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I. Bevezetés 
 

 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: NMKI) Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (továbbiakban: KvK) Pásztói Hivatásos Tűzoltó-
parancsnoksága (továbbiakban: P HT) 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. 

A 2014-es évben a Katasztrófavédelem a veszélyhelyzetek hatékony megelőzésre helyezte a 
hangsúlyt. Ennek megfelelően a veszélyforrások beazonosítása (pl. a vízelvezető árkok, szabadtéri 
tűzesetek helyszínei, veszélyes kémények, stb.) és elhárítása lett végrehajtva az integrált hatósági 
feladatok által, melyekben P HT aktívan részt vett. 

2014. január 01-én 32 település védelméről gondoskodtunk. Működési területünkhöz 2014. július 
01-től 29 település tartozik, mivel a Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrshöz Hollókő és Nagylóc, a 
Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksághoz Bátonyterenye települések átkerültek 
Feladatainkat 1 gépjárműfecskendővel és 5 fő napi szolgálati létszámmal látjuk el. A tűzoltóság 
készenléti létszáma 21 fő. A szolgálati csoportok élén szerparancsnok teljesít szolgálatot, távolléte 
esetén a legtapasztaltabb beosztott tűzoltó helyettesíti. Jelenleg 1 fő tűzoltó szerparancsnoki 
képzésen vesz részt. 

A tűzoltóságon tűzoltóparancsnok és katasztrófavédelmi megbízott (továbbiakban: KVMB) teljesít 
még szolgálatot. 

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

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

A Pásztói Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi 
feladatok ellátására Csépe Zsolt tű. alezredes, Tűzoltóparancsnok van kijelölve. 

2014-ben 1 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: ÖTE), a Hollókői Polgárőrséggel volt 
együttműködési megállapodás (továbbiakban: EMÜ) kötve, továbbá a Magyar Honvédség vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárral /Bujáki Üdülő/. A 2014. július 01-i Szécsényi 
Katasztrófavédelmi Őrs indításával változott a P HT működési területe, így a Hollókő ÖTE átkerült 
a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz. 

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

 
 

II. Tűzoltás és műszaki mentés 
 
 
1. Káresetek alakulása: 
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2014. január 01-től december 31-ig a következő események történtek P HT működési 

területén: 

 

Káresetek alakulása: Működési területen 179 esemény 
tűzeset  110 db 
műszaki mentés  69 db 
beavatkozást igényelt 145 db 

kiérkezés előtt felszámolt 15db 
szándékos megtévesztő jelzés 2 db 
téves jelzés  16 db 
utólagos jelzés  1 db 

tűzeset alapterülete összesen        1 902 718 m2 
riasztott szerek száma   215 db 

megmentett személyek száma:  
műszaki mentésnél 3 fő 

tűzesetnél 0 fő 

sérült személyek száma:  
műszaki mentésnél 6 fő 
tűzesetnél 1 fő 

halott személyek száma:  
műszaki mentésnél 1 fő 
tűzesetnél 0 fő 

 

P HT működési területén az események település szerinti kimutatásban: 

 

Település: Műszaki mentés: Tüzeset: Összesen: 
Alsótold - 1 1 
Bagolyírtás 1 - 1 
Bátonyterenye 8 33 41 
Buják - 6 6 
Csécse 3 1 4 
Cserhátszentiván 1 1 2 
Ecseg 1 2 3 
Hollókő - 2 2 
Jobbágyi 3 10 13 
Kisbárkány - 1 1 
Kutasó 1 2 3 
Márkháza - 1 1 
Mátraszentimre 4 1 5 
Mátraszentlászló - 1 1 
Mátraszőlős 1 4 5 
Mátraverebély 5 12 17 
Nagybárkány - 1 1 
Nagylóc 4 1 5 
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Palotás 1 2 3 
Pásztó 22 40 62 
Sámsonháza - 1 1 
Szarvasgede - 3 3 
Szirák 2 5 7 
Szurdokpüspöki 4 4 8 
Tar 4 5 9 
 

  A P HT működési területén az események százalékos arányát tekintve 61 % (110 db) volt a 
tűzeset és 39% (69 db) volt a műszaki mentések száma. A 179 esemény 81 %-a beavatkozást 
igényelt (145 db), 8 % kiérkezés előtt felszámolt, 1 % szándékosan megtévesztő jelzés, 8 % 
téves jelzés, 1% utólagos tüzeset volt. 

 
Havi bontásban az alábbi események történtek P HT működési területén: 

 
Az éves átlag havi esemény mennyiségét tekintve 14,91 darab esemény történt hónapokra lebontva 
(a 12 hónap átlaga). A havi eseményszámokat megfigyelve látjuk, hogy az események átlagos 
értékeket mutatnak. Kivétel a március és a decemberi hónap mikor kiemelkedően sok volt az 
esemény. Március hónapban a szabadtéri erdő- és vegetáció tüzek miatt volt sok a beavatkozás. 
Decemberben a Mátrában a rendkívüli időjárási viszonyok  / ónos eső/ miatt a műszaki mentések 
száma több volt, mint a tüzesetek száma. Átlagosan a tüzesetek száma mindig több mint a műszaki 
mentések száma. 

 

A műszaki mentések a következő megoszlásban fordultak elő: 

 

Műszaki mentések: Kategóriához tartózó érték: 
Vasúti mozdony baleset 1 
Állatbaleset 1 
Egyéb 4 
Elemi csapás - viharkár 2 
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Baleset magasban 1 
Épületomlás 1 
Fa kidőlés 43 
Gázszivárgás 1 
Közúti baleset 5 
Omlásveszély 1 
Vízkárok 2 
Összesen: 62 

 

 A műszaki mentések esemény számai között a fakidőlések száma a legtöbb. A műszaki mentések 
száma a december hó kivételével átlagos volt. 

 

A tűzesetek a következő megoszlásban fordultak elő: 

Helyszín típusa: Kategóriához 
 tartózó érték: 

Tűz alapterülete 
m2-ben: 

Egyéb 1 7 
Közlekedési eszköz 4 16 
Közterület 1 3 
Vendéglátó létesítmény 1 50 
Otthon jellegű létesítmény 14 100 
Hulladék, szemét 3 30 
Szabad terület 50 902877 
Kéménytűz 9 10 
Összesen: 83 903093 

 

A tűzesetek helyszínei közül a szabad területek és az otthon jellegű létesítményekben fordult elő 
legtöbbször tűz. A tűz alapterületénél pedig egyértelműen a szabad területeken égtek le a 
legnagyobb területek. 
 
2014. évben ÖTE 2 esetben avatkozott be a működési területünkön: 

• 2014. 07. 25-én 21 óra 18 perckor érkezett a jelzés, hogy Mátraverebély, Rózsadomb út 
végén szénabála ég.  A helyszínre vonult a KSM 3 fővel. Az egység a tüzet eloltotta. 

• 2014. 07. 31-én 19 óra 10 perckor érkezett a jelzés, hogy Mátraverebély, Tátra tér 4. 
szám alatt kutyát kútba dobtak. A helyszínre KSM vonult 3 fővel. Az egység a kutyát 
kimentette. 

 
Az események 178 esetben I-es riasztási fokozatúak voltak. Az utólagos tűzesethez nem lett 
riasztási fokozat meghatározva.  Ténylegesen kiemelt riasztás 9 esetben történt. 
 
Jelentősebb káresemények: 
Február 28-án Bátonyterenye, Tátra úton egy egyszintes, kb. 8x15 m alapterületű családi ház teljes 
terjedelmében égett, robbanás következtében. Az egység kiérkezéséig 3 fő sérült az épületet 
elhagyta, akiket a mentők kórházba szállítottak. Az épületben az utómunkálatok során 1 db 23 kg-os 
felhasadt PB gázpalackot talált az egység. 
November 09-én Mátraverebély, Vasút úton egy családi lakóház 2 helyisége és a tetőszerkezet 
égett. Az egység 2 db 11,5 kg-os Pb gázpalackot az épületből kimentett. Személyi sérülés nem 
történt. 
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Kiemelt káreset 2014. évben: nem történt. 

 
A gyakorlatok végrehajtása: 

• 2014.01.15-17. Sic Hungary Kft. Pásztó Mária tanya helyismereti foglalkozás. 
• 2014.02.10-12. Városháza Pásztó, Kölcsey út 35. helyismereti foglalkozás. 
• 2014.02.24.25.26. Viesmann Modellgyártó Kft. Bátonyterenye, Orgona út 1/b. 

szituációs begyakorló gyakorlat. 
• 2014.02.10-12. NMKI KMSZ a szolgálati csoportoknak oktatta a KED mellény 

használatát. 
• 2014.03.03-05. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye, Makarenkó út 24. 

helyismereti foglalkozás. 
• 2014.03.24-26. Tartalékgazdálkodási Kft. Tar, Villástelep helyismereti foglalkozás. 
• 2014.04.07-09. Hotel Narád Mátraszentimre, Narád út 6. helyismereti foglalkozás. 
• 2014.04.22-24. Polytechnik Hungária Kft, Pásztó Dózsa György út 2/a. Szituációs 

begyakorló gyakorlat. 
• 2014.05.05-07. Gyógypedagógiai Módszertani Iskola és Gyermekotthon, Pásztó Fő út 

138. helyismereti gyakorlat. 
• 2014.05.21. Megyei ellenőrző gyakorlat Bátonyterenye Ezüstfenyő Idősek Otthona. 
• 2014.05.26-28. Gyógypedagógiai Módszertani Iskola és Gyermekotthon, Pásztó Fő út 

138. parancsnoki ellenőrző gyakorlat. 
• 2014. 06.10-12. Besser Hungária Kft. Bátonyterenye, Ózdi út 15. helyismereti 

gyakorlat. 
• 2014.06.23-25. Fabogár Kft. Pásztó, Csillag tér 3. 
• 2014.07.02. Varsány erdőtűzoltási gyakorlat. 
• 2014.07.16. Bátonyterenye-Mátraverebély között 21. sz. főút szituációs begyakorló 

gyakorlat. 
• 2014.08.11-13. Dension Audio Systems Kft. 3060 Pásztó Fő út 145. Helyismereti 

gyakorlat. 
• 2014.09.22-23.30. Kiképzési Oktatási és Regeneráló Központ Buják Hrsz 0164/15 

szituációs begyakorló gyakorlat. 
• 2014.10.01. Salgótarján külső pályaudvar vasúti műszaki mentési gyakorlat. 
• 2014.10.06-08. Helyismereti gyakorlat az EGLO Magyarország Kft. telephelyén. 
• 2014.10.27-29. Parancsnoki ellenőrző gyakorlat az EGLO Magyarország Kft. 

telephelyén. 
• 2014.11.03-05. Cserhátalja Szövetkezet Csécse Major helyismereti gyakorlat. 
• 2014.11.24-26. Kézmű Nonprofit Kft Pásztó, Park út 1. szituációs begyakorló 

gyakorlat. 
• 2014.12.27. Megyei Ellenőrző gyakorlat a pásztói Mikszáth Kálmán Líceum 

Kollégiumában. 
 

 
III. Integrált hatósági feladatok 

 
 
P HT 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. 
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A KVMB-és kiemelt feladata az integrált hatósági feladatokban való részt vétel, melyet az adott 
szakterület felügyelői és a hatósági osztályvezető meghatározása szerint hajtott végre. 

 
 
1.Tűzvédelmi szakterület: 
Kiemelt feladat volt a szabadtéri vegetációtüzek csökkentése, ezért részt vettünk a szabad területek 
és erdő területek tűzvédelmi ellenőrzésein. 

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

Több esetben vettünk részt használatbavételi eljáráson, utólagos tüzet követő helyszíni szemlén. 

Részt vettünk a tűzvédelmi szakterület különböző felkészítésein, szakmai napjain. 

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

Az alábbi ÖTE-kel volt/van együttműködési megállapodás: 
• Hollókő ÖTE, mely 2014. július 01-től BGY HT működési területéhez tartozik, 
• Karancs Speciális Mentők ÖTE, mely az egész megye területén vállalt működést. 

 

2.Polgári védelmi szakterület: 
Január 9-én végrehajtottuk a Pásztó-Hasznosi és a Palotási víztározók rendkívüli helyszíni szemléit. 

Közreműködtünk január 19-én Cserhátsurányban a földrengés utáni kárfelmérésben. 

Végrehajtottuk: Jobbágyi, Szarvasgede, Erdőkürt, Vanyarc, Buják, Kálló, Erdőtarcsa, települések 
belterületi vízelvezető rendszereinek helyszíni szemléjét. 

Részt vettünk a megyei katasztrófavédelmi ifjúsági verseny polgári védelmi állomásán, valamint a 
Mikszáth Líceum Diáknapján rendezett verseny lebonyolításában. 

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

Részt vettünk a Hasznosi víztározó zsilippróbáján valamint a Kövicses - patak meder bejárásán. 

Elvégeztünk: Cserhátszentiván, Bokor, Kutasó, Felsőtold, Garáb, Tar, Szarvasgede, Jobbágyi 
települések polgári védelmi szakkiképzését. 

Mátrakeresztesen villámárvíz alakult ki július 13-án, a károk felmérésében és a helyreállítási 
munkálatok felügyelésében folyamatosan részt vettünk. 

Elvégeztük: Erdőtarcsa, Kálló, Vanyarc, Szirák, Bér települések befogadó és melegedő helyeinek 
ellenőrzését. 

Részt vettünk a Járási Mentőcsoportok Nemzeti Minősítő gyakorlatán. 

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. 

Pontosítottuk a települési veszély-elhárítási terveket. 

A KVMB-s részt vett a közbiztonsági referensek vizsgáztatásán. 
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Elvégeztük a lakossági tájékoztató berendezések ellenőrzését. 

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

 
 
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 
kapcsolatosan meghatározott feladatokat elvégeztük. 

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

IV. Összegzés 
 
 
Célunk volt a hatékony megelőzési feladatok végrehajtásában való aktív részt vétel, valamint az 
elháríthatatlan káresemények felszámolása, mely 2015-ben is kiemelt feladatunk. 

A beszámoló fejezetei bemutatták a fenti időszak elért eredményeit, amik bizonyítják, hogy az 
elvárt feladatok végrehajtását eredményesen teljesítettük, ezáltal hozzájárultunk, hogy a KvK 2014. 
évi szervezeti teljesítményértékelése 90,74 % eredményű lett. 

Kiemelt célunknak tekintettük és tekintjük a magas színvonalú szakmai munkavégzését, melyhez 
elengedhetetlen, hogy jól képzett szakemberek legyenek a szervezetben, ennek érdekében 
rendszeres továbbképzéseket hajtottunk és hajtunk végre. A felettes szervek előírásai alapján 
felkészülünk a különböző veszélyhelyzetekre és azok megelőzésére. 

2015-ben az integrált hatósági feladatok szakmailag magas színvonalú ellátásával és a káresetek 
szakszerű felszámolásával tovább növeljük a lakosság közbiztonságát. 

Fokozott figyelmet fordítunk a térségre jellemző „villámárvizek” okozta károk megelőzési, ellenük 
való védekezési lehetőségekre. 

Továbbra is kiemelt feladatunk a szabadtéri vegetáció-tüzek számának alacsonyan tartása, 
csökkentése, melynek érdekében rendszeres hatósági ellenőrzéseket hajtunk végre. 

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépéséig felkészültünk, megfelelően elsajátítottuk 
az abban foglaltakat és maximálisan érvényre juttatjuk azt. 

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

A Járási Önkéntes Mentőszervezetek nemzeti minősítő gyakorlata szeptember 19-20-án megtörtént, 
ennek eredményeként a lakosság közbiztonsága tovább növekedett. Célunk, hogy tovább fejlesszük 
a Mentőszervezetekkel az együttműködést. 
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További ÖTE-kel kívánunk EMÜ-t kötni és célunknak tekintjük, hogy I-es kategóriás (önállóan 
beavatkozó) ÖTE legyen a működési területünkön. 
 
Tisztelt Képviselő Testület, a fentiek figyelembe vételével kérem a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2014. 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 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámoló alapján a 
Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési feladatellátása, alapvetően jó színvonalúnak 
minősíthető. 
 
A Képviselő-testület a beszámoló IV. összegző pontjában foglalt célok megvalósítását támogatja és 
elősegíti, különös tekintettel az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt tűzgyújtással 
kapcsolatos szabályok tekintetében, továbbá a térségre jellemző esőzésekből adódó káresemények 
megelőzésében. 
 
 
Pásztó, 2015. április 30. 
 
 
 
            Csépe Zsolt tű. alezredes 
                     tűzoltó parancsnok 
 
 
 
        A határozati javaslat törvényes!  
 
 
       Dr. Sándor Balázs 
                jegyző 
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