 
végezte. 

A 2015. évre összeállított kiemelt célkitűzéseinket, a féléves vezetői munkatervekben meghatározott 
feladatokat határidőre végrehajtottuk. A katasztrófa- és a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése 
érdekében hatósági munkamódszereket alkalmaztunk, a szakirányítási, szakfelügyeleti tevékenységet 
erősítettük. Az eseménykezelés javítása érdekében a vezetői és végrehajtói állomány széleskörű 
felkészítése megtörtént. A műveletirányítók képzésével, oktatásával a szakszerű feladat ellátását, a 
Tevékenység Irányítási Központba (továbbiakban: TIK) való költözéssel a káresetek gyors, hatékony 
felszámolását segítettük elő. 

A műveletek elemzésével és oktatásával növeltük a beavatkozások hatékonyságát, továbbá a lakosság 
tájékoztatásával, felkészítésével, a hatósági tevékenységgel a vegetációs tüzek kialakulásának 
lehetőségét előztük meg. Kiemelten kezeltük az önállóan beavatkozó Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 
(továbbiakban: ÖTE) kialakítását az Őrsprogram fejlesztése mellett. Az ÖTE-k működőképességét 
elősegítették a pályázatokon elnyert korszerű szakfelszerelések, valamint a hivatásos egységekkel 
végrehajtott közös gyakorlatok. 

Az Igazgatóság és a helyi szervek állománya aktív részt vállalt az önkéntességben, az önkéntes 
szervezetek támogatásában, a lakosság önvédelmi készségének fejlesztésében, valamint a települési 
mentőszervezetek megalakításában. 

A területi és helyi védelmi igazgatási felkészítéseken a katasztrófavédelmi megbízottak (továbbiakban: 
KVMB) szakirányításával feldolgozásra kerültek a közbiztonsági referensi rendszerből származó 
tapasztalatok, amelyeket beépítettük a közös munkába, így megvalósult a kétirányú 
információáramlás, ezáltal biztosítva a problémafelvetésekre történő megfelelő szintű intézkedések 
meghozatalát. 

A potenciális létfontosságú rendszerelemek kijelölésében, valamint a kijelöltek ellenőrzésében részt 
vettünk. Az Igazgatóság saját Üzemeltetői Biztonsági Tervét és a hozzá kapcsolódó helyi szabályzók 
aktualizálását, továbbá az alapvető és létfontosságú fogyasztók kijelölésének felülvizsgálatát és 
kijelölésének meghosszabbítását elvégeztük. 

A megye területén hatósági felügyelet alatt tartottuk a veszélyes anyag szállítást (továbbiakban: 
VÁSZ), vizsgáltuk a felszámolás alatt álló üzemek telephelyein a veszélyes anyagok jelenlétét, 
továbbá folyamatosan fejlesztettük az ellenőrzésekben részt vevő állomány intézkedés- és ellenőrzés 
taktikai ismereteit. Ennek érdekében a társhatóságokkal (Alkotmányvédelmi Hivatal, Rendőrség és 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal) folyamatos volt az együttműködés. A minél hatékonyabb beavatkozás 
érdekében, azt elősegítve, több esetben fejlesztési ötleteket dolgoztunk ki. 

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek hatálybalépése miatt a 
területi és helyi szerveink hatósági jogkörökben dolgozó állományának képzése, az új hatáskörök 
alkalmazásának, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályainak készségszintű elsajátítása 
folyamatos volt. A hatósági szakterület kiemelt célja volt az integrált hatósági munka fejlesztése, a 
szolgáltató szemlélet kialakítása. 

A gazdasági szakterület fő feladatát - a járművek, ingatlanok állagának megőrzését, a karbantartottság, 
a megállapított költségkereten belül való takarékos üzemeltetést – teljesítette, ezzel biztosította 2015 
évben is az Igazgatóság hatékony és költségtakarékos működését. 

A humán szakterület fő feladata volt a meglévő humánerőforrás megfelelő átcsoportosítása, a 
felvételre jelentkezők toborzása, alkalmassági vizsgálatainak koordinálása, valamint a képzésekre 
történő beiskolázások megtervezése. 
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A Hivatal a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó pontjában foglaltak alapján a hatályos 
jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belső rendelkezések alapján végezte 
feladatait. 

A helyi szervek igazgatási, titkársági munkáját figyelemmel kísérte, szakmai iránymutatással 
támogatta őket és ellenőrizte tevékenységüket. Tervezte és lebonyolította az Igazgatóság 
kommunikációs tevékenységét, megszervezte az igazgató hivatali programjait. 

Kiemelt feladatként kezeltük az Igazgatóság által megkötendő együttműködésének kiszélesítését, 
valamint az ügyfélszolgálati tevékenység során a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és 
bejelentésekkel kapcsolatos eljárások lefolytatását. 

Az Ellenőrzési Szolgálat által végrehajtott ellenőrzések megállapításai támogatták a vezetőket 
döntéseikben, objektív értékeléssel alátámasztották a jogszerű, szakszerű működést, a hatékonyabb 
feladat végrehajtás érdekében javaslatokat fogalmaztak meg jelentéseikben. 
 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

1. Polgári védelmi szakterület 

1.1. Védelmi igazgatás 

A megyei védelmi igazgatásban résztvevő szervekkel történő megfelelő szintű együttműködés és a 
jogszabályi háttér biztosította a védelmi bizottságok feladattervében meghatározott katasztrófavédelmi 
feladatok végrehajtását a különböző igazgatási szinteken. 

A Megyei Védelmi Bizottság (továbbiakban: MVB) elnökével való folyamatos kapcsolattartás mellett 
a védelmi titkár-helyettesi beosztásba delegált tiszt és a Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: 
HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesei útján meghatározó szerepet töltöttünk be a bizottságok 
munkájában. 

A tavaszi hóolvadás miatti árvízre, valamint a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés érdekében az 
MVB és a HVB-k ülésein javaslatot tettünk a felkészülés érdekében végrehajtandó feladatokra. 

A MVB Katasztrófavédelmi Munkacsoport és a HVB-k munkacsoportjai részére felkészítést tartottunk 
a különleges jogrendről, kiemelve a veszélyhelyzetben végrehajtandó feladatokat. 

A megyei Veszélyhelyzet Kezelési Központ (továbbiakban: VKK) folyamatos fejlesztésével 
megvalósítottuk a megyei operatív törzs munkájának és ezzel a sikeres eseménykezelés alapfeltételét. 
Több esetben gyakorlás keretében teszteltük a katasztrófavédelmi igazgatóság operatív törzsének és az 
MVB katasztrófavédelmi munkacsoportjainak helyet adó VKK-t, amely technikai ellátottságának 
továbbfejlesztése a még hatékonyabb működés érdekében folyamatos. 

2015 évben 250.000 Ft-tal támogatta az MVB a polgári védelmi felkészítési feladatainkat, amelyből 
14 települési önkéntes mentőszervezet nemzeti minősítő gyakorlata és a Palóc Mentőcsoport éves 
felkészítése és gyakorlása került megvalósításra. 

1.2. Tervezés-szervezés 

Folyamatosan pontosításra került az Igazgatóság Értesítési, valamint a Készenlétbe-helyezési Terve. 

Végrehajtottuk a települések kockázati besorolásának felülvizsgálatát, amely során kezdeményeztük 
Nógrád település II-ből III-ba átsorolását a Nógrádi Hűtőház ammónia hűtőközegének eltávolítása 
miatt, így a megyében 4 település I-es, 51 település II-es és 76 település III-as katasztrófavédelmi 
osztályba sorolt település van. 

A 234/2011. (XI.10.) számú kormányrendeletnek megfelelően felülvizsgálatra kerültek a települési, 
kirendeltségi, járási és területi veszélyelhárítási tervek. 

Pontosítottuk a téli intézkedési tervet a közúti kiemelt kockázati helyszínekre vonatkozóan. 

Kijelölésre került a szakmai segítségnyújtásra és irányítás átvételére alkalmas, vezényelhető állomány. 

A HELIOS adatbázisba feltöltésre kerültek az előírt adatok, melyet folyamatosan ellenőriztünk. 
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1.3. Ellenőrzés 

A polgári védelmi szakterület 2015 évben 578 ellenőrzést hajtott végre, ebből 269 kockázati helyszíni 
ellenőrzés volt az alábbi megoszlásban: 

A megye víztározóinak állapotát 34 helyszínen, a belterületi vízelvezető rendszereket 147 helyszínen 
vizsgáltuk. Az ellenőrzéseket követően a hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedtünk. 
Tavasszal és ősszel összesen 24 alkalommal ellenőriztük az árvízi védművek állapotát a Közép-Duna- 
völgyi Vízügyi Igazgatósággal közösen. Veszélyes fák ellenőrzése 19 esetben történt. Téli kockázati 
ellenőrzésre 21 esetben került sor. Vis maior támogatás igényléssel kapcsolatban 24 ellenőrzés történt. 

A kockázati helyszínek ellenőrzésén túl a befogadó helyek ellenőrzésére 93 esetben került sor. 195 
ellenőrzést hajtottunk végre a lakossági riasztó-tájékoztató eszközök tekintetében. Veszélyelhárítási 
terv ellenőrzésére 7 esetben került sor. Lebiztosított anyag, eszköz ellenőrzése 2 esetben történt. 
Lakossági bejelentések ellenőrzésére 12 esetben került sor. 

1.4. Felkészülés, felkészítés 

A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1138/2014. (III.14.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. 
a) alpontja alapján a védelmi igazgatás rendszerében a területi (megyei), a helyi (járási) és települési 
szinten honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek két napos továbbképzése megyénkben 2015. 
március 17-18-án került végrehajtásra a Megyeháza dísztermében. 

A közbiztonsági referensek felkészítése folyamatos. Kiemelt feladatként szaktovábbképzés is 
végrehajtásra került, amely során a megyénkben történt földrengések és a téli rendkívüli időjárás 
tapasztalatainak feldolgozása mellett az állandó kockázatot jelentő veszélyes áruk szállítása során 
bekövetkező balesetek, valamint a rendkívüli időjárás következményeinek kezelése került 
átgondolásra. 

A védelmi igazgatásban résztvevők részére tartott felkészítések területén 31%-os emelkedést értünk el. 

A polgári védelmi szervezetek alap- és szakkiképzése a megye összes településén már megtörtént. 
Vezetőképzésre 123 településen került sor. Az állomány továbbképzését 64 település esetében már 
végrehajtottuk. A fentiek indokolják a 2015 évben felkészített létszám csökkenését (2014 évben: 1782 
fő, 2015 évben: 368 fő), amely már csak a kiképzett állomány továbbképzésére irányul. 

Folytattuk a tanulóifjúság felkészítését. A 2014 évhez képest 69%-al növeltük az általános iskolában 
tanulók és 61%-al a középiskolában tanuló felkészítésben részesült diákok számát. Külön figyelmet 
fordítottunk a speciális igényű diákok felkészítésére is, amely 205%-os emelkedést mutat a korábbi 
évhez képest. 

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az ifjúsági versenyre való felkészítésre. 2015 évben 
megrendezésre került a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntője, 
amelynek díjazására 2014 évben az MVB elnöke vándorserleget alapított. 2015-ben az országos 
döntőn a Nőtincsi Általános Iskola tanulói a nyolcadik helyezést érték el. 

Kiemelt feladatként kezeltük a közösségi szolgálati tevékenységünket, amely javuló tendenciát mutat. 
2014 évben 297 fő, 2015 évben 400 fő teljesítette fogadóintézményeinkben az előírt feladatot. A 
teljesített óraszámokban is jelentős a változás 2014-ben 1573 óra volt, 2015-ben ez a szám 2613 órára 
nőtt. 

1.5. Műveletirányítás, beavatkozás 

2015. január 1-én bekövetkezett földrengéssel kapcsolatban végrehajtottuk a káreseti szemléket és az 
iparbiztonsági szakterülettel közösen a tározók, védművek, közművek, valamint a veszélyes üzemek 
soron kívüli ellenőrzését. 

1.6. Gyakorlatok 

Igazgatóságunk törzsvezetési gyakorlat keretében készült fel a káresemények kezelésére. A felkészülés 
jegyében három országos és egy megyei törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra. 
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Kommunikációs gyakorlatra hét esetben került sor, melyből egy megyei szervezésű volt. Részt vettünk 
az MVB értesítési gyakorlatán. 

Ellenőrző gyakorlatba és szituációs gyakorlatba 3-3 esetben vontuk be az önkénteseket, nagy 
hangsúlyt fektetve az önkéntesek bevonásával végrehajtott gyakorlatokra. Nemzeti Minősítő 
Gyakorlatra 10 esetben került sor, amely során 14 települési önkéntes mentőcsoport tett vizsgát. 
Együttműködési gyakorlatra két esetben került sor. 

Egyik esetben a Palóc Mentőcsoport éves gyakorlatának keretében a hivatásos egységekkel történő 
közös munka, másik esetben az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.-vel való együttműködés 
gyakorlása során az új aggregátorszer üzemeltetése került gyakoroltatásra. 

Egy esetben a Palóc Mentőcsoport riaszthatóságát ellenőriztük berendelési gyakorlat keretében, egy 
alkalommal vízből való mentési gyakorlaton vett részt a Palóc Mentőcsoport és a Szécsényi Járási 
Mentőcsoport. 

1.7. Önkéntes mentőszervezetek 

2015 évben megalakított 14 települési önkéntes mentőcsoport felkészítése és nemzeti minősítő 
vizsgája végrehajtásra került. A mentőcsoportok mindegyike (a veszélyeztetettséget figyelembe véve) 
alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületre szerezte meg a minősítést. 

Az elmúlt időszakban az önkéntes mentőszervezetekkel való együttműködés területén jelentős 
előrelépés történt. A Palóc Mentőcsoportot alkotó szervezetek mind nagyobb részt vállaltak az 
események kezelésében. 2015 évben 24 alkalommal kerültek alkalmazásra, melyből 18 esetben 
önállóan avatkoztak be. Mindemellett fontos az a tény is, hogy a hivatásos állomány riaszthatósága is 
fenntartott volt ez idő alatt. A mentőcsoportok alkalmazására jellemzően állatmentések, eltűnt 
személyek keresése, valamint műszaki mentések során került sor. 

Az önkéntes mentőszervezetek 2015 évi támogatására kiírt pályázaton Igazgatóságunk által támogatott 
mentőszervezetek megyénk legaktívabb mentőszervezetei voltak. A pályázati célok megvalósulása 
megyénk közbiztonságát tovább növelte, kiemelten a beavatkozások minőségében jelent változást. Az 
önjáró áramfejlesztővel biztosítottá vált áramkimaradás esetén az Igazgatóság által használt 
objektumok ideiglenes elektromos energiaellátása, valamint a pályázó Palóc Mentőcsoport esetében is 
jelentős képességnövekedést eredményezett. A benyújtott pályázatok is azt bizonyítják, hogy 
mentőszervezeteink együtt gondolkodnak az Igazgatósággal, egyformán látják azokat a kritikus 
pontokat, amelyek problémát jelenthetnek megyénkben. 

2. Tűzoltósági szakterület 

2.1 Tűzoltás, műszaki mentés, kiemelt események 

Nógrád megyében összesen 1178 esemény történt, ebből 516 műszaki mentés, 662 tűzeset. A műszaki 
mentéshez tartozó téves jelzések száma 128, a szándékosan megtévesztő jelzés 6, a tűzesethez tartozó 
téves jelzés 109 volt, szándékosan megtévesztő jelzés 5 esetben érkezett. A téves tűzjelzést 79 
alkalommal automata tűzjelző berendezés adta. 

A műveletirányításhoz érkezett összes bejelentés 6,03 %-al volt több az előző évhez képest. Tűzesettel 
kapcsolatban 8,83 %-al kevesebb, műszaki mentéssel összefüggésben 21,47 %-al több bejelentés 
érkezett. A téves jelzések száma 16,36 %-al növekedett, a szándékosan megtévesztő jelzések száma a 
2014-es évben rögzített egy esettel szemben hatra emelkedett, mely esetekben a szükséges intézkedés 
megtörtént. 

2015-ben ismét száraz és az átlagosnál melegebb nyári időjárás volt jellemző. Az elmúlt nyáron 
összesen 42 forró napot regisztrált a meteorológiai szolgálat, így a körülmények gyakran voltak 
kedvezőek a vegetációs tüzek keletkezéséhez. Ennek ellenére a kiugró statisztikai mutatók elmaradtak 
az év során, így már szembetűnőbb eredménye látható a hatékony megelőző és lakosság tájékoztató 
tevékenységnek. A múlt évben összesen 240 tűzeset történt szabadterületen, amely során 134 esetben 
volt érintett erdő és vegetációs terület. 

Szén-monoxid mérgezés gyanúja miatt összesen két alkalommal vonultak egységeink lakossági 
bejelentésre. 
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Kéménytűz 58 esetben történt, melyek kapcsán szervezeti egységeink megtették a szükséges hatósági 
intézkedéseket.  

Az összes beavatkozást igénylő eseményszámhoz képest a szabad területen keletkezett tüzek száma 
2014-ben 62,7 %, 2015-ben 50,63%, az épített környezetben előfordult tüzek 2014-ben 30,13 %, 
2015-ben 42,19% volt. 

Műszaki mentés és tűzeset során 2014-ben 71, 2015-ben 126 sérült személyen segítettek a tűzoltók. 
Tűzeset következtében 2014-ben 12 fő, 2015-ben 22 fő civil személy sérült meg, 2014-ben 1 fő, 2015-
ben 3 fő hunyt el. Az együttműködési megállapodást kötött ÖTE-k száma eggyel emelkedett, így már 
húsz ÖTE működik megyénkben. Összesen 219 esetben kerültek alkalmazásra káresetnél. A 
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Salgótarjáni KvK) működési területén 
67 alkalommal, a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Balassagyarmati 
KvK) (együtt: KvK) működési területén 152 alkalommal vettek részt a káreset felszámolásban. 

Az események I-es, vagy I-es kiemelt riasztási fokozat szerint vonultatott erő-, eszközzel kerültek 
felszámolásra. Eseti műveletelemzés készítését három esemény kapcsán rendelt el Igazgatóságunk. 

2.2 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek pályázati támogatása 

A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen, az ÖTE-k számára kiírt 2015. évi 
pályázatára valamennyi együttműködési megállapodást kötött ÖTE nyújtott be pályázatot 
megyénkből. Minden egyesület sikeresen vett részt a pályázaton. Az elnyert támogatás összértékét 
tekintve megyénk a középmezőnybe került. 

Pályaalkalmassági vizsgálaton tizenhárom fő vehetett részt, tűzoltó technika kezelői tanfolyamon 
huszonnégy fő kapott lehetőséget kiképzésre. Üzemeltetési költségre összesen 2.402.143 Ft-ot kaptak 
egyesületeink előlegként vagy utólagos finanszírozásban. Valamennyi egyesület a megadott határidőre 
eleget tett az elszámolási kötelezettségének. 

2.3 Képzések, továbbképzések 

2015-ben folytatódott a tűzvizsgálati eljárásban résztvevő munkatársak képzése és vizsgáztatása. 
Tűzvizsgáló helyszínelői tanfolyamon egy fő, Tűzvizsgáló III. modul Kriminalisztikai ismeretek 
címen szervezett továbbképzésen szintén egy fő vett részt. A tűzvizsgálati feladatokat ellátó személyek 
részére két továbbképzés került megszervezésre. Az I. félévi továbbképzés alkalmával a helyszíni 
szemle szabályaival, a vonatkozó hatályos jogszabályokkal, a tűzvizsgálat során felhasználható 
kriminalisztikai módszerekkel ismerkedtek meg a résztvevők, valamint egy tűzvizsgálati anyag került 
feldolgozásra esettanulmányként. A II. félévi felkészítésen a gyakorlati végrehajtásra helyeztük a 
hangsúlyt. A tűzvizsgálati eljárásban résztvevő munkatársak a leggyakrabban előforduló, vizsgálatra 
kerülő tűzeset, a lakás, otthon jellegű építmények tűzeseti helyszíni szemléjét hajtották végre 
berendezett helyszínen, mentorált formában. Az elméleti felkészítések során esettanulmány 
feldolgozására és a vonatkozó jogszabályok ismétlésére is lehetőség nyílt. 

A tűzoltásvezetők részére a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség által központilag 
szervezett tehergépjárművekről, felépítményekről és azok mentéséről szóló képzésen, valamint a 
TIGÁZ-DSO gyakorlópályán történő felkészítésen a biztosított létszámkeretet kihasználva a 
beavatkozást irányító parancsnokok vettek részt. 

A tűzoltásvezetői továbbképzésen gyakorlati demonstrációval egybekötött elméleti felkészítés történt a 
napelem és napkollektor rendszerek környezetében végzett tűzoltási feladatok veszélyeiről. A helyi 
szerveknél beavatkozást irányító vezetők továbbképzése alkalmával az aktuális feladatok, a változások 
és a vonatkozó szabályozók áttekintése, illetve egy-egy kiemelt esemény feldolgozása történt meg. 

A készenléti állomány az éves továbbképzési tervben foglaltak szerint hajtotta végre képzését, amit a 
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (továbbiakban: KMSZ) rendszeresen ellenőrzött. 

2.4 Szakmai versenyek, gyakorlatok 

Igazgatóságunk júniusban megrendezte a hivatásos tűzoltók szakmai versenyét, ahol valamennyi 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) és katasztrófavédelmi őrs (továbbiakban: KvŐ) 
képviseletében indult csapat. Az augusztus végén rendezett országos szakmai versenyen a Salgótarjáni 
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HTP megyei győztes csapata képviselte megyénket. A csapat összesítésben a középmezőnyben 
végzett, beosztott egyéni versenyben országos második helyezést ért el kollégánk. 

Az Országos Lépcsőfutó Bajnokságon kettő csapat nevezett megyénkből, ebből az egyik csapat 
korcsoport szerinti értékelés során negyedik helyezést ért el. 

Vezetői delegáció képviselte megyénket júniusban a Besztercebányai Kerületi Tűzoltóság 
Parancsnoksága által szervezett TFA (Toughest Firefighter’s Alive) versenyen, amelynek kapcsán a 
fogadó féllel tovább mélyítettük a szakmai kapcsolatot. 

Szeptemberben a megyei hivatásos és önkéntes tűzoltók részére megrendeztük a megyei erős tűzoltók 
versenyét Balassagyarmat főterén. 

A turista utak kockázati helyszíneinek jobb megismerése és a beavatkozó állomány gyakoroltatása 
érdekében mindhárom szolgálati csoport részére tartottunk szituációs begyakorló gyakorlatot a 
Mátraverebély-Szentkút Remetebarlangnál. A gyakorlatokba bevontuk a speciális felkészültséggel 
rendelkező civil mentőszervezeteket és ÖTE-ket, így az együttműködés gyakoroltatására is sor került. 

A Salgótarjáni és Pásztói HTP, valamint a Szécsényi és Berceli KvŐ bevonásával katasztrófavédelmi 
együttműködési gyakorlatot szervezetünk novemberben Bátonyterenye-Szorospatak településrészen 
található régi bányaterület kiszolgáló építményeiben. A feltételezés szerint földrengés következtében 
az épület károsodott, személyek sérültek meg és rekedtek bent, az egyik épületrészben pedig tűz ütött 
ki. A gyakorlaton a Palóc Mentőcsoport önkéntes mentőszervezet is részt vett. 

Az előírt megyei ellenőrző gyakorlatok az összesített éves gyakorlattervnek megfelelően kerültek 
megtartásra, megfelelt eredménnyel. 

Az ÖTE-k részére a Nógrád Megyei Tűzoltó Szövetséggel közösen az elmúlt év május hónapban is 
megszerveztük a Megyei Tűzoltónapot és Önkéntes Tűzoltó Versenyt. Az IFA gépjárműfecskendővel 
rendelkező önkéntes egyesületek részére meghívásos verseny került megrendezésre októberben, amit a 
hagyományoknak megfelelően a Rétsági ÖTE bázisán tartottunk, ami az elmúlt két évben 
főzőversennyel is kiegészült. 

2.5 Műveletelemzés, prognóziskészítés, beválás vizsgálat 

A műveletelemzéssel, prognózis és beválásvizsgálat készítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó 
személyek vettek részt a BM OKF Hatósági Koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály által 
szervezett továbbképzésen. A meghatározott feladat szerint az Igazgatóságunk is megszervezte a 
területi és helyi szinten érintett munkatársak továbbképzését.  

A megelőző évek műveleti és meteorológiai adatai alapján összeállítottuk a megye negyedéves 
komplex veszélyhelyzeti prognózisait, a KvK-k havi műveleti terveit, illetve azok beválásvizsgálatait. 
A prognózisokban meghatározott feladatok végrehajtásra kerültek, megkönnyítve ezzel a felkészülést 
az esetlegesen bekövetkező káresetek felszámolására, lakosságvédelmi intézkedések meghozatalára.  

Három eseti műveletelemzés elkészítése került elrendelésre, melyekből kettőt a KvK-król kijelölt 
személyek készítettek el, egyet pedig az iparbiztonsági főfelügyelő, mivel az esemény kritikus 
infrastruktúra védelem területén következett be. Az eseti műveletelemzések kapcsán megfogalmazott 
tapasztalatok, illetve javaslatok felterjesztésre kerültek a BM OKF-re. 

2.6 Tűzvizsgálati tevékenység 

2015 évben összesen 20 esetben került tűzvizsgálat megindításra, a körülmények mérlegelése után 17 
tűzvizsgálati eljárást folytattak le a KvK-k. A legjellemzőbb megindítási ok bűncselekmény gyanúja 
volt, ami alapján az eljárás hivatalból megindult. Az év végéig 13 tűzvizsgálati eljárás került lezárásra. 
A lezárt tűzvizsgálatok 5 esetben állapítottak meg szándékos emberi közreműködést, melynek során 
nyílt lánggal okoztak tüzet. 

További 5 alkalommal szintén nyílt láng, mint keletkezési ok került megállapításra, 2 esetben tüzelő, 
fűtőberendezés váltotta ki a tüzet. Ismeretlen keletkezési okot 1 esetben állapított meg az eljárás. 
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2.7 Tűzmegelőzési, felkészítési tevékenység 

A megelőzés érdekében a Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság (továbbiakban: NMTB) fő feladata 
a lakosság mind szélesebb körének tájékoztatása, az állampolgárok biztonságának növelése, továbbá a 
nemzetgazdaságot érintő tűzkárok csökkentése volt. A bizottság tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy 
megyénkben a szabadtéri tűzesetek száma csökkent. 

Az NMTB az Országos Tűzmegelőzési Bizottság (továbbiakban: OTB) iránymutatásai alapján végezte 
munkáját. Ennek keretében legfontosabb feladatai a lakosság, valamint a mező- és erdőgazdálkodók 
részére a szabadtéri vegetációs tüzek, szén-monoxid mérgezés megelőzésére folytatott figyelem 
felhívó kampány (spotfilmek a regionális és helyi TV-ben, plakátok, óvodai foglalkoztató, szakmai 
fórumok, stb.) megszervezése és koordinálása volt. Az NMTB tevékenységének bemutatására és 
lakosságtájékoztatási céllal 24 különböző rendezvény szervezésében és végrehajtásában vettünk részt, 
amely során a két kiemelt feladattal kapcsolatos kampányunkat is népszerűsítettük. Az iskolák és 
települések által megrendezett gyermeknapi rendezvény sorozat alkalmából több mint húsz helyszínen 
jelentek meg munkatársaink, ahol a katasztrófavédelem és a tűzoltóság feladatait, a természeti és 
lakókörnyezetünk tűzvédelmével összefüggő helyes magatartási szabályokat, a szén-monoxid 
mérgezés megelőzésének lehetőségeit ismertettük. A „Nyitott szertárkapuk” rendezvénysorozatba hat 
helyszínnel kapcsolódtunk be az önkéntes mentőszervezetek bevonásával. 

Az iskolások számára kiírt alkotói pályázaton ismét eredményesen szerepeltek megyénk tanulói az 
országos megmérettetésen. I-es korcsoport plakát kategóriában III. helyezést, II-es korcsoport kisfilm 
kategóriában II. helyezést értek el. A legtöbb pályázatot beküldő iskola a Nőtincsi Általános Iskola 
volt 77 darab plakát pályaművel, így pályázott a „Legkreatívabb iskola 2015” címre, melyet el is 
nyert. Nyereményük egy egész napos tűzoltási bemutató és tűzvédelmi ismeretterjesztő előadásokat 
tartalmazó szakmai program volt, amely 2015. október 9-én került lebonyolításra az oktatási 
intézményben. 

A salgótarjáni és balassagyarmati Közbiztonsági Nap keretében bemutattuk a tűzmegelőzési 
bizottságok munkáját. 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár „Partnerségben a biztonságért” címmel szervezett 
rendezvénysorozatban egy teljes napot szervezett Igazgatóságunk a könyvtár területén, amelyen a civil 
és hivatásos szakmai szervekkel, köztük a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 
Egyesülettel (továbbiakban: RSOE) együtt az NMTB is jelen volt. 
Az Igazgatóság az RSOE Nógrád megyei tagszervezete útján közreműködött és szakmai támogatást 
nyújtott az egyesület sikeres tevékenységéhez. 2015-ben több rendezvényünk szervezésében, 
támogatásában, lebonyolításában is részt vett, illetve színvonalas programot biztosított az RSOE. 

3. Iparbiztonsági szakterület 

3.1 Védekezés a súlyos ipari balesetek ellen 

Az iparbiztonsági szakterületen hatályba lépő új jogszabályok hatására jelenleg Nógrád megyében 7 
súlyos káresemény elhárítási terv (továbbiakban: SKET) készítésére kötelezett kiemelten kezelendő, 
illetve küszöbérték alatti üzem működik az iparbiztonság hatósági felügyelete alatt. Részleges SKET 
gyakorlaton 3 üzemben vettünk részt, továbbá 22 esetben végeztünk üzemazonosítást, 10 esetben 
veszélyes üzem ellenőrzést, melyeket a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (továbbiakban: KML) 
helyismereti foglalkozásával összekötöttünk. Egy veszélyes üzem (HE-DO Kft.) esetében bíráltuk el 
az általuk benyújtott SKET-et és adtuk ki a katasztrófavédelmi engedélyről szóló határozatot. 

Iparbiztonsági szakterületet érintő supervisori ellenőrzést 4 esetben hajtottunk végre. A 
hatályos belső szabályozók alapján koordináltuk a társhatóságokkal tartott ellenőrzéseket, 
melyek helyszíneit az előzetes társhatósági, lakossági információk alapján választottuk ki. A 
közös ellenőrzések felderítettségét tekintve elmondható, hogy minden esetben került feltárásra 
hiányosság. 



9 
 

 
3.2 Veszélyes áru szállítás, telephelyi ellenőrzés 

Rendszeresen végeztük a VÁSZ telephelyi, közúti (továbbiakban együtt: ADR) és vasúti 
(továbbiakban: RID) ellenőrzését. Annak ellenére, hogy a területi szervtől a helyi szervhez került az 
eljárások lefolytatása, a bírságolási jogkörből fakadó eljárások száma megyei szinten csak 
kismértékben csökkent a megelőző évhez képest. 

2015 évben 121 közúti ellenőrzés során 2063 nem jelölt szállítóegységet és 164 veszélyes árut szállító 
gépjárművet vizsgált át az eljáró hatóság. ADR telephelyen 48 esetben került végrehajtásra átfogó 
VÁSZ ellenőrzés. A RID szállítás jelenlegi helyzetét tekintve Nógrád megyében 2 vasútvonal érintett, 
amelyeken - eseti jelleggel - ipari szállítások történhetnek. Igazgatóságunkra 4 esetben érkezett vasúti 
veszélyes áruszállítást érintő bejelentés, melyek RID ellenőrzése megtörtént. A RID ellenőri gyakorlat 
fenntarthatósága érdekében, valamint a minimális megyei forgalomra való tekintettel Igazgatóságunk a 
BM OKF engedélye alapján ellenőrzéseket végzett a szomszédos megyék területén is. A központilag 
koordinált országos vasúti VÁSZ ellenőrzés (továbbiakban: RID DISASTER) akciókon végrehajtó 
megyeként vettünk részt. A 21 esetben megvalósított RID kontroll során 175 RID hatálya alá tartozó, 
valamint 420 jelöletlen kocsi ellenőrzése történt, melyből 3 esetben tártak fel hiányosságot az 
ellenőrök, melynek szankcionálására bírság került kiszabásra. 

Az ADR közúti ellenőrzések eredményeként 2015 évre vonatkozólag összesen 9 esetben indult 
szankcionálási eljárás. 

ADR telephelyi ellenőrzések eredményeként 15 esetben tártunk fel hiányosságot, a kiszabott bírság 
mellett - az ADR belföldi jogszabály elhúzódó kihirdetésének köszönhetően -, a feltárt hiányosságok 
nagy arányában hatósági felhívást alkalmaztunk. 

Mint másodfokú hatóság 11 esetben jártunk el, amelyből 9 ADR és 2 RID bírság eljárás volt, 5 
esetben a BM OKF kijelölése alapján került végrehajtásra. 

Igazgatóságunk megszervezte a határátkelőhellyel rendelkező igazgatóságok egy időben történő 
ellenőrzését egy supervisori ellenőrzés keretében. Az ellenőrzés 5 helyszínen, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg-, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság kirendeltségei, valamint a társhatóságok 
bevonásával hajtottuk végre. 

Igazgatóságunk illetékességi területén 2015. január 26. és február 2. között a Selec - Clean Earth 
elnevezésű akció keretén belül, a határ menti területeken is sor került a veszélyes áruk közúti és vasúti 
szállítás ellenőrzésére, amelyet a KvK-k állománya a társhatóságokkal együttműködve hajtott végre. 

Több megyét érintő ellenőrzést 2 esetben szerveztünk, 3 esetben vettünk részt más igazgatóságok által 
megszervezett ellenőrzéseken. 

A BM OKF Iparbiztonsági Főfelügyelőségének koordinálása mellett, műveleti megyeként 2 esetben 
voltunk érintettek ADR-, és 1 esetben pedig RID DISASTER akcióban. 

Az ellenőrök részére megszerveztünk egy szituációs ADR ellenőrzési gyakorlatot. A képzés célja az 
ADR közúti ellenőrzéseken résztvevő állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése volt valós 
körülmények szimulálásával. 

3.3 Katasztrófavédelmi Mobil Labor 

A KML állomány gyakorlati képzését bővítettük a tűzoltó beavatkozói állománnyal való 
együttműködés terén. Közös szituációs begyakorló gyakorlaton vettünk részt a szomszédos megyei 
igazgatóságokon szolgálatot teljesítő KML állománnyal. 

A KML 7 esetben került riasztásra, továbbá a beavatkozásokon felül a megtartott üzemazonosítások és 
ADR ellenőrzések végrehajtásában is bevonásra került. 

Két kiemelt gyakorlaton vettünk részt, az egyik gyakorlat az Igazgatóság által szervezett összetett, 
tűzoltói állományt, valamint mentőcsoportokat is érintő katasztrófavédelmi gyakorlat volt, melyen a 
KML ismeretlen veszélyes anyag felderítését és meghatározását végezte. 
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A másik gyakorlat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Pest MKI) által 
szervezett közös szituációs begyakorló gyakorlat volt, ahol Pest MKI, Igazgatóságunk és a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság KML szolgálatai működtek együtt, a MOL Nyrt. által üzemeltetett 
kőolaj- és kőolajtermék szállító vezetékekre, mint kiemelten kezelendő létesítményekre vonatkozó 
SKET gyakorlat alkalmával. 

Az országos KML versenyen 2015 októberében Igazgatóságunk csapata 6. helyezést ért el. 

3.4 Kritikus infrastruktúra 

Kiemelt létfontosságú rendszerelemet érintő esemény volt a 2015. január 11-én 01 óra 09 perckor a 
Kékes lábánál az éjszakai rendkívüli szeles időjárás következtében egy optikai kábelszakadás, mely 42 
Vodafone állomást érintett. A kiesés Nógrád és Heves megye 16 települését érintette, a mobil hálózati 
kommunikáció terén. Az érintett településeken és környékükön Vodafone térerő nem, vagy csak 
részben volt. Az eseményről eseti műveletelemzés készült, amely a BM OKF számára felterjesztésre 
került. A megkeresett szolgáltató a Kékes optikai csomópontjukra vonatkoztatva egy mikrohullámú 
átvitellel működő eszközt helyezett készenlétbe, így hasonló esetben, a hang alapú kommunikációban 
és az adatban (korlátozott sávszélességgel) szolgáltatás kiesés nem lesz tapasztalható. 

Rendszeresen elektromos energia kimaradási gyakorlat került végrehajtásra, amely érintette a VKK-t, 
a főügyeletet, valamint a telefonközpontot. 

A téli rendkívüli időjárás során kiesett fogyasztók ideiglenes elektromos energia ellátásának 
áthidalására a Palóc Mentőcsoport által elnyert önjáró aggregátor szer alkalmazásával - az ELMŰ 
ÉMÁSZ szakembereinek bevonásával- közös gyakorlat került megtartásra, a 2014. decemberi ónos 
eső miatti áramszolgáltatás kieséssel érintett Cered község terültén. 

3.5 Hulladék közszolgáltatás 

2015. december 31-i hatállyal hulladék közszolgáltatás tekintetében 30 település esetében járt le a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés. Erre való tekintettel felvettük az önkormányzatokkal 
a kapcsolatot és az adatszolgáltatások alapján felülvizsgáltuk a 2015 év végén lejáró szerződéseket. 
2015 év végére 9 településen vált szükségessé ideiglenes közszolgáltató kijelölése érdekében hatósági 
eljárás lefolytatása, ebből 2 település vonatkozásában a kijelölés hosszabbítására került sor. 

4. Integrált hatósági tevékenység 

A szakszerű, egységes és hatékony munkavégzés érdekében az integrált hatósági osztályok a 
törvényekben és kormányrendeletekben meghatározott hatásköreiben eljártak az illetékességi 
területükön mind a tűzvédelmi, mind az iparbiztonsági, mind a polgári védelmi szakterületek hatósági 
és szakhatósági eljárásaiban. 

Az országos és regionális értekezleteken ismertetett témakörökből továbbképzéseket szerveztünk a 
hatósági osztályok állománya és a hatósági eljárási részcselekményeket végző személyek részére. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk a jogszabályok változásaiból adódó hatósági feladatok végrehajtására. 
Az Igazgatóság főfelügyelői, illetve a KvK-k felügyelői szakmai iránymutatással támogatták a 
hatósági osztályok munkáját. 

Igazgatóságunk folyamatosan ellátta a tűzvédelmi oktatásszervezők és szakvizsgáztatók, tűzoltó 
készülék karbantartók szolgáltatási tevékenységéből fakadó hatósági feladatait. A bejelentés köteles 
szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos folyamatosan aktualizált, naprakész közhiteles 
nyilvántartásokkal rendelkeztünk. Tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatosan 2015 évben 63 
bejelentés érkezett, melyekkel kapcsolatban rendszeresen hatósági ellenőrzéseket tartottunk. Minden 
oktatásszervező legalább félévente egyszer ellenőrzésre került, amennyiben az illetékességi 
területünkön került sor a vizsga lebonyolítására. A tűzvédelmi szakvizsgák és oktatásszervezők 
ellenőrzése során nem tapasztaltunk szabálytalanságot, szakvizsga bizonyítvány érvénytelenítésére 
nem kellett intézkedni. Az elmúlt évben két tűzoltó készülék karbantartóval szemben is eljártunk. 



11 
 

Egy esetben tevékenység szüneteltetésre és tűzvédelmi bírságolásra került sor, az ügyfél fellebbezését 
követően a másodfokú hatóság a bírságot helyben hagyta, illetve az ügyfél a másodfokú eljárásig a 
tevékenység eltiltására okot adó körülményt megszüntette. A másik eljárásunkban a karbantartót 
hatósági felhívásban felszólítottuk az ellenőrző hatóság által feltárt hiányosság megszüntetésére, aki az 
előírt határidőig a szabályszerű működést biztosította. 

Igazgatóságunk illetékességi területén egy kéményseprő ipari-közszolgáltató látott el szolgáltatási 
feladatot, melyet a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vett nyilvántartásába. A hatósági 
ellenőrzés mellett az egységes jogértelmezés értelmében a közszolgáltatóval és a vele szerződött 
önkormányzattal rendszeres kapcsolatot tartottunk. A közszolgáltatóval szemben két esetben 
tűzvédelmi bírság került kiszabásra. Egy esetben a közszolgáltató fellebbezését követően a másodfokú 
hatóság megváltoztatta a határozatunkat, egy eset még nem emelkedett jogerőre. 

A nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatos hatósági jogkörünkben Jobbágyi településen 
megtörtént a kijelölési eljárás harmadik, negyedik, illetve a jogszabályváltozást követően ötödik 
hosszabbítása. A 2014. évi kijelölést követően Buják településen szintén hosszabbításra került sor. 
2015 év május hónap során Szécsény városában, illetve további négy településen új kijelölési eljárás 
került lefolytatásra. Az év végén további két település esetében kellett kijelölési eljárást lefolytatnunk. 

Településrendezési tervekkel kapcsolatosan 2015-ben 43 esetben jártunk el, írásos véleményünket 
minden esetben megküldtük az önkormányzatok részére. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokká nyilvánított integrált kormányzati 
ügyfélszolgálat (kormányablak) ügyében egy esetben működtünk közre az első fokon eljáró hatóság 
megkeresésére (Balassagyarmat, használatba vétel). 

A pirotechnikai termékek ideiglenes tárolásával, árusításával és felhasználásával kapcsolatosan az 
elmúlt évben tíz szakhatósági eljárást folytattunk le, a tárolást és árusítást, illetve az augusztus 20-i 
felhasználásokat a rendőrhatósággal közösen ellenőriztük. Az ellenőrzések során hiányosságot nem 
tapasztaltunk. A vállalkozások több éve végzik ugyanazon helyszíneken tevékenységüket, melyeket a 
korábbi években is rendszeresen ellenőriztünk. 

Egyéb szakhatósági ügyben két esetben jártunk el (polgári repülőtér, nyitott sugárforrás). 

Másodfokú hatósági jogköreink 2015 évben jelentős mértékben kibővültek, a korábbi tűzvédelmi 
jogköreink mellett megkaptuk az ADR és RID jogköröket is. Összességében 2015 évben 21 eljárást 
folytattunk le, ebből 2 ügy RID, 8 ügy ADR, illetve 11 ügy tűzvédelmi hatáskörünkben került 
lefolytatásra. Év elején a BM OKF kijelölését követően 5 olyan eljárást folytattunk le, melyek 
elsőfokú hatósága más, szomszédos katasztrófavédelmi igazgatóság volt. 
Rendszeresen hajtottunk végre, koordináltunk társhatóságokkal megtartott supervisori ellenőrzéseket. 
Az együttes ellenőrzések felderítettségét tekintve elmondható, hogy minden esetben feltárásra került 
valamilyen hiányosság. A hiányosság megszüntetése érdekében a társhatóságok szankcióival 
kapcsolatban, utólagos tájékoztatást kértünk az érintett eljáró hatóságoktól. 

5. Főügyeleti tevékenység, műveletirányítás 

5.1. Főügyeleti és műveletirányítási tevékenység 

Több alkalommal tartottunk és vettünk részt továbbképzéseken. A műveletirányító tevékenységhez 
kapcsolódó ismeretek bővítése érdekében 2015 júliusában szakmai látogatást tettünk a miskolci 
hívásfogadó központba. Kiadásra került a főügyeletesek, műveletirányító ügyeletesek 2015. évi 
képzési terve, mely értelmében az ügyeletesek felkészülése egyéni tanulás keretében valósult meg. A 
szolgálatban lévő személyek napi 2 órát fordítottak önképzésre, melynek során a képzési tervben 
meghatározott jogszabályokat és belső szabályozókat tanulmányozták, valamint gyakorolták a 
tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és szoftverek használatát. 

Az elsajátított ismereteket félévente, számonkéréssel mértük fel. A helyismeret elsajátítása a működési 
területeket magában foglaló térkép és települési lista segítségével történt. 

2015 augusztusában ügyeleti szakmai versenyt szerveztünk, ami részét képezte az elsajátított 
ismeretek felmérésének. 
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A műveletirányítók számára kifejlesztett szoftver (továbbiakban: PAJZS) készségszintű elsajátítása 
érdekében az ügyeleti szolgálatot adók az év végéig 7522 rögzítési gyakorlatot hajtottak végre. A 
tapasztalat szerint a káresemények során a bejelentéseket 120-132 másodperc alatt rögzítették az 
ügyeletesek. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a személyi állomány képzettségi szintjének növelésére. 2015 évben 
kommunikátor (DWS-C) képzettséget 2 fő szerzett, műveletirányító tanfolyamon 9 fő vett részt, 
melyet sikeres vizsgával zártak, műveletirányító referens képzésen 4 fő vett részt. Rendészeti 
szakvizsga felkészítést követően az alap- és szakvizsgát sikeresen teljesítette 2 fő. 

Az ÖTE-kel kialakított szoros kapcsolat eredményeként 2015 évben tevékenységük komoly segítséget 
és ezzel kapcsolatban jelentős megtakarítást jelentett Igazgatóságunk számára. Önálló beavatkozó 
kategóriába sorolt egyesület nincs a megyében. Az egyesületek igénybe vételét segítik a PAJZS 
felületen kiadott riasztások során az automatikusan megküldésre kerülő sms-üzenetek, valamint az 
ügyeleten elhelyezett elérhetőségi lista, mely az ÖTE kapcsolattartók, parancsnokok telefonszámait 
tartalmazza. 

5.2. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 

A KMSZ tevékenységét havi munkaterv alapján végezte. A munkatervet az igazgató-helyettes 
szakmai irányítása mellett a főügyeleti osztályvezető készítette, az iparbiztonsági-, tűzoltósági-, és a 
polgári védelmi főfelügyelő egyetértésével. A szolgálat, a belső szabályzókban előírtak szerint látta el 
feladatát, hajtotta végre az ellenőrzéseket, szervezte a gyakorlatokat és vonult a káreseményekhez 
támogatva, ellenőrizve a beavatkozó egységek munkáját. Nagy hangsúlyt fektettünk a KMSZ 
állomány képzésére, a szolgálatban lévők 2 órát fordítottak önképzésre a meghatározott képzési terv 
alapján. 

A technikai ellátottság a szolgálatellátáshoz megfelelő, a szükséges felszereléseket a gazdasági 
lehetőségek figyelembevételével folyamatosan bővítettük. 

A KMSZ 2015 évben 59 esetben került riasztásra ebből 28 esetben tűzesethez, 26 esetben műszaki 
mentéshez, 5 esetben téves jelzéshez kellett a szolgálatnak vonulnia. Káreseti irányítást 11 esetben 
vette át. A KMSZ rendszeresen közreműködik az integrált hatósági tevékenységben. 
 

EGYÉB VÉGREHAJTOTT FELADATOK 

1. Gazdálkodás 

Mint az előző években, most is kiemelt feladatként jelentkezett a közfoglalkoztatási programban való 
részvétel, mely során 29 fő lett alkalmazva adminisztrációs, takarítási, karbantartási feladatok 
elvégzésére. A munkaerő és a foglalkoztatási program adta lehetőséget 100%-ban kihasználtuk, ennek 
köszönhetően az Igazgatóság által használt ingatlanok jól karbantartottak és a közösségi munkaerő 
által megújított muzeális jellegű eszközökkel díszítettek. 

Igazgatóságunk gépjárműparkjának negyedéves szervizelése a készenléti állomány, valamint 
közfoglalkoztatott autószerelő bevonásával valósult meg. 2015 évben járműveink használata során 
nem történt baleset, kártérítési eljárás nem indult, az ügyintézői feladatok ellátására egy 
személygépjárművel gyarapodott gépjárműparkunk. 

Az Igazgatóság 2015. évi gazdálkodása során törekedett a maximális takarékosságra, az erőforrások és 
meglévő eszközök optimális kihasználására. 

A járművek, ingatlanok állagának megőrzése, a karbantartottság, a megállapított költségkereten belül 
való takarékos üzemeltetés megvalósult, külső technikai eszköz kérése nélkül, a meglévő eszközökkel 
biztosítani tudtuk az állampolgárok védelmét. 

Költséghatékony, feladatorientált működtetés mellett szervezetünk a fő célkitűzéseit teljesítette, az 
alapfeladat folyamatos ellátása biztosított volt, a gazdálkodási fegyelmet szigorúan betartottuk. Az 
állomány a járandóságait megkapta, fizetési kötelezettségeinknek eleget tettünk, az évet 
tartozásmentesen zártuk. 
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2. Humán szakterület 

A személyzeti munka jelentős részét, az új életpályamodell bevezetésével kapcsolatos feladatok 
határozták meg. A változásokra és a feladatok végrehajtására felkészültünk, ennek érdekében központi 
felkészítéseken is részt vettünk. A várható változásokról, az életpályamodell pilléreiről, az előmeneteli 
lehetőségekről az illetményemelkedés mértékéről a személyi állomány tájékoztatása végrehajtásra 
került.  

Igazgatóságunk tiszti és tiszthelyettesi beosztásban lévő személyi állományának képzése folyamatos. 
A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által szervezett szakképzésekre, illetve szaktevékenység 
ellátására jogosító tanfolyamokra iskoláztuk be az állományt. Az ADR-RID tanfolyam keretében, a 
VÁSZ-al kapcsolatos katasztrófavédelmi ellenőri feladatokat sajátította el a beiskolázott személyi 
állomány. A Balassagyarmati HTP-n kihelyezett műszaki–mentőszer kezelői típustanfolyamot 
szerveztünk, ahol 25 fő tett típusvizsgát. 

2015 évben 5 fő végezte tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem levelező tagozatán. 

Igazgatóságunk személyi állománya a 2015 évi pontszerző versenyek mindegyikén eredményesen 
szerepelt. Úszó bajnokságon 17. helyet, atlétikában 11. helyet, terepfutásban 7. helyet, labdarúgásban 
5. helyet ért el Igazgatóságunk csapata. A BM OKF által összesített pontszámok alapján az országos 
bajnokság 7. helyét értük el. Az előzőekben említett pontszerző bajnokságon kívül egyéb versenyeken 
is indultak személyi állományunk tagjai. Salgótarjánban a már hagyománnyá vált Baranyi Tamás 
Labdarúgó Emléktornán 1. helyezést értünk el és a Balassagyarmaton rendezett fekve-nyomó 
bajnokságon is jól szerepeltek tűzoltóink. 

Az Igazgatóság, illetve helyi szervek személyi állományának elhelyezési körülményeit vizsgálva 
általánosságban elmondható, hogy a laktanyaépületek jó és kiváló állapotban vannak, folyamatos 
felújítás, korszerűsítés alatt álltak a 2015-ös évben is. 

3. Hivatali szervek fő feladatai 

A Hivatal az Igazgatóság jogi tevékenységével a folyamatosan bővülő feladatok ellátását biztosította. 
A személyi állomány részére a jogtanácsosi fogadóórákat biztosítottuk, 2015 évben 21 esetben adott 
jogi tanácsot az állomány tagjai részére a jogtanácsos. 

2015 évben 23 közérdekű bejelentés és 2 panasz érkezett. Tájékoztatásainkat elfogadták az ügyfelek és 
egyetlen esetben sem éltek további jogorvoslattal. 

Az ügyfélszolgálattal, az ügyfélszolgálati munkával kapcsolatosan panasz nem érkezett. A közérdekű 
bejelentők és panaszt benyújtók az ügyükre kapott választ elfogadták, egyéb jogorvoslati igényeket 
nem nyújtottak be.  

Igazgatóságunk kommunikációs tevékenységének továbbfejlesztése, megerősítése és stabilizálása 
fontos feladat volt. A cél teljesítésének érdekében 2015. január 20-án Nógrád megyében első 
alkalommal szervezte meg Igazgatóságunk a szóvivők napját, amelyen a Nógrád megyében működő 
társszervek szóvivői és kommunikációs feladatokat ellátó személyek vettek részt. Az eseményre a 
megyei médiumok munkatársai is meghívást kaptak. Az együttműködő- és társszervekkel való közös 
munka, illetve a médiával történő mindkét fél számára hatékony munkavégzés lehetőségei egyaránt 
megbeszélésre kerültek. 

Kiemelt kommunikációs tevékenység övezte a január 1-jén történt földrengéssel összefüggő 
eseményeket, a komolyabb tűzeseteket és műszaki mentéseket, az Igazgatóság által szervezett 
különböző gyakorlatokat és protokolláris rendezvényeket, emellett az adott időszakra jellemző, 
aktuális lakosságtájékoztatások sem maradtak el. 

A szlovák tűzoltó szervezetekkel korábban kialakított jó kapcsolatunkat megőriztük, amely kiemelt 
jelentőségű a határmenti együttműködés szempontjából. 2015 évben új nemzetközi együttműködési 
megállapodást nem kötöttünk. A Besztercebányai Körzeti Hivatal Polgári Védelmi és Válságkezelési 
Osztályával évek óta példaértékű az együttműködés. 
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Az ÖTE-k által szervezett Szécsény-Pősténypusztai nemzetközi Ipoly-híd rendezvényen részt vett a 
szlovákiai Besztercebányai Kerületi Tűzoltó Igazgatóság igazgatója, valamint Igazgatóságunk 
vezetője. 

4. Ellenőrzési és felügyeleti feladatok 

Az ellenőrzési tevékenység az Igazgatóság szervezeti egységeinek és az irányítása alá tartozó KvK-k, 
HTP-k és KvŐ-k munkájának folyamatos revízióját szolgálta. A váratlan és tervezett ellenőrzések 
támogatták az Igazgatóság – a jogszabályokban foglalt – irányítási tevékenységét. Az ellenőrök a 
vonatkozó normák ismeretében, a szükséges szakértelemmel hajtották végre ellenőrzéseiket. 

Az ellenőrzések tervezése során Igazgatóságunk kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az ellenőrzések 
minden szakterületet lefedjenek és a szervezet aktuális feladatellátását segítsék. Az ellenőrzés segítő 
jellegére, illetve a váratlan ellenőrzésekre nagy hangsúlyt fektettünk. 
 

ÖSSZEGZÉS 

Az Igazgatóság 2015. évi tevékenységét a minőségjavítás, a humánerőforrás megfelelő 
átcsoportosítása és a hatékonyság növelése jellemezte. A korábban bevezetésre került 
minőségirányítási rendszer alkalmazása Igazgatóságunk tevékenységének színvonalát emelte, s ezzel a 
katasztrófavédelem munkájának társadalmi megítélésében is jelentős elmozdulás történt. 

Az Igazgatóság Nógrád megye közigazgatási rendszerében meghatározó szerepet tölt be, jelenléte 
biztosítja a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a közbiztonságot és a létfontosságú rendszerek 
működésének védelmét. 


