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I. 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, a BM OKF által jóváhagyott alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata valamint a munkaterve
alapján végezte.
Az év kiemelt feladata volt a kockázati tényezők alapján a lehetséges veszélyforrások beazonosítása, a
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, tudatos tervezési, hatósági munkamódszerek alkalmazásával. A
szakirányítási, szakfelügyeleti tevékenység erősítése. A vezetői, parancsnoki állomány módszertani felkészítésének
folytatása, tervező-szervező munka fejlesztése.
Az önkéntesség önszerveződésének támogatása, a lakosság önvédelmi készségének fejlesztése, a fiatalok bevonása a
közösségi szolgálat által.
Potenciális létfontosságú rendszerelemek kijelölésében, valamint a kijelöltek ellenőrzésében való részvétel, továbbá a
285/2007. (X.29.) Korm. r. szerinti alapvető és létfontosságú fogyasztók kijelölésének felülvizsgálata és kijelölésének
meghosszabbítása.
A veszélyes anyag szállítások hatósági felügyelet alatt tartása, a felszámolásra ítélt üzemek veszélyes anyag
jelenlétének azonosítása.
Az Igazgatóság és helyi szerveinek hatósági/iparbiztonsági területen dolgozó állományának folyamatos képzése. Az új
valamint átcsoportosított hatósági/iparbiztonsági jogkörök alkalmazásának, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás szabályainak készségszintű elsajátítása. Az integrált hatósági munka fejlesztése, a jogsértések preventív
jellegű szankcionálásának következetes végrehajtása.
A hatósági és műveleti szakterületek adatkezelési rendszerének kialakítását követően az adatbázisok feltöltése,
folyamatos karbantartása.
A járási mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlatának végrehajtása és a helyi mentőcsoportok megalakítása.
A földrengés veszélyeztetettség kezelésére egy protokoll szerinti, hatékonyan működő végrehajtó állomány
felkészítése.
A gazdálkodási tevékenység egységesítésével, az egyes szakterületek, osztályok tevékenységének fejlesztése,
koordinálása. A költséghatékony feladatok kapcsolódási pontjainak tisztázása, a munkamegosztás optimalizálása,
racionalizálása, a kintlévőségek következetes behajtása, a likviditás megőrzése az ellátó rendszer működtetésének
alkalmazásával.

II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
1. Polgári védelmi szakterület
Védelmi igazgatás:
Megújult a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság (továbbiakban:MVB) munkájának koordinálása. A MVB elnökével
való folyamatos kapcsolattartás mellett a védelmi titkár-helyettesi beosztásba delegált tiszt és a Helyi Védelmi
Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesei útján veszünk részt a bizottságok munkájában.
A HVB-k katasztrófavédelmi elnökhelyetteseinek felkészítését és továbbképzését végrehajtottuk.
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 megyénkben megnövekedett földrengések száma miatt előterjesztéssel éltünk a földrengés veszélyeztetettség és
azzal kapcsolatos feladatok tárgyában.
A MVB Katasztrófa-elhárítási Operatív törzs és a HVB-k munkacsoportjai részére felkészítést tartottunk a különleges
jogrendről, kiemelve a veszélyhelyzetben végrehajtandó feladatokat.
Több esetben gyakorlás keretében teszteltük a katasztrófavédelmi igazgatóság operatív törzsének és az MVB
katasztrófavédelmi munkacsoportjainak helyet adó veszélyhelyzeti központot, amelynek technikai ellátottságának
továbbfejlesztése a még hatékonyabb működés érdekében folyamatos.

Tervezés-szervezés:
Folyamatosan pontosításra került az igazgatóság értesítési és készenlétbe helyezési terve.
Végrehajtottuk a települések kockázati besorolásának felülvizsgálatát, amely a korábbi kockázatoktól elsősorban a
vízbázisok veszélyeztetettsége tekintetében jelentett olyan mértékű változást, amely még nem indokolta az átsorolást.
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Jelenleg a megyében 4 település I-es, 52 település II-es és 75 település III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. A
besorolási javaslatunkat az érvényben lévő szabályozóknak megfelelően felterjesztettük.
A 234/2011 (XI.10.) számú Kormányrendeletnek megfelelően felülvizsgálatra kerültek a települési, kirendeltségi,
járási és területi veszélyelhárítási tervek. Az előírásoknak megfelelően módosítottuk a téli intézkedési tervet a közúti
kiemelt kockázati helyszínekre vonatkozóan.
Kijelöltük a szakmai segítségnyújtásra és irányítás átvételére alkalmas, vezényelhető állományt.

Ellenőrzés:
A polgári védelmi szakterület 2014 évben 699 esetben hajtott végre ellenőrzést, melyből 390 kockázati helyszíni
ellenőrzés volt. Ezen belül a belterületi vízelvezető rendszerek állapotának felmérését, a megye víztározóinak
állapotát, veszélyes fák ellenőrzését, a lakossági riasztó-tájékoztató eszközöket, a befogadó helyeket, életvédelmi
létesítményeket vizsgáltuk. Tavasszal és ősszel a Közép-Duna- völgyi Vízügyi Igazgatósággal közösen ellenőriztük az
árvízi védművek állapotát. Vis maior igényléssel kapcsolatban 68 ellenőrzésre került sor, melyből az előleg kérelem
indokoltságát, a védekezési munkálatok szükségességét, valamint a megyei kormányhivatallal közösen a benyújtott
igénylések jogosságát, és a támogatás felhasználását vizsgáltuk. Egyéb ellenőrzésre 76 esetben került sor. A feltárt
hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedtünk.

Felkészülés, felkészítés:
2014. évben az önkormányzati választásokat követően végrehajtottuk a polgármesterek, a közigazgatási vezetők, a
HVB elnökök és a közbiztonsági referensek felkészítését. A referensek felkészítése egész évben folyamatos. Kiemelt
feladatként szaktovábbképzést is folytattunk, 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 megalakult járási mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlatára szeptember és október hónapban került sor, ahol
alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületre megszerezték a minősítést.
2014-ben a megye összes településén befejeztük a polgári védelmi szervezetének alapkiképzését. Települési polgári
védelmi szervezet szakkiképzésre 94 településen került sor, amely során 1553 fő került kiképzésre. Gyakorlásra 59
alkalommal került sor 1630 fő bevonásával.
2014. évben az Igazgatósággal kötött együttműködési megállapodás alapján a Körúti Tagóvoda, mint bázisóvoda
részére 7 program került megtartásra, valamint 26 alkalommal vett részt óvodás csoport a tűzoltó laktanyában tartott
bemutató foglalkozásokon. Iskolai felkészítéseinken (tanórai, illetve tanórán kívüli felkészítések) általános, és
középiskolás diákok egyaránt részt vettek. Harmincnyolc együttműködési megállapodás biztosítja a középiskolások
részére a közösségi szolgálat teljesítését, amelyet 2014. évben 6 fogadóintézményünkben 221 diák teljesített.
Kiemelt rendezvényünk volt a második Tűzoltótábor programjaiban való részvétel, ahol 30 általános iskolai diák
ismerkedett meg a katasztrófavédelem munkájával.
Felkészítést tartottunk a Roma Kisebbség megkeresésére a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára
Bátonyterenyén két helyszínen, valamint Mátraverebélyben és Lucfalván.
Megrendezésre került a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntője, amelynek díjazására
2014. évben az MVB elnöke vándorserleget alapított. A győztes csapatok részt vettek az országos döntőn, ahol a
pásztói Mikszáth Kálmán Líceum diákjai az induló huszonegy csapat közül a nyolcadik helyezést értek el, míg a
Nőtincsi Általános Iskolások húsz indulóból a tizenötödikek lettek.

Műveletirányítás, beavatkozás:
2014. január 19-én bekövetkezett földrengéssel kapcsolatban végrehajtottuk a káreseti szemléket és az iparbiztonsági
szakterülettel közösen a tározók, védművek, közművek, valamint a veszélyes üzemek soron kívüli ellenőrzését.
2014.szeptember 14-15-én az Ipoly áradása miatt Ipolytarnócon III. fokú árvízvédelmi készültség került elrendelésre.
Az Ipoly lakóépületeket veszélyeztetett, homokzsákos védekezés mellett egy fő kitelepítésére került sor.
2014. december 1-2-án éjszaka bekövetkezett rendkívüli időjárási helyzet (ónos esőzés, fák és elektromos
légvezetékek lejegesedése) következtében áramszolgáltatásban fennakadások alakultak ki és a közúti forgalmat
akadályozó nagyszámú fa kidőlés fordult elő, amely elhárításának koordinálására 2014. december 2-3-án a megyei
igazgatóság operatív törzse részlegesen működött. Kiemelt feladatként jelentkezett a Börzsöny-hegység, Nagyoroszi
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településhez tartozó Pénzásás-rakodó erdészeti területen, egy erdészeti vendégházban rekedt négyfős család (két
idős és két gyerekkorú) mentésének megszervezése és végrehajtása.

Gyakorlatok:
Igazgatóságunk törzsvezetési gyakorlatok keretében is felkészült a káresemények kezelésére.
A téli felkészülés jegyében három országos törzsvezetési gyakorlaton vettünk részt, az árvíz elleni védekezési
feladatokra való felkészülés érdekében hét megyei törzsvezetési gyakorlatot hajtottunk végre és részt vettünk az
országos törzsvezetési gyakorlaton. További hat alkalommal szerveztünk megyei törzsvezetési gyakorlatot a „fehér
poros” gyanús küldemények, a földrengés, a rendkívüli időjárás, a turisztikai balesetek, személykeresés és az erdőtűz
témakör feladatainak gyakorlati feldolgozására.
2014. szeptember 19-20-án a Salgótarján, Bátonyterenye, Rétság járási mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlatára
került sor Pásztó-Hasznosi víztározónál.
2014. október 3-4-én a Balassagyarmat, Rétság, Szécsény járási mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlatot
hajtottak végre Balassagyarmaton, az Ipoly partján.

2. Tűzoltósági szakterület
Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkája:
A Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság (továbbiakban: NMTB) az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
iránymutatásai alapján végezte munkáját. Ennek keretében legfontosabb feladatai a lakosság, valamint a mező-,
erdőgazdálkodók részére a szabadtéri vegetáció 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 voltak. A területi tűzmegelőzési bizottság tevékenységének bemutatására tizennyolc
nevesített rendezvényen vettünk részt, illetve szerveztünk meg azokat, amely során a két kiemelt feladattal kapcsolatos
kampányunkat is népszerűsítettük. Az iskolák és települések gyermeknapi rendezvény sorozatán több, mint húsz
helyszínen jelentek meg munkatársaink, ahol a katasztrófavédelem feladatait, a természeti és lakókörnyezetünk
tűzvédelmével összefüggő helyes magatartási szabályokat, a szén-monoxid mérgezés megelőzésének lehetőségeit
ismertették. A „Katasztrófavédelmi Gyermek Nyíltnap a laktanyákban” rendezvényben öt helyszínnel kapcsolódtunk
be önkéntes mentőszervezetek bevonásával.
A NMTB folytatta az előző évben megkezdett tevékenységét, 18 féle rendezvényen jelent meg, illetve szervezett. A
lakossági figyelem felhívó és tájékoztató kampányokban, valamint a tűzmegelőzési tevékenységhez kapcsolódva
nyolcvanöt általános iskolában került kihelyezésre plakát, a megye óvodáiban 3000 darab óvodai foglalkoztató és 450
darab tájékoztató lett eljuttatva.

Tűzoltás, műszaki mentés, kiemelt események:
Nógrád megyében összesen 1111 esemény történt (545 műszaki mentés, 566 tűzeset). A műszaki mentéshez tartozó
téves jelzés 17, szándékosan megtévesztő jelzés 1, a tűzesethez tartozó téves jelzés 110, szándékosan megtévesztő
jelzés 4 volt.
A tárgy évben az időjárási körülmények már kevésbé befolyásolták a statisztikai adatok alakulását, így már
szembetűnőbb eredménye látható a hatékony megelőző és lakosság tájékoztató tevékenységnek. Az eltelt időszakban
összesen 252 tűzeset történt szabadterületen. Az összes szabadterületen történt tűzből 191 esetben érintett erdő és
vegetáció területet.
Szén-monoxid mérgezés gyanúja miatt összesen öt alkalommal vonultak egységeink lakossági bejelentésre,
valamennyi a Balassagyarmati HTP működési területén történt. A mérgezések kapcsán összesen három fő került
veszélybe és megmentésre, közülük két főt kellett kórházba szállítani. Szén-monoxid mérgezés miatt nem történt
elhalálozás megyénkben.
Kéménytűzek kapcsán szervezeti egységeink megtették a szükséges hatósági intézkedéseket. A kéménytüzek hatósági
eljárása során megállapítható volt a kéményseprő ipari szolgáltatás elmaradása, ami újabb hatósági intézkedéseket
vont maga után.
2014-ben műszaki mentés és tűzeset alkalmával 71 személy sérült és 6 személy elhalálozott. Tűzeset következtében
12 fő személy sérült meg és 1 fő hunyt el.
A megyénkben kialakított katasztrófavédelmi őrsök (továbbiakban: KvŐ) rendszerbe állítását követően a készenléti
szolgálatot ellátó szervezeti egységeink leterheltsége (működési területek, beavatkozási mutatók eloszlása)
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egyenletesebb lett. Az egész évben működő Rétsági és Berceli KvŐ 77, illetve 69 beavatkozáson vett rész. A
lakosság tűzvédelmi biztonságának fokozására érdekében a terveinknek megfelelően 2014-ben folytatódott a
Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs kialakítása. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szervezeti
egységeként 2014. július 1-én kezdte meg működését és 53 esetben avatkozott be. A Szécsényi KvŐ 18 település
mentő tűzvédelmi feladatait látja el.
Az ÖTE-k 2014. évben a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési területén 52 alkalommal, a
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési területén szintén 52 esetben vett részt káresetek
felszámolásban.
Az események közül egy alkalommal magasabb riasztási fokozat (II-es) elrendelésére volt szükség, a további
káresetek I-es, vagy I-es kiemelt riasztási fokozat szerint vonultatott erő-, eszközzel kerültek felszámolásra. Eseti
műveletelemzés készítését négy esemény kapcsán rendelt el igazgatóságunk.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek pályázati támogatása:
A létrehozott és rendszerbeállított KvŐ-k miatt megváltozott a HTP-k elsődleges működési területe is. Ezzel a
változással közelebb kerültek egymáshoz a működési és az illetékességi területek határai, újabb ÖTE-k kerültek a
működési területünkhöz. A működési területek szerinti HTP-k megújították az ÖTE-kel az együttműködési
megállapodásokat. Jelenleg tizennyolc beavatkozást támogató, tehát II-es kategóriás ÖTE-vel kötöttek a HTP-k
megállapodást.
A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen, az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt 2014. évi
pályázatra tizenhét együttműködési megállapodást kötött ÖTE nyújtott be dokumentáció csomagot. Valamennyi
egyesület sikeresen vett részt a pályázaton. PAV vizsgálaton történő részvételre hat fő nyert lehetőséget, IFA
gépjárműfecskendő kezelői tanfolyamon öt fő, kisgépkezelői tanfolyamon (motoros láncfűrész) tíz fő, átemelő
szivattyú kezelői képzésen 16 fő kapott lehetőséget kiképzésre. Közülük a motoros láncfűrészből három, IFA
gépjárműfecskendő kezeléséből öt és átemelő szivattyú kezeléséből hat személy tett sikeres vizsgát.

Képzések, továbbképzések:
2014-ban folytatódott a tűzvizsgálati eljárásban résztvevő munkatársak képzése és vizsgáztatása. A képzésben
résztvevő munkatársak közül az értékelt évben három fő tett sikeres tűzvizsgálói vizsgát.
A tűzoltásvezetők részére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
által központilag szervezett FER konténeres és TIGÁZ-DSO gyakorlópályán történő felkészítésen a biztosított
létszámkeretet kihasználva vettek részt a beavatkozást irányító parancsnokok.
A tűzoltás vezetésére jogosult személyek továbbképzésében igazgatóságunkon bevezetett új módszer szerint folytattuk
a képzést. Az igazgatóságunk szervezésében megrendezett tűzoltásvezetői továbbképzésre a KMSZ vezetők,
kirendeltség vezetők, tűzoltósági felügyelők és HTP parancsnokok kerültek berendelésre. A továbbképzés keretében
elméleti felkészítés történt, majd egy, az igazgatóság által szervezett veszélyes anyag balesetét szimuláló esetet
dolgoztak fel a tűzoltás irányítására jogosult vezetők törzsvezetési gyakorlat formájában. A továbbképzés és a
törzsvezetési gyakorlat a tűzoltósági főfelügyelő szakmai irányítása mellett került végrehajtásra. A helyi szerveknél
beavatkozást irányító vezetők továbbképzése a megyei vezetési törzsgyakorlat tematikáját követve került
végrehajtásra.

Szakmai versenyek, gyakorlatok:
Igazgatóságunk szeptemberben megrendezte a tűzoltók szakmai versenyét, ahol valamennyi parancsnokság és
katasztrófavédelmi őrs képviseletében indult csapat.
Az Országos Lépcsőfutó Bajnokságon korcsoportjukban második helyezést ért el kétfős csapatunk.
Részt vettünk a XVI. Pavol Snopka és Jozef Dobrík emlékversenyen, Besztercebányán, ahol tíz csapat mérte össze
tudását és rátermettségét a műszaki mentés területén. Magyarországot a Rétsági KvŐ hat főből álló csapata képviselte.
A turista utak kockázati helyszíneire készített Műszaki Mentési Tervekben foglaltak gyakoroltatására három
helyszínen, mind a három szolgálati csoportbeosztásnak megfelelően megtartottuk a szituációs begyakorló
gyakorlatokat. A gyakorlatokba bevontuk a speciális felkészültséggel rendelkező civil mentőszervezeteket és önkéntes
tűzoltó egyesületeket. Két helyszínen (Salgótarján, Boszorkánykő és Nógrádszakál, Paris-patak) törzsvezetési
gyakorlat is végrehajtásra került, melynek kapcsán a helyszíni operatív törzs irányítói feladatait a megyei tűzoltósági
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főfelügyelő látta el. Két gyakorlat során a KMSZ vezető, egy alkalommal pedig, a Salgótarján HTP parancsnok volt
a mentésirányító parancsnok.
A veszélyes anyag szállítás területén előforduló balesetek felszámolására sajtó nyilvános szituációs begyakorló és
együttműködési gyakorlatot tartottunk a 21-es számú főút Bátonyterenye-Mátraverebély közötti szakaszán. A
gyakorlat végrehajtásába bevontuk a rendőrség, a mentők, a közútkezelő és az önkéntes tűzoltó egyesületek
állományát is.
Megyénkben két országos gyakorlatot szerveztünk. Az egyik az erdőtüzek oltásának és az új technikai eszköz (drón
robotrepülő) alkalmazási lehetőségének bemutatására szervezett szituációs begyakorló gyakorlat, és szakmai
konferencia, a másik a MÁV START Zrt-vel közösen szervezett együttműködési komplex gyakorlat volt. Mindkét
alkalommal részt vettek a gyakorlaton a mentők, a rendőrség, civil mentőszervezetek (Palóc Mentőcsoport tagjai),
önkéntes tűzoltó egyesületek és a Magyar Vöröskereszt.
Az előírt megyei ellenőrző gyakorlatok az összesített éves gyakorlattervnek megfelelően kerültek megtartásra
megfelelt eredménnyel.

Tűzvizsgálati tevékenység:
2014. évben tizenhárom esetben került sor tűzvizsgálat megindításra, amelyből kettő került visszamondásra, mivel a
bűncselekmény gyanúját a rendőrség kizárta. Legjellemzőbb megindítási ok a bűncselekmény gyanúja volt. A
tizenegy tűzvizsgálati eljárásból kilenc került lezárásra, melyből kettő még nem emelkedett jogerőre év végéig. Két
eljárás a szakértői vélemények megérkezéséig felfüggesztésre került.

3. Iparbiztonsági szakterület
Védekezés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek ellen:
Az iparbiztonsági szakterületen hatályba lépő új jogszabályok alapján Nógrád megyében jelenleg 7 db Súlyos
Káresemény Elhárítási Terv (a továbbiakban SKET) készítésére kötelezett kiemelten kezelendő, illetve küszöbérték
alatti üzem működik az iparbiztonság hatósági felügyelete alatt. 2014. évet tekintve 3 küszöbérték alatti üzemben
vettünk részt részleges SKET gyakorlaton és 32 esetben végeztük üzemazonosítási eljárását és ahhoz kapcsolódó
helyszíni ellenőrzést. Két küszöbérték alatti üzem esetében bíráltuk el az általuk benyújtott Súlyos Káresemény
Elhárítási Tervüket és adtuk ki kikötéssel a katasztrófavédelmi engedélyről szóló határozatainkat, valamint egy
küszöbérték alatti üzem üzemeltetőjét köteleztünk SKET elkészítésére.
A vizsgált időszakban 7 esetben hajtottunk végre iparbiztonsági szakterületet érintő, a társhatóságokkal megtartott
közös supervisori ellenőrzéseket, melyek helyszíneit az előzetes társhatósági, lakossági információk alapján
választottuk ki. 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.

Veszélyes áruszállítás, telephelyi ellenőrzés:
Rendszeresen végeztük a veszélyes áru szállításának telephelyi, közúti és vasúti szállításának ellenőrzését. A
szakterületet tekintve elmondható, hogy a 2014 decemberében megjelent 313/2014. (XII. 12.) Kormány rendelet
alapján bővült az ellenőrzési jogkörünk, melynek értelmében a területi és helyi szervek is megkapták a veszélyes áru
légi szállításának felügyeletét 2015.01.01 hatállyal.
2014-ben összesen 122 közúti ellenőrzés során 1697 nem jelölt szállítóegységet és 176 veszélyes árut szállító
gépjárművet állítottunk meg. ADR telephelyen 49 esetben végeztünk átfogó VÁSZ ellenőrzést. A RID szállítás
jelenlegi helyzetét tekintve Nógrád megyében 2 vasútvonalat említhetünk, amelyen - eseti jelleggel - ipari szállítások
történhetnek. Az igazgatóságunkra a vizsgált időszakban 2 esetben érkezett vasúti veszélyes áruszállítást érintő
bejelentés melyek RID ellenőrzése megtörtént. Igazgatóságunk a BM OKF által koordinált RID DISASTER akciókon
végrehajtó megyeként vett részt, ahol egy esetben hiányosságot tárt fel a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi
Kirendeltség.
A 2014.07.16-án megszervezett közúti veszélyes anyagot szállító tartányjármű balesetet szimuláló begyakorló
gyakorlatot követően ADR konferenciát szerveztünk. A konferencián a BM OKF, a szomszédos megyei
igazgatóságok, valamint a társhatóságok szakemberei is részt vettek, melynek témakörébe a 2015-ös új ADR
jogszabályi változások kerültek oktatásra, külső előadók bevonásával.

7
Katasztrófavédelmi Mobil Labor
A Nógrád Katasztrófavédelmi Mobil Labor 2014. évben 6 esetben kapott riasztást. Célunk a minél hatékonyabb
rutinszerű beavatkozás, melyet segítve több esetben fejlesztési ötleteket dolgoztunk ki.
Kiemelt gyakorlatként a július hónapban közúti veszélyes anyagot szállító tartányjármű megtervezett baleseténél
történő veszélyes anyag beazonosítást, valamint a 2014. év szeptember hónapban végrehajtott, a járási
mentőcsoportok gyakorlatával egybekötött gyakorlaton a szennyezett vízből történő mintavételezést, terepi
sugárszennyezettség felderítést és fertőtlenítési feladatokat is végrehajtottuk.
Október hónapban a KML állomány kiemelt gyakoroltatására 2014.10.01-én, a MÁV, a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett Katasztrófafelszámolási együttműködési gyakorlattal egybekötve került sor. A gyakorlat keretén belül a KML állomány
végrehajtotta a TVS3 MLU meteorológiai rendszer telepítését (ezzel folyamatos meteorológiai és terjedési
adatszolgáltatást biztosított a beavatkozó egységek számára), a lezárt terület határainak megjelölését és a fertőtlenítési
feladatokat is.
A KML a megtartott üzemazonosításokon és az ADR ellenőrzéseken a lehetőségekhez képest bevonásra került, több
esetben tartott Budapesten bemutatót, illetve helyettesítette a Heves megyei és a Fővárosi KML-t.

Kritikus infrastruktúravédelem:
Kritikus infrastruktúra védelem területén kiemelt feladat volt az 512/2013. (XII. 29.) Kormány rendeletben érintett
létfontosságú rendszerelemek kijelölése, ahol az igazgatóság 1 esetben járt el, mint kijelölő hatóság. A Kormány
rendeletben meghatározott egyéb kötelezettségeket, feladatokat is végrehajtottuk. Létfontosságú rendszerelemek
kijelölésével kapcsolatos szakhatósági megkeresés ez idáig nem történt a Katasztrófavédelmi Kirendeltségek irányába.
2014. évben a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges
intézkedésekről szóló 285/2007. (X.29.) Korm. rendelet miatt alapvető és létfontosságú fogyasztók kijelölésére, illetve
a 2013-ban kijelöltek bővítésére nem volt szükség.
A kritikus infrastruktúra területén 4 alkalommal tartottunk gyakorlatok, melyek a gyakorlatba bevont rendszerelemek
energiaellátását érintették.

Beavatkozás:
December 02-03-a közötti időszakban rendkívüli időjárás (ónos eső miatti fakidőlések) során több települést érintő
áramkimaradással kapcsolatos esemény történt. Az esemény során működő megyei operatív törzs valamint az érintett
állomány megkezdte részleges működését. Megyénkben a fakidőlések miatt négy vonalon, több helyen történt
elektromos vezetékszakadás és oszlop kidőlés. Az áramkimaradás 15 településen összesen 4348 fogyasztót érintett. A
villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről
szóló 285/2007. (X.29.) Kormány rendelet alapján Nógrád megyében kijelölt alapvető és létfontosságú fogyasztót nem
érintett az áramkimaradás. A helyközi közlekedésben jelentősebb fennakadás nem történt, mindössze a SalgótarjánCered települések közötti úton történt fakidőlések miatt a Cered, Zabar Szilaspogony megközelítése Pétervására felől
volt biztosított. Megyénk vasúti közlekedésében fennakadás nem volt. DMRV Nógrád megyei működési területén a
szolgáltatás biztosított volt, azonban egy esetben ideiglenesen, Diósjenő üdülő övezetében, 40 fogyasztói helynek
lajtos kocsival biztosították az ivóvizet. ÉRV ZRT. saját aggregátorral biztosította a működési területén a vízellátást és
a szennyvízellátást biztosító áramkimaradással érintett szivattyúk működését. Távhő- és gázszolgáltatásban
fennakadás nem volt.
A szélsőséges téli időjárási viszonyok esetén történő megelőző teendőkről figyelemfelhívó közleményt adtunk ki a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján a veszélyes üzemek, veszélyes áruszállítók és a kritikus
infrastruktúra üzemeltetői részére.

Nem rendszeres hulladékszállítás hatósági felügyelete:
2014. december 31-ei hatállyal hulladék közszolgáltatás tekintetében 52 település esetében lejárt a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés. Erre tekintettel levélben megkerestük a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát és kértük a tájékoztatásuk, hogy a lejáró szerződésű
települések esetében az önkormányzatok milyen mértékben tettek eleget, illetve mit tettek, a jogszabályokban
meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának teljesülése érdekében.
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A településektől beérkezett nyilatkozatok alapján elkezdtük felülvizsgálni a 2014. év végén lejáró
szerződéssel rendelkező önkormányzatok helyzetét. Polgármesteri felkészítésen tájékoztatót tartottunk a Nógrád
megyei hulladékszállítás jelenlegi helyzetéről. Az 52 településből 51 időben megkötötte az új hulladék
közszolgáltatási szerződést. A 2014-ben ideiglenesen kijelölt 3 település (Jobbágyi, Szarvasgede, Borsosberény) közül
kettőnek (Szarvasgede, Borsosberény) sikerült 2014.12.31-ig szerződést kötni. Jobbágyi település tekintetében
hulladékszállítás kijelölésének további 3 hónappal történő meghosszabbításáról, Buják településen pedig ideiglenes
kijelölésről határoztunk.

Egyéb:
A téli felkészüléssel kapcsolatban kiadtuk a szükséges tájékoztatókat, felhívásokat és végrehajtottuk a meghatározott
ellenőrzéseket. Közös kontrolt hajtottunk végre a rendőrséggel a határátkelőhelyeken, figyelmeztetve a belépő
járműveket a téli időjáráshoz igazodó műszaki állapotra való felkészültségükre.
A megyénkben megalakult KvŐ-k, valamint a HTP-k működési területére vonatkozólag a 3 szakterületet érintő
veszélyeztetettségi útmutatók készültek.
A Nógrád megyét érintő háttérsugárzások értékelésével kapcsolatban havi rendszerességgel készítettünk
tájékoztatókat a Megyei Védelmi Bizottság részére.
Az Iparbiztonsági Főfelügyelőség 2014. évi kiemelt célfeladatai voltak, az előző évben küszöbérték alatti veszélyes
üzemként azonosított gazdálkodók katasztrófavédelmi engedélyezése, a veszélyes szállítmányok feladási-szállítási
eljárásának erős hatósági kontroll alatt tartása, továbbá létfontosságú rendszerelemek kijelölésével kapcsolatos
feladatok végrehajtása. Az iparbiztonsági szakterületnek a folyamatosan bővülő és változó jogszabályokkal
alátámasztott hatáskörei jelentettek kihívást. Ilyen új feladatkör a 2014. szeptember 10-től hatályos 223/2014. (IX. 4.)
Kormányrendeletben foglaltak szerinti vízügyi hatósági feladatok ellátása. A vízügyi jogkör közvetlenül Nógrád
megyét ugyan nem érintette, azonban számos feladatot generált az iparbiztonsági, illetve hatósági szakterületnek. A
vízügyi hatósági jogkört a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nógrád megye teljes közigazgatási területén
gyakorolja.

4.

Főügyeleti tevékenység, műveletirányítás

Képzés, együttműködés:
Az osztály feladatkörének bővülésével jelentkező új feladatokat a hatályos jogszabályok alapján, a kiadott
intézkedések figyelembe vételével sajátítottuk el. 2014-ben több alkalommal tartottunk és vettünk részt
továbbképzéseken. Fontosnak tartjuk az önképzést, ezért 2014. január elején kiadásra került a főügyeletesek,
műveletirányító ügyeletesek 2014. évi képzési terve, mely értelmében az ügyeletesek felkészülése egyéni tanulás
keretében történik. A szolgálatban lévő személyek napi 2 órát fordítanak önképzésre, melynek során a képzési tervben
meghatározott jogszabályokat és belső szabályozókat tanulmányozzák. Az elsajátított ismereteket félévente,
számonkéréssel mérjük fel. A helyismeret elsajátítása a működési területeket magában foglaló térkép és települési lista
segítségével történik.
Kiemelt figyelmet fordítunk a képzettségi szint növelésére, a társszervekkel, hatóságokkal történő együttműködésre.
Ezt jól mutatja, hogy a továbbképzéskor más szerv előadóját is felkértük előadás tartására.
2014. januárban három, míg decemberben kettő fő főügyeletesnek lehetősége nyílt a BM OKF Központi Főügyeletén
24 órás szolgálatot ellátni, tapasztalatokat szerezni. Megismerhették az említett ügyelet, valamint a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fő-és műveletirányító ügyeletének a tevékenységét, valamint a Főosztály munkáját.
A művelet irányítást és riasztást segítő PAJZS rendszer kezelésére a műveletirányítók és a helyi ügyeletesek a PAJZS
tesztprogram segítségével 2014. december végéig 6972 darab rögzítési gyakorlatot hajtottak végre, melynek
köszönhetően a PAJZS rögzítési- szer riasztási időnk átlaga 118,8 mp lett.

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat:
Az ügyeleti szolgálatot ellátókkal párhuzamosan a KMSZ képzésére is nagy hangsúlyt fektettünk. A szolgálatban
lévők 2 órát fordítottak önképzésre a számukra meghatározott képzési terv alapján. A szolgálat, a belső szabályzókban
előírtak szerint látja el feladatát, hajtja végre az ellenőrzéseket, szervezi a gyakorlatokat és vonul a káreseményekhez
támogatva, ellenőrizve a beavatkozók munkáját. A technikai ellátottság a szolgálatellátáshoz megfelelő, szükséges
felszereléseket a gazdasági lehetőségek figyelembevételével folyamatosan pótoljuk. A KMSZ-re málházott új
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felszerelések: K.E.D. mellény, MSA Evolution 5600 típusú hőkamera, kézi reflektor helyszíni szemlékhez, 2
darab mintavételi szett, robbanás biztos EDR rádió, térerő detektor.
A KMSZ tevékenységét havi munkaterv alapján végzi. A munkatervet az igazgató-helyettes szakmai irányítása mellett
a főügyeleti osztályvezető készíti, az iparbiztonsági-, tűzoltósági-, és a polgári védelmi főfelügyelő egyetértésével.
A KMSZ 2014 évben 52 esetben került riasztásra. Ebből 32 esetben tűzesethez, 15 esetben műszaki mentéshez, 5
esetben téves jelzéshez kellett a szolgálatnak vonulnia. Káreseti irányítást 8 esetben vette át.

5.

Integrált hatósági tevékenység

Az igazgatóságon és a kirendeltségeken integrált hatósági tevékenységet végzünk. A hatósági osztályok, illetve a
hatósági feladatok végzésére kijelölt, nem a hatósági osztályok állományába tartozó kollégák (például
katasztrófavédelmi megbízottak, őrsparancsnokok) lefolytatják a katasztrófavédelem mind a három szakterületéhez
tartozó eljárásokat. Az állomány a beosztásától (és természetesen gyakorlottságától, képzettségétől) függően végzi a
különböző eljárási cselekményeket.

Tűzvédelmi hatósági tevékenység
Az igazgatóság folyamatosan ellátta és ellátja a tűzvédelmi oktatásszervezők és szakvizsgáztatók, tűzoltó készülék
karbantartók szolgáltatási tevékenységéből fakadó hatósági feladatait. A bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységgel
kapcsolatos folyamatosan aktualizált, naprakész közhiteles nyilvántartásokkal rendelkezünk. Tűzvédelmi szakvizsgáztatással
kapcsolatosan 2014. évben 36 darab bejelentés érkezett, melyekkel kapcsolatban rendszeresen hatósági ellenőrzéseket
tartottunk. A tűzvédelmi szakvizsgák és oktatásszervezők ellenőrzése során nem tapasztaltunk szabálytalanságot, szakvizsga
bizonyítvány érvénytelenítésére nem kellet intézkedni.
Településrendezési tervekkel kapcsolatosan 2014-ben 22 esetben jártunk el, írásos véleményünket minden esetben
megküldtük.
A 132/2013. (V. 9.) Kormány rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapján a Heves megye területén
megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokká nyilvánított integrált kormányzati
ügyfélszolgálatok (kormányablakok) esetén 2013. évben nyolc építési engedélyezési eljárásban járt el, melyek
esetében az eljárások hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás kiadásával zárultak le. 2014. év második félévében a
Lőrinci, Szabadság tér 26. szám alatti kormányablak használatbavételi eljárásában közreműködtünk. A
jogszabályváltozásokat követően a kiemelt beruházások eljárásai átadásra kerültek a BM OKF részére.
A pirotechnikai termékek ideiglenes tárolásával és árusításával kapcsolatban a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitánysággal közösen december 29-én öt helyszínen hatósági ellenőrzést hajtottunk végre. Az ellenőrzések során
hiányosságot nem tapasztaltunk. Az ellenőrzött vállalkozások több éve végzik ugyanazon helyszíneken az év végi
tárolást és árusítást, tevékenységük a korábbi években is rendszeresen ellenőrzésre került.
Másodfokú tűzvédelmi hatósági jogkörünkben 2014. évben 13 eljárást folytattunk le. Hat esetben kellett az elsőfokú hatóság
döntését megsemmisíteni és új eljárásra utasítani, egy esetben módosítani. Bírósági felülvizsgálati eljárás egy esetben indult, de
a bíróság az ügyfél kérelmét elkésettség okán elutasította A kirendeltségek részéről a bírságok kiszabásánál érvényesült a
fokozatosság elve, első alkalommal a kötelezően kiszabandó bírság minimumok kerültek megállapításra.
Összességében elmondható, hogy az I. fokú határozatok nagyszámú megsemmisítésének és új eljárásra kötelezésnek
legfőbb jellemzői az eljárási hibák, a határidők be nem tartása voltak.

Iparbiztonsági hatósági tevékenység:
Az iparbiztonság szakterületen belül nagy hangsúlyt fektetünk a veszélyes áru közúti szállítás kontrolljára. Az
országos DISASTER ADR ellenőrzési akciókon minden esetben több helyszínen vettünk részt leginkább a Főváros
illetve Pest megye területén. Ezen felül több esetben vettünk részt több megyét érintő ADR és RID ellenőrzéseken is.
Az elmúlt évben 15 esetben szabtunk ki ADR bírságot. A megyénk területén található veszélyes üzemek azonosítása
folytatódott, illetve a lakosság megóvása érdekében a megyénkben működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
területén eddig két esetben került sor Súlyos Káresemény Elhárítási Terv Gyakorlat megtartására és hatóság általi
ellenőrzésére. A gyakorlatokat megfelelőre értékeltük. Egy üzem katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmének
hatósági eljárása folyamatban van, súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) elkészítésére lettek kötelezve. 2014.
évben két üzem részére adtunk ki katasztrófavédelmi engedélyt.
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Polgári védelmi hatósági tevékenység:
A polgári védelmi szakterület ellenőrzései elsősorban a kockázati helyszínekre terjedtek ki, a veszélyes fák, fasorok,
valamint ár- és belvízi kockázati helyszíneket azonosították. A hiányosságok felszámolására a szükséges intézkedések
megtételre kerültek. Supervisori ellenőrzések keretében vizsgálatra kerültek a belvízelvezetők, a védőművek, a
völgyzárógátak, valamint a földtani veszélyforrások.

Új hatósági jogkörök:
Az igazgatóság illetékességi területén egy kéményseprő ipari-közszolgáltató – Magyar Kémény Kft. - lát el szolgáltatási
feladatot. A hatósági ellenőrzés mellett az egységes jogértelmezés értelmében a közszolgáltatóval és a vele szerződött
önkormányzattal rendszeres kapcsolatot tartunk. A közszolgáltatóval szemben két esetben tűzvédelmi bírság került kiszabásra.
Az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata 12 ingatlan esetében –
az ingatlan használója kötelezettségének elmulasztása miatt – meghiúsult, mivel erről a közszolgáltató nem értesítette
a tűzvédelmi hatóságot, ezért tűzvédelmi bírságot szabtunk ki.
A nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatos hatósági jogkörünkben 2014. január 1-én hatályba levő kijelölési
határozattal érintett településeken (Jobbágyi, Szarvasgede, Borsosberény) rendszeresen ellenőrzésre került a hulladékszállítás.
A kijelölés lejáratát követően 2014. október 1. - 2014. december 31. közötti időszakra mind a három kijelölő határozat három
hónappal meghosszabbításra került. A meghosszabbított időszak alatt Szarvasgede és Borsosberény településen az
önkormányzat szerződést kötött egy közszolgáltatóval, Jobbágyi esetében a kijelölés újabb három hónappal meghosszabbításra
került 2015. március 31-ig. Buják településen a szerződés lejárt és nem kötött újabbat, ezért ideiglenes ellátásra szintén
kijelölés történt. A hulladékszállítás megvalósulását folyamatosan ellenőriztük és jelenleg is folyamatosan történik annak
hatósági kontrollja.

Képzés:
Az országos és regionális értekezleteken ismertetett témakörökből továbbképzéseket szerveztünk a hatósági osztályok
állománya és a hatósági eljárási részcselekményeket végző állomány részére. Kiemelt figyelmet fektettünk az új hatáskörökből
adódó hatósági feladatok-, valamint az iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos ismeretek, gyakorlatok megszerzésére. Az
igazgatóság főfelügyelői, illetve a kirendeltségek felügyelői szakmai iránymutatást gyakorolják a hatósági osztályok
munkája felett.

6.

Műveletelemzés, prognóziskészítés, beválás vizsgálat

Négy eseti műveletelemzés elkészítését rendelte el igazgatóságunk, melyeket a katasztrófavédelmi kirendeltségekről
kijelölt személyek készítettek el.
Az Igazgatóság a hatályos belső szabályozók, továbbá a megelőző évek műveleti és meteorológiai adatai alapján
folyamatosan összeállította a megye negyedéves komplex veszélyhelyzeti prognózisait, illetve azok beválás
vizsgálatait. A prognózisokban meghatározott feladatok végrehajtásra kerültek, megkönnyítve ezzel a felkészülést az
esetlegesen bekövetkező káresetek felszámolására, lakosságvédelmi intézkedések meghozatalára. A 2013-as év
tapasztalatait felhasználva még hatékonyabban tudtunk felkészülni például az elmúlt évben is bekövetkezett
földrengések hatásának kezelésére, a vegetáció tüzek megelőzésére, villámárvizek pusztító hatásainak kivédésére.

III. EGYÉB VÉGREHAJTOTT FELADATOK
Az Igazgatóság életében 2013. év után 2014 évben is folytatódott a „bővülés” az őrsprogram keretein belül. A
Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs július 1-ével megkezdte működését, tűzvédelmi feladatainak ellátását, csökkentve a
káresetekhez történő vonulási időt, növelve az állampolgárok biztonságát. Kialakításra került az őrs informatikai és
távközlési rendszere, az eszközök, gépjárművek és személyi védőfelszerelések rendszerbeállítása gördülékenyen
megtörtént.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ingatlanjait illetően kiemelt feladat volt a 2013. évben,
közbeszerzés keretén belül elkezdett Balassagyarmati laktanya felújítás, melynek átadása 2014 őszén valósult meg. A
felújítás során többek között tetőcsere, külső szigetelés és színezés, az udvar térkövezése, valamint új, fedett gépkocsi
tárolók kialakítása valósult meg, illetve felújításra került az informatikai és távközlési hálózat.
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Légzésvédelmi
eszközeink
felülvizsgálatát
helyi szakemberünk végzi, erre a feladatra kialakított légzőkarbantartó műhelyünkben. Az egyéni védőeszközzel történő ellátás 2014. évben jelentős mértékben javult, a
használhatatlan eszközök selejtezése megtörtént.
Kiemelt feladatként jelentkezett a közfoglalkoztatási programban való részvétel.
2014. évben indult
közfoglalkoztatási programban 29 főt foglalkoztatott az Igazgatóság. Értékteremtő munkájuk által szépültek
Igazgatóságunk ingatlanjai.
A térinformatikai szerverre saját web alapú alkalmazásokat (döntéstámogató, téli időjárással kapcsolatos) készítettünk.
Megtörtént a motoros szirénák és lakossági riasztó és tájékoztató eszközök működőképességének ellenőrzése a
katasztrófavédelmi kirendeltségek, polgármesteri hivatalok és a helyi áramszolgáltató bevonásával. Az ellenőrzések
alkalmával a Hörmann-Rema szirénák akkumulátorainak cseréje is megvalósult. A veszélyes motoros szirénák
elektromos leválasztására intézkedtünk.
A humán szakterület fő feladata volt, a meglévő humánerőforrás megfelelő átcsoportosítása, a felvételre kerülők
toborzása, alkalmassági vizsgálatainak koordinálása, valamint a képzésekre történő beiskolázások megtervezése
Az elmúlt évben kezdte meg működését a Szécsényi KvŐ, és ezzel az Igazgatóság működési területén lezárult az
őrsprogram első szakasza.
A felmerülő létszámigények nagy részét a tűzoltó II. modulképzésre beiskolázottakkal töltöttük be. Felvételi válogatót
tartottunk a két kirendeltségen, ahol fizikai felmérésen, szakmai alkalmassági vizsgálaton és személyzeti
elbeszélgetésen vettek részt a jelentkezők. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy parancsnokságokon és az őrsökön
lévő szolgálati csoportok több éve szolgáló tapasztalt, és az újonnan, a modul II. képzést elvégzett fiatalokból
vegyesen tevődjenek össze.
A másik fontos feladatunk a katasztrófavédelmi megbízotti beosztásra alkalmas személyek kiválasztása volt. A
jelentkezők az előzetes (munkakörre) alkalmassági felmérés után kerülhettek beosztásba. Ennek köszönhetően az
állománytáblában szereplő mind az 5 KVMB-s beosztás feltöltésre került.
2014-ben a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által meghirdetett képzéseken (tűzoltó-technikai alap,
típustanfolyamok, KML képzés, EDR, ADR, tűzvizsgálói) az állomány tagjai nagy létszámban vettek részt és
szerezték meg a végzettséget.
A rendészeti szakvizsgára, vezetővé és mestervezetővé képzésre kötelezett állomány minden tagja megszerezte a
részére előírt képesítést.
2014. évben, az egészségügyi- és pszichológiai vizsgálatok jellemzően a Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központja által kerültek lefolytatásra.
2014. március-május hónapok közötti időszakban került végrehajtásra az éves időszakos egészségügyi- és
pszichológiai alkalmassági vizsgálat, melyen egészségügy vonatkozásában 246 fő, pszichológia tekintetében 178 fő
vett részt.
Az állomány tagjai az év folyamán pontszerző sportversenyeken vettek részt, több esetben dobogós helyezést is
sikerült elérniük.
2014. évben megszerveztük a Tűzoltó-park, a Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs és a felújított Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság átadását.
2014-es évben 28 közérdekű bejelentés/panasz érkezett, ebből 2 volt panasz, mindkét panaszt hatósági döntésekkel
kapcsolatosan nyújtottak be. A panaszok tekintetében az ügyfelek általános tájékoztatást kaptak, mely részben
jogorvoslati jogaikra, részben az ügyek érdemére vonatkozott. Mindkét panaszos ügyben az ügyfelek elfogadták a
tájékoztatásunkat.
Az Igazgatóság és a jogelődök által kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata folyamatosan történik a
szakterületek bevonásával, a 2014-es évben 15 darab együttműködési megállapodás került megkötésre
társszerveinkkel.
Az adatvédelmi szabályzat változásait folyamatosan figyeltük, a jogszabályok által kötelezően előírt változásoknak
megfelelően a honlapunkat módosítottuk. Az elkészített közzétételi listákat a honlapon folyamatosan felülvizsgáltuk,
tartalmukat az érintett szakterületek aktualizálták. Két közérdekű adat igénylésére vonatkozó megkeresés érkezett a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mindkét közérdekű adat igénylése iránti kérelem
megválaszolásra került.
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Kommunikációs tevékenység:
Az igazgatóság kommunikációs tevékenységének továbbfejlesztése, megerősítése és stabilizálása kiemelt feladat volt
a 2014-es évben. A megyei és az országos média helyi képviselőivel kialakult jól működő, hatékony kapcsolatnak
köszönhetően az igazgatósággal összefüggésben számos televízió, rádió és újság közölt információt a megyében
történt, közérdeklődésre számot tartó eseményekről. Kiemelt kommunikációs tevékenység övezte a földrengéssel és az
ónos esőzéssel összefüggő eseményeket, illetve az adott időszakra jellemző, aktuális lakosságtájékoztatások is
maradéktalanul kiadásra kerültek. Sok esetben címlapon vagy vezető hírben közölték híreinket, és többek között az év
tizenkét hónapjában megjelenő Katasztrófavédelem Folyóirat címlapján is az igazgatóság fotója szerepelt április és
december hónapban. A honlapunk működtetése rendszeres és folyamatos, a visszajelzések szerint az ott megjelentetett
írások hasznos információkat adnak át a honlapot látogató médiának és a lakosságnak.

Nemzetközi kapcsolatok:
A szlovák tűzoltó szervezetekkel korábban kialakított jó kapcsolatainkat megőriztük. Ezek kiemelt jelentőségűek a
határmenti együttműködés szempontjából. A 2014. évben új nemzetközi együttműködési megállapodás megkötésére
nem került sor, jelenleg folyamatban van a Besztercebányai Kerületi Tűzoltó Igazgatósággal a megállapodás
megkötésének előkészítése, az előkészített együttműködési megállapodást megküldtük a szlovák partnernek
véleményezésre. A Besztercebányai Körzeti Hivatal Polgári Védelmi és Válságkezelési Osztályával évek óta
példaértékű az együttműködés.
Második alkalommal vettünk részt a Pavol Snopka és Jozef Dobrík emlékversenyen Besztercebányán, ahol 10 csapat
mérte össze tudását és rátermettségét a műszaki mentés területén. Magyarországot a Rétsági Katasztrófavédelmi Őrs 6
főből álló csapata és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltó-parancsnoka képviselte, a
versenyen való részvétel magas fokú szakmai tapasztalatcserére adott lehetőséget.
Ing. Dušan Sľúka tűzoltó ezredes, a Besztercebányai Kerületi Tűzoltó Igazgatóság igazgatója részt vett a májusban
Endrefalván megrendezésre kerülő Önkéntes Tűzoltó versenyen, és novemberben a Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság felújított épület átadóünnepségén. Az Önkéntes
Tűzoltó Egyesületek által szervezett Szécsény-Pősténypusztai nemzetközi Ipoly-híd rendezvényen részt vettek Ing.
Dušan Sľúka tűzoltó ezredes és Berecz György tű. ezredes Igazgató Urak.
Az Igazgatóság állományából 1 fő vett részt a Magyar Tűzoltószövetség szervezésében, a CTIF Magyar Nemzeti
Bizottság elnökének segítségével a Linzben megtartott, 2015. július 19.-26.-i Opole városában megrendezésre kerülő
Ifjúsági Tűzoltó Olimpia versenybírói felkészítésén.

Összegzés
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi tevékenységét a minőségjavítás, a humánerőforrás
megfelelő átcsoportosítása és a hatékonyság növelése jellemezte. Az újonnan alakult szervezeti egységgel, az
eszközpark fejlesztésével, a korábban bevezetésre került minőségirányítási rendszerben működő igazgatóságunk
tevékenységének színvonalát magasabb szintre emelte és ezzel a katasztrófavédelem munkájának megyei társadalmi
megítélésében is jelentős elmozdulás történt.
Az Igazgatóság a megye rendvédelmi rendszerében meghatározó szerepet tölt be, jelenléte biztosítja a lakosság életés vagyonbiztonságát, a létfontosságú rendszerek működésének védelmét.

