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I. Bevezetés 
 

 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: NMKI) Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: KvK) tevékenységét, a szervezetet érintő 
jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és az 
NMKI normatívái, valamint a Belügyminisztérium által kiadott alapító okirata, és a BM OKF által 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMR) valamint a munkaterve 
alapján végezte. 

Az év kiemelt feladata volt az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítése, melyen 
keresztül hatékony felügyeleti rendszer működtetését végzi a KvK, szükség szerint az érintett 
társszervek, társhatóságok bevonásával együttes ellenőrzések lefolytatásával.  

2013. január 01-el megalakult és megkezdte működését a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
(továbbiakban: P HTP), mely 34 településen látja el az elsődleges katasztrófavédelmi feladatokat. 
2013. október 01-től 32 település tartozik hozzájuk, mivel a Berceli Katasztrófavédelmi Őrshöz 
(továbbiakban: KvŐ) Szirák és Bér települések átkerültek. 

A járási rendszer kialakításából adódóan a 2013. január elején az NMKI végrehajtotta a helyi 
védelmi bizottságok (a továbbiakban HVB) elnökei, valamint katasztrófavédelmi és honvédelmi 
elnökhelyettesei, titkárai, továbbá a katasztrófavédelmi megbízottak védelmi igazgatási felkészítését 
a Nógrád Megyei Védelmi Bizottsággal (a továbbiakban: MVB) közösen. 

A HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátásánál személyi változás történt, Pásztó 
vonatkozásában Csépe Zsolt tű. alezredes, a P HTP parancsnoka lett kijelölve Antal István tű. 
alezredes helyett, mivel a Kirendeltség vezetésében is változás történt. Antal István tű. alezredes 
Kirendeltség-vezetőt Dr. Bakondi György tű. altábornagy a BM OKF Főigazgatója 2013. február 
01-i hatállyal az NMKI Igazgató-helyettesének nevezte ki és ezzel egy időben Angyal Tibor tű. 
alezredest nevezte ki a KvK vezetőjének. 

Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított 
minőségirányítási rendszer betartásával láttuk el. 

A Vezetői Fórumrendszert a szervezetünk minden szintjén működtetjük, a napi pontosítások és a 
heti vezetői koordinációk megtartásra kerülnek. A heti és havi kirendeltségi és tűzoltó-parancsnoki 
értekezletekről emlékeztetőt készítünk.  

A hatályban lévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatát folyamatosan elvégeztük. 

Nagy figyelmet fordítottunk az állomány hivatástudatának erősítésére, az egységes csapatszellem 
kialakítására, a szakmai kompetenciák növelésére. 

 

 

 
II. Tűzoltósági Felügyelő 

 
 
1. Káresetek alakulása: 
 

Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve 66 % volt tűzeset és 34% 
műszaki mentés. A 646 esemény 76 %-a beavatkozást igényelt, 6 % kiérkezés előtt felszámolt, 1 % 
szándékosan megtévesztő jelzés, 15 % téves jelzés és 2 % utólagos jelzés volt. 
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2013. január 01-től december 31-ig a következő események történtek a Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén: 

 

Káresetek alakulása: Illetékességi területen 
646 esemény 

Működési körzetben 
666 esemény: 

tűzeset  424 db 437 db 

műszaki mentés  222 db 229 db 
beavatkozást igényelt 494 db 508 db 

kiérkezés előtt felszámolt 37 db 38 db 

szándékos megtévesztő jelzés 5 db 7 db 

téves jelzés  97 db 100 db 

utólagos jelzés  13 db 13 db 

tűzeset alapterülete összesen        2 802 551 m2 2 142 113 m2 
riasztott szerek száma   820 db 846 db 

megmentett személyek száma:  
műszaki mentésnél 29 fő 30 fő 

tűzesetnél 0 fő 0 fő 

sérült személyek száma:  
műszaki mentésnél 23 fő 23 fő 

tűzesetnél 9 fő 8 fő 

halott személyek száma:  
műszaki mentésnél 10 fő 10 fő 

tűzesetnél 3 fő 3 fő 
 

 

A Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén az események település 

szerinti kimutatásban: 

 

Település: Tűzeset: Műszaki mentés: Összesen: 
Alsótold 1 - 1 
Bárna 2 - 2 
Bátonyterenye 41 12 53 
Bér 1 - 1 
Buják 6 - 6 
Cered 6 1 7 
Csécse 1 3 4 
Cserhátszentiván 1 1 2 
Dorogháza 7 - 7 
Ecseg 2 1 3 
Egyházasdengeleg 1 - 1 
Egyházasgerge 1 - 1 
Erdőkürt - 1 1 
Erdőtarcsa 1 - 1 



5 
 
Etes 6 1 7 
Héhalom 2 2 4 
Ipolytarnóc 1 4 5 
Jobbágyi 12 4 16 
Kálló 5 1 6 
Karancsalja 5 - 5 
Karancsberény 3 2 5 
Karancskeszi 7 3 10 
Karancslapujtő 7 1 8 
Karancsság 5 3 8 
Kazár 14 - 14 
Kisbárkány 1 - 1 
Kishartyán 1 - 1 
Kutasó 2 1 3 
Litke 6 4 10 
Lucfalva 2 1 3 
Márkháza 2 - 2 
Mátranovák 8 3 11 
Mátraszele 8 2 10 
Mátraszőlős 4 1 5 
Mátraterenye 7 3 10 
Mátraverebély 12 6 18 
Nagybárkány 1 1 2 
Nagykeresztúr 2 1 3 
Nemti 1 3 3 
Palotás 3 1 4 
Pásztó 43 22 65 
Rákóczibánya 3 2 5 
Ságújfalu - 2 2 
Salgótarján 135 114 249 
Sámsonháza 1 - 1 
Somoskőújfalu 7 2 9 
Sóshartyán 5 1 6 
Szarvasgede 3 - 3 
Szilaspogony 2 - 2 
Szirák 6 2 8 
Szurdokpüspöki 5 4 9 
Tar 7 5 12 
Vanyarc - 1 1 
Vizslás 7 - 7 
Zabar 2 - 2 
 

 

A táblázatból jól látszik, hogy a településeken a tűz és műszaki mentések száma nagyjából 
egyenletesen oszlik meg. Kivételt képez az a pár település, amelyiknek a nagysága és a lakosság 
száma miatt kiemelkedik a többi település közül. 
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Havi bontásban az alábbi események történtek a Kirendeltség működési területén: 
 

 
 

A havi esemény számokat megfigyelve látjuk, hogy az események átlagos értékeket mutatnak. 
Kivétel március - április és a július - augusztus hónapban kiemelkedően sok volt a tűzeset. Ebben a 
négy hónapban a szabadtéri erdő- és vegetáció tüzek miatt volt sok a beavatkozás. Februárban és 
júniusban a műszaki mentések száma több volt, mint a tüzesetek száma. Átlagosan a tüzesetek 
száma mindig több mint a műszaki mentések száma.  

A műszaki mentések száma hónapokra lebontva átlagos volt. A szélsőséges időjárási viszonyok 
(viharkárok) elkerülték területünket, így az évszaknak megfelelő beavatkozások történtek az idei 
évben.  

 

A műszaki mentések a következő megoszlásban fordultak elő: 

 

Műszaki mentések Kategóriához tartózó érték 
Állatbaleset 13 
Baleset mélyben 1 
Egyéb 34 
Elemi csapás - viharkár 8 
Életmentés 14 
Eltűnt személy keresése 1 
Épületomlás, magas-épület baleset 4 
Fa kidőlés 46 
Gázszivárgás 14 
Halott kiemelés 5 
Közúti baleset 30 
Omlásveszély 4 
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Robbanás 1 
Rovar (méh/darázs) 7 
Szénmonoxid mérgezés 6 
Vízkárok 20 

 

A káresetek között jelentősen kiugró adatok nem láthatók. A műszaki mentések esemény számai 
között a fakidőlések száma a legtöbb. A közúti balesetek és az egyéb események száma is jelentős, 
a többi káreset mennyiségéhez képest.  

Az illetékességi területünkön 646 esemény volt. 633 eseménynél vonult egység a helyszínre, mert 
13 esemény utólagos volt. Egy esetben volt II. a riasztási fokozat. A többi beavatkozás I. riasztási 
fokozatú volt. Kiemelt fokozatú a riasztás 71 esetben volt. Tűzvizsgálat 10 esetben indult. 
 
2. Jelentősebb káresetek: 
 
01.13. Karancskeszi, Kossuth út végén egy traktor felborult egy személy beszorult az egység a 
személyt kiemelte a mentőseknek átadták, a sérült a helyszínen elhalálozott. 

02.16. Szirák, Dengelegi út 9. számnál egy családi ház égett melyben 1 fő elhalálozott. 

04.01. Dorogháza, Dózsa György út 72. számnál családi ház égett teljes terjedelmében, egy 
személy a helyszínen elhalálozott. 

07.13. Salgótarján, Szécsényi útnál egy személygépkocsi beton áteresznek ütközött, egy személy 
beszorult, egység a gépjárműből feszítő-vágó berendezés segítségével kiszabadította mentőknek 
átadta, a sérült helyszínen elhalálozott. 

10. 30.  A 21-es főúton Tar és Mátraszőlős között egy Audi és egy mezőgazdasági vontatóval 
ütközött. A személyautó a pótkocsi alá szorult, vezetője a helyszínen életét vesztette. A pótkocsi 
megemelése után a jármű ki lett húzva és ez elhunyt személy feszítő-vágó berendezés segítségével 
kiemelésre került a roncsból. 

12. 18. A Mátraszőlős Potyporos Majorban egy kb.70x12 méteres istálló tetőszerkezete égett teljes 
terjedelmében, amelyben 12.000 db baromfi volt. A tűzben a napos csirkék elpusztultak. Az épület 
berendezései (etető, itató, szellőző, fűtő) és tetőszerkezete teljesen megsemmisült. A tűzoltás 
vezetését a Nógrád Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat/30-as (továbbiakban: NMKI KMSZ) 
átvette. Riasztási fokozat II. Kiemelt volt. 

 

3. Ellenőrzések, gyakorlatok: 

A Kirendeltség ellenőrzési ütemterve, valamint a felügyeleti jogkör alapján rendszeresen 
ellenőrzéseket, szemléket végeztünk, gyakorlatokat és beavatkozásokat felügyeltünk (összesen 78 
alkalommal) a Salgótarjáni és a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságokon. Jelentősnek 
mondható hiányosságot egyetlen esetben sem tapasztaltunk. 
 
 

III.  Polgári Védelmi Felügyelő 
 
 
A BM OKF Főigazgatójának meghatározása alapján kialakításra kerültek a Katasztrófavédelmi 
Megbízottak (továbbiakban KVMB) irodahelyiségei. A KvK illetékességi területén 3 KVMB 
működik Bátonyterenyén a helyi rendőrkapitányság épületében, Pásztón a P HTP épületében, 
Salgótarjánban az NMKI épületében. 
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A HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettesei segítségével elkészültek a HVB-ék SZMR-ei. Részt 
vettünk a HVB-k alakuló ülésein. A honvédelmi elnökhelyettesekkel közös területbejárást 
szerveztünk, amelyen részt vett a HVB elnöke is. Részt vettünk a HVB gyakorlat előkészítésében, 
valamint a gyakorlatokon. 

Pontosítottuk a települési veszély-elhárítási terveket, elkészítettük a kirendeltségi veszély-elhárítási 
terveket, valamint a járásokra vonatkozó kivonatokat. 

Végrehajtottuk a P HTP és ST HTP számára az előírt árvízi védekezésről szóló felkészítést. Részt 
vettünk 2 alkalommal az Ipolytarnóci árvízi védekezésben és a mentesítésben, illetve 40 fővel a 
Dunai árvízi védekezésben. 

Közreműködtünk a tavaszi-nyári esőzés miatti vis maior pályázatok elbírálásában. 

Jelen voltunk a vízfolyások, patak medrek állapotának felmérése céljából tartott helyszíni 
bejárásokon a KDV-VízIg-gal együtt. Felmértük a vízelvezető rendszerek aktuális állapotát a 
kirendeltség illetékességi területéhez tartozó településeken, a polgármesteri hivatalokkal 
együttműködve. A visszaellenőrzéseket határidőre (2013.12.31.) Supervisori ellenőrzések keretében 
elvégeztük. 

A járási rendszer kialakítása után szükségessé vált a településeken a közbiztonsági referensi 
rendszer átdolgozása. Szeptember hónapban végrehajtottuk a referensek felkészítését, az októberi 
vizsga után 32 fő kiképzett közbiztonsági referens segíti a polgármesterek védelemmel kapcsolatos 
munkáját. A közbiztonsági referensek részére december 11-én felkészítést tartottunk a téli 
időjárással, hulladékszállítással kapcsolatban. 

Fontos feladatunk volt a diákok közösségi szolgálattal kapcsolatos tevékenységének koordinálása. 
A 2012-13-as tanévben közel 200 fő, közel 2000 órát teljesített a KvK-nál illetve alárendelt 
szerveinél. A 2013-14-es tanévben 28 fő (18 óra) teljesített közösségi szolgálatot. 

A riasztási feladatokra való felkészülés keretében elláttuk kézi szirénával a II-es katasztrófavédelmi 
osztályba sorolt településeket, valamint megtartottuk a riasztó egységek szakkiképzését. Felmértük 
a szirénák állapotát az áramszolgáltatóval közreműködésével. 

A lakosság felkészítése keretében több alkalommal tartottunk előadásokat általános iskolákban, 
illetve a salgótarjáni Dornyai Múzeumban a polgári védelemmel kapcsolatos kiállítást szerveztünk. 
Végrehajtottuk a kirendeltségi „Nyíltnapot” a múzeumok éjszakája eseménnyel összehangolva. 
Részt vettünk iskolai (pl. Mátramindszenti Gyereknap, Ceredi Iskolanap, Diáknap Mikszáth 
Gimnáziumban) és települési rendezvényeken (pl. Somoskőújfalui Falunap, Tóparti Fesztivál). 

A 2013-14 tanévben a Táncsics Mihály Szakközépiskolában Polgári Védelem tantárgy került 
bevezetésre heti 1 óra rendszerességgel. Az év végéig 10 alkalommal került sor felkészítésre. 

November hónap folyamán végrehajtottuk a járási mentőszervezetek elméleti felkészítését, 
rendszerbeállító gyakorlatát, eskü tételét. A mentőszervezetek bevethetők, de fontosnak tartjuk 
további állampolgárok bevonását a feladatba. 

Koordináltuk a települési polgári védelmi szervezetek szakkiképzését, komplex katasztrófavédelmi 
gyakorlatot szerveztünk Szurdokpüspöki településen szeptember 26-án. 

Felkészültünk a rendkívüli időjárás miatt jelentkező feladatokra (hőségriadó, téli időjárás). 
Lepontosítottuk a melegedő helyeket, a kritikus útszakaszok felmérésére közös bejárást szerveztünk 
a közútkezelő munkatársaival. 

Részt vettünk a különböző felkészítéseken (rendészeti szakvizsga, vezetőképző egy hetes 
tanfolyam, Katasztrófavédelmi Mobil Labor (továbbiakban: KML) felkészítések, KVMB 
felkészítések, szakmai napok stb.). 

Folyamatosan végezzük a települések által biztosított költségvetéssel kapcsolatos tevékenységet (pl. 
beszámolók készítése, számlák kezelése). 

A KVMB-sek folyamatosan részt vesznek a hatósági munkákban. 
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IV.  Iparbiztonsági Felügyelő 

 

A KvK illetékességi területén 2013. évben az iparbiztonság területén a tervezett feladatok 
végrehajtásra kerültek. 

A KvK illetékességi területén a veszélyes áruk szállításának közúti és telephelyi ellenőrzései 
júniusig az NMKI ütemezése szerint, illetve terven felül lettek végrehajtva. Júniustól a jogszabályi 
változásokat követően a KvK vezetői és beosztottai a veszélyes áru szállítás közúti és vasúti 
ellenőrzéseit önálló jogkörben végzik, a szükséges intézkedéseket, szankciókat a közúti szállítás 
esetén továbbra is az NMKI tette meg. 

2013. évben a KvK az illetékességi területén (jellemzően a 21-es számú út ellenőrzési helyszínein) 
valamint az illetékességi területen kívül (országos Disaster akciók, NAV akciók) 61 alkalommal 
végrehajtott közúti ellenőrzés során 1003 megállított járműből összesen 70 szállított veszélyes árut. 

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzései a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a 
leginkább érintett a 21-es számú úton kerültek végrehajtásra, ezek mellett történt ellenőrzés a 22-es 
és a 23-as számú utakon is. 

Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a kirendeltség területét érintően a veszélyes áruszállítás 
a 21-es útra koncentrálódik, elsősorban Salgótarján és Bátonyterenye városok ellátása érdekében. 

A veszélyes áru által leginkább érintett 21-es számú út mentén Mátraszőlős mellett 12, Salgótarján 
Ipari Parknál 35, Somoskőújfalu határállomáson 13 alkalommal történt ellenőrzés. 

Az ellenőrzés során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 429.141 kg/liter volt. 

A küldeménydarabos szállítási módban 18 esetben jellemzően gázpalackok, tartályban 42-szer 
éghető folyadékok, cseppfolyósított gázok, ömlesztve 10 alkalommal általában különféle 
hulladékok szállítására került sor. 

Szabálytalanság 7 esetben került feltárásra (tűzoltó készülék hibái, fényvisszaverő mellény 
problémái, árukezelés, rakodás). 

A veszélyes áru szállítás közúti ellenőrzései legtöbbször az NMKI munkatársaival, illetve a 
társhatóságokkal (rendőrség, vámhatóság, közlekedési felügyelet stb.) közösen történt meg. 

A KvK illetékességi területén a 2013. évben veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 19 esetben került 
sor. Az ellenőrzések közül több esetben a társhatóságokkal együtt vettünk részt. 

Az ellenőrzések során, hét telephelyen a veszélyes áru szállítás tekintetében hiányosság került 
megállapításra. 

A KvK illetékességi területén veszélyes áruszállítással kapcsolatos baleset nem történt. 

A KvK illetékességi területén veszélyes áru vasúti szállítás ritkán történik, 2013. évben a KvK 
illetékességi területén a veszélyes áru vasúti szállítás mindegyike leellenőrzésre került, összesen 
három esetben. 

Somoskőújfalu határállomáson veszélyes áru vasúti szállítás (RID) ellenőrzésére 10 esetben került 
sor, azonban egyik szerelvény sem szállított RID hatálya alá tartozó anyagot. 

A KvK részéről több alkalommal vettünk részt országos Disaster akció keretében veszélyes 
áruszállítás vasúti ellenőrzésen a Fővárosban, valamint külön engedéllyel Gyöngyösi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén. 

Összesen 18 szerelvény, 333 vasúti kocsi, abból 35 RID hatálya alá tartozó ellenőrzése történt meg. 

A KvK illetékességi területén egy esetben kellett a vasúti szállítás hibájából hatósági intézkedést 
megtenni, amikor Pásztó vasútállomáson a gázolajat szállító vasúti kocsihoz kapcsolt kimérő 
szerkezet csatlakozásánál csöpögés volt tapasztalható. 
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A KvK állományából 4 fő rendelkezik a veszélyes áruszállítás végrehajtásához előírt végzettséggel 
(iparbiztonsági felügyelő, polgári védelmi felügyelő, hatósági osztály 2 fő). Az ellenőrzésekben 
rajtuk kívül minden hatósági feladatot ellátó személy bevonásra került, a katasztrófavédelmi 
megbízottak többször is. A hatósági osztály részéről a II. félévben az ellenőrzésbe bevont állomány 
részére a hetenkénti továbbképzés keretén belül ismeretek bővítésére, az aktuális feladatok, 
problémák megbeszélésére került sor. 

Az időszakban a meghatározott veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és lehetséges küszöbérték 
alatti üzemekkel kapcsolattartás, az ügyfeleknek a felmerült kérdésekről tájékoztatás adása 
folyamatos volt, az érintett üzemek hatósági eljárásaiban, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági 
kérdések is megvizsgálásra kerültek. 

Az NMKI által megadott szempontrendszer alapján a Bátonyterenye Ipari Park területén épülő 
üzemek felmérése megtörtént. 

A jogszabály által meghatározott értéket elérve, mint küszöb alatti üzem a Salgglas Zrt. új 
technológiája került egyeztetésre. Az NMKI-ra a szükséges iratok beadásra kerültek, az 
üzemazonosítási eljárás lefolytatásra 2013.10.10-én került sor. Az eljárás eredményeképp az NMKI 
Súlyos Káresemény Elhárítási Terv elkészítésére kötelezte az üzemet, 2014. május 15. határidővel. 

A létfontosságú rendszerek és rendszerelemek érintett ágazatok szerinti a kapcsolattartókkal az 
információcsere, kölcsönös tájékoztatás megkezdődött. 

Az I. és a II. félévben az NMKI által megadott szempontrendszer alapján a KvK illetékességi 
területén a kritikus infrastruktúrák értékelése megtörtént. 

A meghatározott feladatokat a létfontosságú rendszerek és rendszerelemek tekintetében 
végrehajtottuk az árvízzel-belvízzel érintett területek kapcsán is. 

A KvK illetékességi területén a társasházak közműszerelvényeinek (gáz, elektromos) elzárhatósága 
végett a közös képviselők elérhetőségének feltüntetésére vonatkozó tájékoztatás, intézkedés 
megtörtént. 

A téli felkészülés miatt az illetékességi területen működő kritikus infrastruktúra koordinációs 
szakterület vonatkozásában, a megjelölt ágazatokban az érintett szolgáltatók kért adatokat, 
információkat összegyűjtöttük. A közlekedési ágazat, energia szektor (villamos energia ellátás, 
gázellátás, távhőszolgáltatás), víz szektor (ivóvíz, szennyvíz), élelmiszer szektor (alapellátást 
biztosító élelmiszereket gyártók, forgalmazók, szállítók, logisztikai központok), egészségügyi 
szektor (kórházak, szakrendelők), informatikai és távközlési szektor tekintetében a KvK 
illetékességi területén levő jelentős szolgáltatókkal a kapcsolat felvétele megtörtént. Az érintettektől 
tájékoztatást kértünk a szolgáltatók által a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés érdekében tett 
és tervezett intézkedéseiről valamint az esetleges szolgáltatás kiesése esetén, azok 
következményeiről, a legveszélyeztetettebb területekről, az ellátásban bekövetkezett esetleges zavar 
következményeiről. 

Tavasszal és december hónapban is leellenőriztük a kórházak-szakrendelők (Salgótarján - Szent 
Lázár Megyei Kórház, Pásztó – Szent Margit Kórház) az alternatív áramellátást biztosító aggregátor 
működését. 

A KvK illetékességi területén a hulladékszállítással kapcsolatosban a hulladéklerakókat 
(Salgótarján, Bátonyterenye, Jobbágyi) felmértük. 

A hulladékszállítás kijelölésével kapcsolatban Jobbágyi, Mátraszőlős, Szarvasgede településeken, 
az önkormányzatoknál szemlét tartottunk valamint a VGÜ Nonprofit Kft. (Salgótarján) esetében, 
mint lehetséges kijelölhető szállítást végző szervezetnél a szükséges adatok beszerzésre kerültek, a 
megadott szempontok alapján jegyzőkönyvek felvételére került sor. 

Részt vettünk a leégett Lívia csokoládégyár terültén a környezetvédelmi hatóság által a veszélyes 
hulladéknak minősülő azbesztcement hullámpala elszállításával, ártalmatlanításával kapcsolatban 
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összehívott helyszíni szemlén, majd a veszélyes áruszállítást végző vállalkozás ellenőrzése is 
megtörtént. 

A ST HTP és a P HTP mindhárom szolgálati csoportja részére a veszélyes áruszállítás 
tapasztalatairól és az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdéseiről előadás, foglalkozás került 
megtartásra. 

 

Közúti ellenőrzés során megvizsgált járművek száma (2013. évben). 

 

 

Közúti ellenőrzések száma, veszélyes anyagot szállító járművek száma, hibás járművak aránya 

(2013. évben). 
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V. Hatósági tevékenység 
 

2013. január 01. és 2013. december 31. között a tűzmegelőzés területén kitűzött célok, a tervezett 
feladatok végrehajtásra kerültek.  

Április 1-vel 1 fő hatósági előadó került a hatósági osztályra Lakatos Balázs ka. személyében, aki 
szakmai felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

Április 23-án a Salgótarjáni Járás HVB ülésén vettünk részt, ahol a szabadtéri égetésekkel 
kapcsolatosan tartottunk tájékoztatást, valamint válaszoltunk a felmerülő kérdésekre. 

Május 22-én a Lakóépületkezelők Nógrád Megyei Szövetsége által a tűzvédelemmel, 
tűzmegelőzéssel, azzal kapcsolatos szabálykövetéssel, illetve bírság elkerüléssel kapcsolatban 
szervezett rendezvényén vettünk részt, ahol a középmagas lakóépületekben megtartott 
ellenőrzésekkel, az ilyen épületekre vonatkozó szabályzással kapcsolatosan tartottunk tájékoztatást, 
valamint válaszoltunk a felmerülő kérdésekre. 

Július 1-vel 1 fő hatósági előadóval bővült a hatósági osztály a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről 
Bokros Csaba Bence tű. hdgy. személyében. 

 

Tervezett ellenőrzések száma:   153 

Terven felüli ellenőrzések száma:  212 
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Intézkedések: 

• hatósági felhívás:    106 
• hatósági kötelezés:   57 
• tűzvédelmi bírság:   27 
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Szakhatósági ügy:      213 

• építéshatósági engedély:   163 
• telepengedély-működési engedély:  50 
• egyéb:     129 
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Szakhatósági (építési, használatbavételi) ügyek közül kiemelkedett: 

• KGF Hungary Kft. módosított építési engedélyezése (Bátonyterenye), 
• TRP-Terenye Kft. biohulladék feldolgozó és fűtőanyag előállító üzem módosított építési 

engedélyezése (Bátonyterenye), 
• Sinia Kft. ülőbútorgyár építési engedélyezése (Bátonyterenye), 
• Bárdi Autó Zrt. autóalkatrész üzlet (Salgótarján), 
• Viessmann Kft. üzemépület bővítés építési engedélyezése (Bátonyterenye), 
• Meldetechnik Kft. medencefedés gyártó üzem építési engedélyezése (Bátonyterenye), 
• Sinia Kft. SDC csarnok módosított építési engedélyezése (Salgótarján), 
• Bátonyterenye, Liget út 24. szám alatti társasház használatbavételi engedélyezése, 
• Axamo Kft. varroda épület átalakítás, bővítés (Kazár), 
• Magyarországi Hangszórógyártó Kft. csarnokbővítés építési engedélyezés (Salgótarján), 
• Salgglas Zrt. üzemépület bővítésépítési engedélyezés (Salgótarján), 
• Alukov Hungária Kft. üzemépület I. ütem használatbavételi engedélyezés (Bátonyterenye), 
• Bátony-Metall Kft. festékszóró üzemrész használatbavételi engedélyezés (Bátonyterenye), 
• RPM Hungária Kft. üzemépület bővítés használatbavételi engedélyezés (Salgótarján), 
• Revi Kft. épületbővítés használatbavételi engedélyezés (Tar), 
• Tornacsarnok felújítás építési engedélyezés (Bátonyterenye), 
• F3R- Technológia Kft. használatbavételi engedélyezés (Bátonyterenye), 
• 1+1 Kereskedelmi Kft. üzemépület használatbavételi engedélyezés (Salgótarján), 
• Mancso Tojás Kft. telephely használatbavételi engedélyezés (Mátraterenye), 
• Bátonyterenye Város Önkormányzata Bölcsődeépítési engedélyezés (Bátonyterenye), 
• Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődeépítési engedélyezés (Salgótarján), 
• Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata József Attila Művelődési és Konferencia 

Központ udvarlefedés építési engedélyezés (Salgótarján), 
• Mátrafarm Hungária Kft. állattartó telephely korszerűsítés használatbavételi engedélyezés 

(Salgótarján), 
• MBS CTK Kft. csarnokbővítés építési engedélyezés (Karancsalja), 
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• Viessmann Kft. csarnok módosított építési engedélyezés (Bátonyterenye), 
• Helios Energy Kft. napelem összeszerelő üzemépítési engedélyezés (Bátonyterenye), 
• Sinia Kft. SDC csarnok használatbavételi engedélyezés (Salgótarján), 
• Bátonyterenyei Ipari Park Kft. KGF csarnok használatbavételi engedélyezés (Bátonyterenye), 
• Pásztói Margit Kórház rehabilitációs szárnyának használatbavételi engedélyezés (Pásztó), 
• Axamo Kft. varrodabővítés használatbavételi engedélyezés (Kazár), 
• HE-DO Kft. aszfaltkeverő telepépítési engedélyezés (Salgótarján), 
• Salgótarján Városi Bíróság használatbavételi engedélyezés (Salgótarján). 

 

 

VI. Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység 
 
 
A KvK ellenőrzéseit a 2013. I és II. félévi Vezetői Munkatervben tervezettek alapján hajtotta végre. 

Az ellenőrzések számát tekintve 2013-ban összesen 78 ellenőrzést végzett a KvK. Az 
ellenőrzéseket a kirendeltség-vezető, a tűzoltósági felügyelő, a tűzoltó parancsnok és a tűzoltó 
parancsnok-helyettes hajtotta végre megbízólevél, vagy nyílt parancs bemutatásával. Az előre 
bejelentett ellenőrzésekhez Ellenőrzési Tervet készítettünk, a helyszínen minden esetben 
Ellenőrzési Naplót töltöttünk. A szükséges Részjelentésekben és Összefoglaló Jelentésekben az 
összegző megállapításokat, hibákat és javaslatokat megtettük. 

A KvK-nál az NMKI 14 ellenőrzést hajtott végre, ebből 12-őt a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Ellenőrzési Szolgálat (továbbiakban: NMKI ESZ), 1-et az Iparbiztonsági Főfelügyelő és 1-et a 
Biztonsági vezető és 1 db irányítószervi ellenőrzés volt. A P HTP-nél a BM OKF Mobil Ellenőrzési 
Osztály 3 esetben, az NMKI ESZ 22 és a NMKI KMSZ 26 alkalommal, a ST HTP-nél az NMKI 
ESZ 17 és a NMKI KMSZ 25 alkalommal ellenőrzött. 

A feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben a szükséges intézkedést megtettük. 
 
 
 

VII. HVB feladatok 
 

 

A közigazgatás megújítását célzó Magyary Program részeként az Országgyűlés 2011. szeptember 1-
jei 1299/2011.(IX.11.) Kormányhatározatában döntött a járási rendszer kialakításáról, majd a 
járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 2012. évi XCIII. 
törvény megalkotásával és elfogadásával szabályozta az államigazgatási feladatok ellátásával 
összefüggő vagyon használatának szabályait, a kormányhivatal állományába kerülő köztisztviselők 
jogviszonyát, továbbá a járási hivatalhoz kerülő jegyző által ellátott törvényi szintű feladat- és 
hatásköröket.  

Ugyanezen törvény módosította a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényt (továbbiakban: Hvt.). A 
módosítás következtében 2013. január 1-jétől „A helyi védelmi bizottság elnöke a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal (továbbiakban: járási hivatal) vezetője, 
elnökhelyettesei a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
területi szervének vezetője által kijelölt személy, a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség 
állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona. A helyi védelmi bizottságok 
illetékességi területe a járásokhoz, illetve a fővárosi kerületekhez igazodik.” 
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A HVB-ék tevékenységét az Alaptörvény, a hvt., a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Kat.tv) és a 
járások kialakításáról valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 
XCIII. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek alapján végzik. 

Fentiek alapján a 2013. év jelentős változásokat hozott a védelmi igazgatás szervezetrendszerében. 
A törvényi változásoknak megfelelően 2013. január 1-jétől a járásokban működik a helyi védelmi 
bizottság. A helyi védelmi bizottság elnöke a járási kormányhivatal vezetője. 

HVB-ék személyi összetétele: 

Elnöke:             - járási kormányhivatal vezetője, 

Elnökhelyettesei: - a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy, 

- honvédelmi feladatok tekintetében a honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges 
állományú katona, 

Tagjai: - Városi Rendőrkapitányság vezetője, 

- járási népegészségügyi intézet vezetője, 

- járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője, 

- Nógrád Megyei Kormányhivatal képviselője, Kormánymegbízott által kijelölt személy, 

- különleges jogrend bevezetése esetén az MH Hadkiegészítési és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság képviselője, 

HVB titkára: - a járási kormányhivatal hivatalvezető-helyettese. 

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Kormányrendelet rendezi az 
illetékességi szabályokat, a szabályozásnak megfelelően a helyi védelmi bizottság illetékességi 
területe a járásokéhoz igazodik. 

Ennek megfelelően a Bátonyterenyei HVB az alábbi 8 településre kiterjedő illetékességgel látja el 
feladatait: Bátonyterenye, Dorogháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraterenye, Mátraverebély, 
Nemti, Szuha. A HVB székhelye: Bátonyterenye. 

A Pásztói HVB az alábbi 26 településre kiterjedő illetékességgel látja el feladatait: Alsótold, Bér, 
Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, 
Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, 
Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc. A HVB székhelye: Pásztó.  

A Salgótarjáni HVB az alábbi 29 településre kiterjedő illetékességgel látja el feladatait: Bárna, 
Cered, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, 
Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, 
Mátraszele, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Rákóczibánya, Ságújfalu, Salgótarján, 
Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szilaspogony, Vizslás, Zabar. A HVB székhelye: 
Salgótarján. 

A HVB-ék kidolgozták és elfogadták az SZMR-ket, a mellékelt táblázatok alapján megtartották a 
rendes és rendkívüli üléseiket, valamint folyamatosan kapcsolatot tartanak az önkormányzatokkal. 

A bekövetkezett veszélyhelyzetekről (pl. Ipolytarnóc, Szurdokpüspöki, Karancsság), az 
elhárításokról a HVB Elnökök tájékoztatva lettek, szükség szerint a helyszínen tartózkodtak. 

A meghatározott gyakorlatokat segítségünkkel a HVB-ék megfelelően végrehajtották. 

A szabadtéri tüzek, hőség, téli felkészülés és a hulladékszállítással kapcsolatos feladataink 
végrehajtása során a HVB-ék segítségét kértük, hogy az önkormányzatok számára meghatározott 
feladatok teljesüljenek. Problémát okoz, hogy az önkormányzatok nem mindig hajtják végre a 
megadott határidőig a feladatokat. 
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Mindegyik HVB számára rendszeresen megküldésre kerültek a negyedéves veszélyhelyzeti 
prognózisok és a beválás vizsgálatok. Ezáltal biztosítottuk, hogy a HVB elnökök megfelelő 
tájékoztatásban részesüljenek ez irányúan. 

A HVB-kel a KvK és a Katasztrófavédelmi Elnökhelyettesek jó munkakapcsolatot építettek ki az 
elmúlt időszakban. 

 

 
VIII. Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

 
 

Részletesen a P HTP tűzoltó-parancsnokának beszámolójában van kifejtve. 
 

 
IX. Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

 
 

Részletesen az ST HTP tűzoltó-parancsnokának beszámolójában van kifejtve. 
 

 
 

X. Humán 
 
 

2012. október 01-től az új állománytábla szerint megszűnt a humán kiemelt főelőadói státusz a 
KvK-án, a humán feladatokat az NMKI humán szakterület végzi. 

 
 

XI. Gazdasági 
 
 

2012. október 01-től a KvK-án az új állománytábla szerint megszűnt a gazdasági kiemelt főelőadói 
státusz, a gazdasági feladatokat az NMKI Gazdasági Igazgató-helyettesi szervezet végzi. 
 

 
XII. Összegzés 

 
 
Célunk a hatékony megelőzési feladatok végrehajtása, valamint az elháríthatatlan káresemények 
felszámolása. 

A KvK szakterületi beszámolói bemutatták a fenti időszak elért eredményeit, amik bizonyítják, 
hogy az elvárt feladatok végrehajtását eredményesen teljesítettük. 

Továbbra is célunknak tekintjük a magas színvonalú szakmai munka végzését, melyhez 
elengedhetetlen, hogy jól képzett szakemberek legyenek a szervezetben. 
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2013. február 01-el személyi változás történt a KvK vezetésében, Antal István tű. alezredes helyett 
Angyal Tibor tű. alezredes látja el ezen beosztást, mivel Ő az NMKI Igazgató-helyettesének lett 
kinevezve. 

Feladataimat legjobb tudásom szerint látom el, kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a KvK teljes 
állománya a lehető legjobban hajtsa végre feladatát. 

2013-ban a járási rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok katasztrófavédelmet érintő részében 
hatékonyan közreműködtünk. 

A Járási Önkéntes Mentőszervezetek kialakítása megtörtént, megalakításuk és rendszerbe állításuk 
(november 23-án a pásztói, november 30-án a bátonyterenyei és salgótarjáni) által a lakosság 
közbiztonsága tovább növekszik, szakmai felkészítésük folyamatosan történik 2014-ben is. 

2014-ben az integrált hatósági feladatok szakmailag magas színvonalú ellátásával tovább növeljük a 
lakosság közbiztonságát. A veszélyhelyzeti prognózisok alapján felkészülünk a különböző 
veszélyhelyzetekre és azok megelőzésére. 

Kiemelt feladat a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos teendők 
végrehajtása. 

Célunk az önkéntesség erősítése, mely a dunai árvíz során mutatta meg példátlan erejét. 

 

 

Tisztelt Közgyűlés, a fentiek figyelembe vételével kérem a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóm elfogadását. 

 



 
 

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
Tűzoltóparancsnok 
 
H-3060 Pásztó,Kölcsey Ferenc út 37. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0  
Tel: (36-32) 460-886  Fax: (36-32) 460-886   e-mail: pasztoht@katved.gov.hu 
 
 

 
Jóváhagyom!      Egyetértek! 
 
 
 
Berecz György tű. ezredes    Angyal Tibor tű. alezredes 
  igazgató sk.          kirendeltség-vezető sk. 
 

  
 

BESZÁMOLÓ 
 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
 

Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 
 

2013. évi tevékenységéről 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2014. 
 
 

  Készítette: 
 
 
  Csépe Zsolt tű. alezredes 
  tűzoltóparancsnok sk. 
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I.Bevezetés 
 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: NMKI) Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (továbbiakban: KvK) Pásztói Hivatásos Tűzoltó-
parancsnoksága (továbbiakban: P HTP) tevékenységét, a szervezetet érintő jogszabályok, a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és az NMKI és a KvK 
normatívái, valamint a Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) által kiadott alapító okirata, és a 
BM OKF által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMR) valamint a 
munkaterve alapján végezte. 

2013. január 1-el megalakult és megkezdte működését a P HTP, mely 34 településen látta el az 
elsődleges katasztrófavédelmi feladatokat. 2013. október 01-től 32 település tartozik hozzánk, mivel 
a Berceli Katasztrófavédelmi Őrshöz Szirák és Bér települések átkerültek. Feladatainkat 1 
gépjárműfecskendővel és 5 fő napi szolgálati létszámmal látjuk el. A tűzoltóság készenléti létszáma 
21 fő, közülük 9 fő a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóságon szolgált 2012 évben. A szolgálati 
csoportok élén szerparancsnok teljesít szolgálatot, távolléte esetén a legtapasztaltabb beosztott 
tűzoltó helyettesíti. 

A tűzoltóságon tűzoltóparancsnok és katasztrófavédelmi megbízott teljesít még szolgálatot. 

Az év kiemelt feladata volt az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítésében való 
részvétel, melyen keresztül hatékony felügyeleti rendszer működtetését végzi a KvK, szükség 
szerint az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával együttes ellenőrzések lefolytatásával, 
továbbá a készenléti állomány eredményes felkészítése ezen feladatokban való közreműködésre és a 
káresemények szakszerű felszámolására. 

Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított 
minőségirányítási rendszer betartásával láttuk el. 

A Vezetői Fórumrendszert a működtetjük, a napi pontosítások és a heti vezetői koordinációk 
megtartásra kerülnek. A heti és havi tűzoltó-parancsnoki értekezletekről emlékeztetőt készítünk. 

A hatályban lévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatát folyamatosan elvégeztük. 

Nagy figyelmet fordítottunk az állomány hivatástudatának erősítésére, az egységes csapatszellem 
kialakítására, a szakmai kompetenciák növelésére. 

A Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok 
ellátására Csépe Zsolt tű. alezredes lett kijelölve. 

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Hollókői Polgárőrséggel és a Magyar Honvédség vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárral /Bujáki Üdülő/. 

Április 23-án Hollókőben került megrendezésre a BM és BM OKF Országos Terepfutó Bajnokság 
egyik futama, melynek lebonyolításában közreműködtünk / műszaki mentési bemutató/. 

Szeptember 02-03-án Hollókőben került megrendezésre a Heritprot Világörökségek Tűzvédelme 
Európai Uniós program magyarországi konferenciája, melyen mi is részt vettünk. 

November 11-én kihelyezett Kirendeltség-vezetői és Tűzoltóparancsnoki Értekezlet volt a 
tűzoltóságon. Látogatást tettünk a Pásztó-hasznosi víztározónál, ahol többek között tájékoztatást 
kaptunk a 2014-ben létesülő vész árapasztóról. 

2013. évben kiemelt feladat volt a csapatépítés és a volt önkéntes tűzoltók hivatásos szintre 
felzárkóztatása. 
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II. Tűzoltás és műszaki mentés 
 
 
1. Káresetek alakulása: 
 

A P HTP működési területén az események százalékos arányát tekintve 68 % volt tűzeset és 31% 
műszaki mentés. A 205 esemény 80 %-a beavatkozást igényelt, 4 % kiérkezés előtt felszámolt, 0,97 
% szándékosan megtévesztő jelzés, 14 % téves jelzés volt. 
 

2013. január 01-től december 31-ig a következő események történtek P HTP működési 

területén: 

 

Káresetek alakulása: Működési területen 205 esemény 

tűzeset  140 

műszaki mentés  65 
beavatkozást igényelt 165 

kiérkezés előtt felszámolt 9 

szándékos megtévesztő jelzés 2 

téves jelzés  29 

utólagos jelzés  - 

tűzeset alapterülete összesen        1044419 m2 
riasztott szerek száma   257 

megmentett személyek száma: 10 
műszaki mentésnél 10 

tűzesetnél - 

sérült személyek száma: 7 
műszaki mentésnél 4 

tűzesetnél 3 

halott személyek száma: 4 
műszaki mentésnél 3 

tűzesetnél 1 
 

 

P HTP működési területén az események település szerinti kimutatásban: 

 

Település: Tűzeset: Műszaki mentés: Összesen: 
Alsótold 1 - 1 
Bátonyterenye 33 8 41 
Buják 6 - 6 
Csécse 1 3 4 
Cserhátszentiván 1 1 2 
Ecseg 2 1 3 
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Hollókő 2 - 2 
Jobbágyi 10 3 13 
Kisbárkány 1 - 1 
Kutasó 2 1 3 
Márkháza 1 - 1 
Mátraszentimre 1 4 5 
Mátraszentimre-
Bagolyirtás - 1 1 

Mátraszentlászló 1 - 1 
Mátraszőlős 4 1 5 
Mátraverebély 12 5 17 
Nagybárkány 1 - 1 
Nagylóc 1 4 5 
Palotás 2 1 3 
Pásztó 40 22 62 
Sámsonháza 1 - 1 
Szarvasgede 3 - 3 
Szirák 5 2 7 
Szurdokpüspöki 4 4 8 
Tar 5 4 9 
ÖSSZESEN: 140 65 205 

 
 

Havi bontásban az alábbi események történtek P HTP működési területén: 
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Tűz Műszaki mentés

 
Az éves átlag havi esemény mennyiségét tekintve 17,08 darab esemény történt hónapokra lebontva 
(a 12 hónap átlaga). A havi esemény számokat megfigyelve látjuk, hogy az események átlagos 
értékeket mutatnak. Kivétel a március- április és az augusztus hónap mikor kiemelkedően sok volt 
az esemény. Ebben a három hónapban a szabadtéri erdő- és vegetáció tüzek miatt volt sok a 
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beavatkozás. Februárban a műszaki mentések száma több volt, mint a tüzesetek száma. Átlagosan a 
tüzesetek száma mindig több mint a műszaki mentések száma. 

A műszaki mentések száma a február hó kivételével átlagos volt. A szélsőséges időjárási viszonyok 
(viharkárok) elkerülték területünket, így az évszaknak megfelelő beavatkozások történtek az idei 
évben. 

 

A műszaki mentések a következő megoszlásban fordultak elő: 

 

Műszaki mentések: Kategóriához tartózó érték: 
Nincs minősítve 3 
Állatbaleset 1 
Egyéb 11 
Elemi csapás - viharkár 4 
Életmentés 4 
Eltünt személy keresése 1 
Fa kidőlés 13 
Gázszivárgás 4 
Halott kiemelés 2 
Közúti baleset 9 
Omlásveszély 1 
Rovar (méh/darázs) 4 
Vízkárok 8 
Összesen: 65 

A káresetek között jelentősen kiugró adatok nem láthatók. A műszaki mentések esemény számai 
között a fakidőlések száma a legtöbb. Az egyéb események száma is jelentős, a többi káreset 
mennyiségéhez képest. 

 

A tüzesetek a következő megoszlásban fordultak elő: 

Helyszín típusa: Kategóriához 
 tartózó érték: 

Tűz alapterülete 
m2-ben: 

Nincs minősítve 27 0 
Egyéb 2 7 
Közlekedési eszköz 8 32 
Közterület 3 7 
Mezőgazdasági létesítmény 1 850 
Otthon jellegű létesítmény 27 580 
Sport létesítmény 1 6 
Tűzeset szabad területen 70 1042877 
Vendéglátó létesítmény 1 60 
Összesen: 140 1044419 

A tűzesetek helyszínei közül a szabad területek és az otthon jellegű létesítményekben valamint a 
mezőgazdasági létesítményekben fordult elő legtöbbször tűz. A tűz alapterületénél pedig 
egyértelműen a szabad területeken égett le a legnagyobb területek. 

P HTP működési területén 205 esemény volt. A beavatkozások minden esetben I. riasztási fokozatú 
volt. Egy esetben II/Kiemelt riasztási fokozatú tűzeset volt. 
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Az események havi lebontásban a következőképpen alakultak: 

• Január hóban 5 tűzeset, 1 műszaki mentés volt. 

• Február hóban 5 tűzeset, 12 műszaki mentés, 2 téves jelzés történt. 

• Március hóban 15 tűzeset, 8 műszaki mentés, 1 téves jelzés volt. 

• Április hóban 14 tűzesethez történt vonulás, műszaki mentés 4, téves jelzés 2 volt. 

• Május hóban 7 tűzeset, 6 műszaki mentés, 1 téves jelzés történt. 

• Június hóban 4 tűzeset, 9 műszaki mentés, 5 téves jelzés volt. 

• Július hóban 10 tűzeset, 3 műszaki mentés, 3 téves jelzés, 1 szándékosan megtévesztő jelzés 
volt. 

• Augusztus hóban 30 tűzeset, 5 műszaki mentés történt. 

• Szeptember hóban 8 tűzeset, 4 műszaki mentés, 3 téves jelzés történt. 

• Október hóban 8 tűzeset, 3 műszaki mentés és 4 téves jelzés történt. 

• November hóban 1 műszaki mentés és 3 téves jelzés volt. 

• December hóban 7 tűzeset, 5 műszaki mentés, 5 téves jelzés és 1 szándékosan megtévesztő 
jelzés volt. 

 

2. Jelentősebb káresetek: 

• 02.16. Szirák, Dengelegi út 9. számnál egy családi ház égett melyben 1 fő elhalálozott. 

• 10. 30. A 21-es főúton Tar és Mátraszőlős között egy Audi és egy mezőgazdasági vontatóval 
ütközött. A személyautó a pótkocsi alá szorult, vezetője a helyszínen életét vesztette. A 
pótkocsi megemelése után a jármű ki lett húzva és ez elhunyt személy feszítő-vágó 
berendezés segítségével kiemelésre került a roncsból. 

• 12. 18. A Mátraszőlős Potyporos Majorban egy kb.70x12 méteres istálló tetőszerkezete égett 
teljes terjedelmében, amelyben 12.000 db baromfi volt. A tűzben a napos csirkék 
elpusztultak. A káreset II/Kiemelt riasztási fokozatú volt. 

• 12. 18.  Szurdokpüspöki, Árpád út 56.szám alatti kazánházban szén, tűzifa égett, az egység 3 
db 11,5 kg-os Pb gázpalackot mentett ki. 

 

3. Ellenőrzés, gyakorlatok: 
A felettes szervek rendszeresen ellenőrzéseket hajtanak végre ST HTP-nél. 

A feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben a szükséges intézkedést megtettük. 

Gyakorlatok az éves gyakorlattervben szereplő helyszínen és időpontban kerültek végrehajtásra: 

• 2013.01.21-23. Margit Kórház Pásztó, Semmelweis út 15-17. helyismereti gyakorlat. 

• 2013.02.11-13. Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium Bátonyterenye Ózdi út 39. 
helyismereti gyakorlat. 

• 2013.02.25-27. Agro-Produkt Mezőgazdasági és Húsipari Kft. Pásztó Sertéstelep szituációs 
begyakorló gyakorlat. 

• 2013.03.04-06. Katolikus Óvoda Pásztó, Szent Imre tér 1/a. helyismereti gyakorlat. 

• 2013.03.25-27. Reco Kft. Pásztó Fő út 134. szituációs begyakorló gyakorlat. 
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• 2013.04.08-10 . Revi Kft. Tar Ilona major helyismereti gyakorlat. 

• 2013.04.22; 24; 26. Általános Iskola Pásztó, Nagymező út 36. helyismereti gyakorlat. 

• 2013.04.17.  Pásztó Júlia Malom megyei ellenőrző gyakorlat. 

• 2013.05.06-08. Városi Könyvtár Pásztó, Nagymező út 3. helyismereti gyakorlat. 

• 2013.05.27- 29. Városi Könyvtár Pásztó, Nagymező út 3. parancsnoki ellenőrző gyakorlat. 

• 2013.05.06;23;31 NMKI Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata által szervezett veszélyes 
anyag jelenlétében történő beavatkozás. 

• 2013.06 24-26. Mezőgazdasági Szövetkezet Mátraszőlős, Külterület. helyismereti gyakorlat. 

• 2013.07.01-03. EGLO MO. Kft. Pásztó Fő út 155. helyismereti gyakorlat. 

• 2013.08.12-14. Nyúltelep, Alsótold Nagymező út 1. helyismereti gyakorlat. 

• 2013.09.09,17,19. Polgármesteri Hivatal Bátonyterenye Városház út 2. helyismereti 
gyakorlat. 

• 2013.09.24-26. Fafil Kft. Pásztó Dobó út Szituációs begyakorló gyakorlat. 

• 2013.10.07-09. .Hungest Grandhotel Galya Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10. 
helyismereti gyakorlat. 

• 2013.10.28-29. Fenyves Fogadó Szurdokpüspöki, Gyöngyösi út 35. ellenőrző gyakorlat. 

• 2013.11.04-06. Mikszáth Kálmán Postaforgalmi Szakközépiskola, Gimnázium és 
Kollégium, Pásztó Rákóczi út 1. helyismereti gyakorlat. 

• 2013.11.25-27. Prokk Könnyűfémöntöde Kft. Szurdokpüspöki Filimesi telep szituációs 
begyakorló gyakorlat. 

• 2013.11.20. Fenyves Fogadó Szurdokpüspöki, Gyöngyösi út 35. parancsnoki ellenőrző 
gyakorlat. 

 
4. Kiemelt események: 

• 2013.01.04-én dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy Főigazgató Úr ünnepélyes keretek 
között átadta a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot. 

• 2013.04.23-án 6 fővel részt vettünk Hollókőn, a BM országos terepfutó bajnokságon. 
Műszaki mentési bemutató szervezése és tartása. 

• 2013.06.05-13. között 7 fővel részt vettünk a dunai árvízi védekezésben. 

• 2013.09.02-án Hollókőn részt vétel a Heritprot nemzetközi tűzvédelmi konferencián. 
 
 
 

III. Integrált hatósági feladatok 
 
 
P HTP állománya a KvK integrált hatósági feladataiban szükség szerint bevonásra került minden 
szakterület vonatkozásában, elsősorban a hivatali munkarendben dolgozók, de igény esetén a 
készenléti állomány is. 

A BM OKF Főigazgatójának meghatározása alapján kialakításra kerültek a Katasztrófavédelmi 
Megbízottak (továbbiakban: KVMB) irodahelyiségei, Pásztón a P HTP épületében. 
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A KVMB-és kiemelt feladata az integrált hatósági feladatokban való részvétel, melyet az adott 
szakterület felügyelői és a hatósági osztályvezető meghatározása szerint hajt végre. 

 
1.Tűzvédelmi szakterület: 
Kiemelt feladat volt a szabadtéri vegetációtüzek csökkentése, ezért részt vettünk a kockázati 
helyszínek felmérésében, majd azt követően az ellenőrzéseken. 

Segítettünk a megelőzést hatékonyabbá tevő szóróanyagok óvodákban és iskolákban történő 
szétosztásában. 

Részt vettünk a tűzvédelmi szakterület különböző felkészítésein, szakmai napjain. 

Együttműködési megállapodást kötöttünk Hollókői Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: 
ÖTE) és ellátjuk szakmai felügyeletüket. 

ST HTP műszaki biztonsági tisztje ellátja a rendelkezésre álló technikai eszközök karbantartásával, 
felülvizsgálatával és javításával kapcsolatos feladatokat is. 

 

2.Polgári védelmi szakterület: 
Február 23-án dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok BM OKF polgári védelmi főfelügyelő úr 
vezetésével rendkívüli vezetői szemlére került sor a Pásztó-hasznosi víztározónál. Megtekintésre 
került a Mátrakeresztes felett, a Csörgő patakon építendő visszatartó tározó helyszíne. 

Lepontosítottuk a melegedő helyeket, a kritikus útszakaszok felmérésére közös bejárást szerveztünk 
a közútkezelő munkatársaival. 

Fontos feladatunk volt a diákok közösségi szolgálattal kapcsolatos tevékenységében való 
folyamatos közreműködés. 

A lakosság felkészítése keretében több alkalommal tartottunk bemutatókat iskolákban, 
településeken és fogadtunk látogatói csoportokat a laktanyában. 

Részt vettünk a polgári védelmi különböző felkészítéseken, szakmai napokon. 

A BM OKF és az NMKI által meghatározott, a különböző aktuális időjárási helyzetekhez, 
eseményekhez igazodó törzsvezetési gyakorlatokon részt vettünk. 

Részt vettünk a HVB gyakorlat előkészítésében, valamint a gyakorlatokon. 

Pontosítottuk a települési veszély-elhárítási terveket. 

Részt vettünk 7 fővel a Dunai árvízi védekezésben. 

A KVMB-s részt vett a közbiztonsági referensek vizsgáztatásán. 

Elvégeztük a lakossági tájékoztató berendezések ellenőrzését. 

Elvégeztük a belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléjét.  

Folyamatosan végre hajtottuk a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra jelentkező középiskolai 
hallgatók felkészítését. 

Részt vettünk iskolai (pl. Módszertani Iskola, Diáknap Mikszáth Gimnáziumban) és települési 
rendezvényeken (pl. Mátraverebélyi Falunap). 

Szeptember 26-án részt vettünk a komplex katasztrófavédelmi gyakorlaton Szurdokpüspöki 
településen.  

November 23-án megtörtént a Pásztói járási mentőcsoport elméleti és gyakorlati felkészítése, 
rendszerbeállító gyakorlata. A csoport létszáma 20 fő. 

Felkészültünk a rendkívüli időjárás miatt jelentkező feladatokra (hőségriadó, téli időjárás). 
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Részt vettünk a megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny lebonyolításában. 

 

3.Iparbiztonsági szakterület: 
Több alkalommal vettünk részt veszélyes áruszállítás közúti ADR és vasúti RID (megyei, KvK és 
Országos Disaster) ellenőrzéseken. 

Felkészültünk a rendkívüli időjárás miatt jelentkező feladatokra (hőségriadó, téli időjárás). 

A kritikus útszakaszok felmérésére közös bejárást szerveztünk a közútkezelő munkatársaival, 
többször egyeztettünk a különböző aktuális eseményekkel kapcsolatban a területen működő 
közműszolgáltatók helyi képviselőivel. 

Részt vettünk a különböző szakmai felkészítéseken (KVMB felkészítések, szakmai napok stb.). 

A Jobbágyi község határán lévő hulladék lerakó ellenőrzését végrehajtottuk, a Jobbágyi és 
Szarvasgede településeken a hulladékgazdálkodás ideiglenes közszolgáltatás kijelölésével 
kapcsolatos meghatározott feladatokat elvégeztük. 

A P HTP mindhárom szolgálati csoportja részére a veszélyes áruszállítás tapasztalatairól és az 
iparbiztonsági szakterület aktuális kérdéseiről előadás, foglalkozás került megtartásra. 
 

 

IV. Összegzés 
 
 
Célunk az integrált hatósági feladatok vonatkozásában a hatékony megelőzési feladatok 
végrehajtásában való részt vétel, valamint az elháríthatatlan káresemények felszámolása. 

Beszámolóm fejezetei megmutatták a fenti időszak elért eredményeit, amik bizonyítják, hogy az 
elvárt feladatok végrehajtását eredményesen teljesítettük. 

Továbbra is célunknak tekintjük a magas színvonalú szakmai munka végzését, melyhez 
elengedhetetlen, hogy jól képzett szakemberek legyenek a parancsnokságon. Ennek érdekében 
kiemelt figyelmet fordítunk a továbbképzésekre 2014-ben is. 

2014-ben az integrált hatósági feladatok szakmailag magas színvonalú ellátásával és a káresetek 
szakszerű felszámolásával tovább növeljük a lakosság közbiztonságát. 

A felettesek szervek előírásai alapján felkészülünk a különböző veszélyhelyzetekre és azok 
megelőzésére. 

Kiemelt feladat a társszervekkel, önkormányzatokkal és egyéb önkéntes szervezetekkel való jó 
kapcsolatok kialakítása és a hatékony együttműködés. 

 

 

Tisztelt Közgyűlés, a fentiek figyelembe vételével kérem a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóm elfogadását. 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
 
Pásztó, 2014. szeptember 9. 
 
     
    
   Angyal Tibor     Csépe Zsolt 
    tű. alezredes               tű. alezredes 
 
 
 
 A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
           címzetes főjegyző 
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