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I. Bevezetés 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: NMKI) Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (továbbiakban: KvK) tevékenységét, a szervezetet 

érintő jogszabályok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

(továbbiakban: BM OKF) és az NMKI és a KvK normatívái, valamint a BM OKF által 

jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ), a KvK ügyrendje, 

valamint a munkatervei alapján végezte. 

A KvK illetékességi területéhez 3 járás (Bátonyterenyei, Pásztói és Salgótarjáni), összesen 

63 település tartozik, ahol ellátjuk az elsőfokú integrált hatósági tevékenységet. 

A 2020-as évben továbbra is kiemelt feladat volt az integrált katasztrófavédelmi hatósági 

tevékenység erősítése, mely által hatékony felügyeleti rendszer működtetését végezzük 

szükség szerint az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával együttes ellenőrzések 

lefolytatásával, továbbá a készenléti állomány eredményes felkészítése ezekben a 

feladatokban való közreműködésre és a káresemények szakszerű felszámolására. 

A Katasztrófavédelem folyamatosan a hatékony megelőzésre helyezte a hangsúlyt. Ennek 

megfelelően a tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység, azaz a veszélyforrások további 

beazonosítása (pl. a vízelvezető árkok, szabadtéri tűzesetek helyszínei, veszélyes kémények, 

stb.) és elhárítása is végre lett hajtva az integrált hatósági feladatok következetes jogszabály-

alkalmazása által. 

Célkitűzés volt a vezetői- irányítói tevékenység javítása, az önkéntes tűzoltó és polgári 

védelmi szervezetek erősítése és műveleti alkalmazásuk fejlesztése, a lakosságtájékoztatási 

tevékenység folytatása által erősíteni a preventív magatartás fontosságát, az öngondoskodási 

képességének erősítése, a veszélyes anyagok teljes életciklus alatt hatósági felügyelete, a 

papíralapú iratforgalom csökkentése és a katasztrófavédelem megelőzést célzó 

kommunikációjának erősítése is. 

A kéménytüzekkel, a szén-monoxidmérgezéssel és a sormunkával kapcsolatos hatósági 

jogkör alkalmazása 2020-ban is kiemelt jelentőségű, és ismét kisebb mennyiségű feladat volt. 

Sajnos nagyon sok kémény továbbra sem felel meg az előírásoknak, ezáltal életveszélyes 

állapotúak. A kémények felülvizsgálatát végző szervezetekkel napi munkakapcsolatban 

vagyunk. A veszélyes kémények esetleges használatát a vonatkozó szabályzók szerint 

ellenőriztük. 2020-ban a lakosság részére továbbra is a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

látja el a kéménytisztítási és felülvizsgálati feladatokat. 

A KvK a szervezeti teljesítmény-követelményeket az év közbeni változtatások ellenére 

sem tudta mindenben teljesíteni. Az ADR ellenőrzések számában nem értük el a célkitűzést. 

A kialakult COVID-19 járványügyi helyzet miatt az ellenőrzések március-július közötti 

időszakban nem lettek végrehajtva. 

A KvK-nak a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: P HTP), valamint a 

Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: ST HTP) és annak 

Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi Őrse (továbbiakban: BT KvŐ) van az alárendeltségében. 

A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi 

feladatok ellátásánál személyi változás nem történt, a NMKI Igazgatója által még 2013-ban 

kijelölt személyek látják el továbbra is ezen beosztásokat, Bátonyterenyén Faragó Sándor tű. 

alezredes, Pásztón Csépe Zsolt tű. alezredes és Salgótarjánban Angyal Tibor tű. alezredes. A 
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kialakult COVID-19 járványügyi helyzet miatt a HVB ülések az év második felében 

virtuálisan kerültek megtartásra. Angyal Tibor tű. alezredes 2020. március 30-ától a Hatvani 

Kórházban lát el Kórházparancsnoki feladatokat, ezért a HVB ülésen Faragó Sándor tű. 

alezredes helyettesítette. 

A P HTP és a ST HTP útján elláttuk az együttműködési megállapodást kötött 

(továbbiakban: EMÜ) 9 db önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) szakmai 

felügyeleti ellenőrzését, tevékenységük segítését. 

A NMKI Katasztrófavédelmi Mobil Labor (továbbiakban: KML) készenlét ellátásában 

folyamatosan részt vettünk. 

A Vezetői Fórumrendszert működtetjük, a napi pontosítások, valamint a heti, havi vezetői 

koordinációk megtartásra kerülnek. A heti és havi vezetői értekezletekről emlékeztetőt 

készítünk. A kialakult veszélyhelyzet miatt a koordinációk és fórumrendszerek megtartása 

során kiemelt feladat volt, hogy az érvényben lévő járványügyi szabályokat betartsuk. 

Nagy figyelmet fordítottunk a teljes személyi állomány hivatástudatának erősítésére, az 

egységes csapatszellem kialakítására, a szakmai kompetenciák növelésére, valamint az 

állomány egészségügyi állapotának megőrzésére, javítására. 

 

 

II. Tűzoltósági Felügyelő 
 

1. Káresetek alakulása: 

Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve 57 % volt tűzeset 

és 43 % műszaki mentés. A 1084 esemény 67 %-a beavatkozást igényelt, 7 % kiérkezés előtt 

felszámolt, 1 % szándékosan megtévesztő jelzés, 24 % téves jelzés és 1 % utólagos jelzés 

volt. 

 

2020. január 01-től december 31-ig a következő események történtek a KvK területén: 

 

 Illetékességi 

terület: 

Működési 

terület: Esemény: 1084 990 

ebből tűzeset: 616 536 

ebből műszaki mentés: 468 454 

beavatkozást igényelt: 730 665 

ebből tűzeset: 357 299 

ebből műszaki mentés: 373 366 

kiérkezés előtt felszámolt: 70  62  

szándékosan megtévesztő jelzés: 6 5 

téves jelzés: 259  239  

utólagos jelzés: 19 19 

tűzeset alapterülete: 2 864 889 m2 

286,49 Ha 

1 804 402 m2 

180,45 Ha 
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tényleges riasztási fokozat I-es: 1065 971 

tényleges riasztási fokozat II-es: 0 0 

tényleges riasztási fokozat III-as: 0 0 

tényleges riasztási fokozat IV-es: 0 0 

tényleges riasztási fokozat V-ös: 0 0 

ezekből riasztási fokozat ténylegesen Kiemelt: 55 48 

riasztott szerek száma: 1882 1761 

megmentett személyek száma műszaki mentésnél: 26 26 

tűzesetnél: 67 67 

sérült személyek száma műszaki mentésnél:  88 82 

tűzesetnél: 12 10 

halott személyek száma műszaki mentésnél: 6 6 

tűzesetnél: 0 0 

lakástűz: 118 100 

kéménytűz: 46 39 

szabadtéri tűz: 244 210 

szabadtéri tűzből erdő- és vegetációtűz: 131 107 

vélelmezett szándékosság: 7 5 

tűzvizsgálat indult: 5 3 

ÖTE beavatkozás: 118 97 

önkéntes mentőszervezet beavatkozás: 40 37 

beépített tűzjelző téves jelzése (vonulást igénylő): 134 127 

 

A KvK illetékességi területén az események település szerinti kimutatásban: 

 

Település: Tűzeset: Műszaki mentés: Összesen: 

Alsótold 1 0 1 

Bárna 16 2 18 

Bátonyterenye 81 58 139 

Bér 7 0 7 

Bokor 0 2 2 

Buják 3 3 6 

Cered 3 3 6 

Csécse 6 1 7 

Cserhátszentiván 1 2 3 

Dorogháza 2 4 6 

Ecseg 5 5 10 

Egyházasdengeleg 1 0 1 

Egyházasgerge 2 3 5 
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Erdőkürt 0 2 2 

Erdőtarcsa 2 3 5 

Etes 4 9 13 

Felsőtold 1 2 3 

Héhalom 2 5 7 

Ipolytarnóc 4 0 4 

Jobbágyi 17 6 23 

Kálló 22 8 30 

Karancsalja 7 3 10 

Karancsberény 2 1 3 

Karancskeszi 4 2 6 

Karancslapujtő 9 3 12 

Karancsság 7 2 9 

Kazár 24 4 28 

Kisbágyon 1 1 2 

Kisbárkány 1 0 1 

Kishartyán 2 4 6 

Kutasó 0 1 1 

Litke 7 0 7 

Lucfalva 4 0 4 

Márkháza 1 1 2 

Mátramindszent 5 1 6 

Mátranovák 12 1 13 

Mátraszele 2 6 8 

Mátraszőlős 10 4 14 

Mátraterenye 10 6 16 

Mátraverebély 13 7 20 

Mihálygerge 2 2 4 

Nagybárkány 5 0 5 

Nagykeresztúr 1 1 2 

Nemti 2 9 11 

Palotás 3 2 5 

Pásztó 34 47 81 

Rákóczibánya 3 1 4 

Ságújfalu 3 8 11 

Salgótarján 176 192 368 

Sámsonháza 8 1 9 
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Somoskőújfalu 6 8 14 

Sóshartyán 16 1 17 

Szarvasgede 3 0 3 

Szilaspogony 1 3 4 

Szirák 17 1 18 

Szuha 1 0 1 

Szurdokpüspöki 6 7 13 

Tar 16 9 25 

Vanyarc 3 1 4 

Vizslás 6 7 13 

Zabar 3 3 6 

 

A táblázatból jól látszik, hogy a településeken a tűz és műszaki mentések száma nagyjából 

egyenletesen oszlik meg. Kivételt képez az a pár település (a városok kiemelt 

betűformátumban vannak), amelyiknek a nagysága és a lakosság száma miatt jelentősen eltér 

a többi településtől. Általánosságban a tűzesetek száma több mint a műszaki mentéseké, ez a 

tendencia a 2020-as évre is igaz. A beavatkozást igénylő események számánál a műszaki 

mentések száma lett több a tűzeseteknél. 

 

 
 

A havi esemény számokat megfigyelve látjuk, hogy az események átlagos értékeket 

mutatnak. Kivétel a március és április hónap mikor kiemelkedően sok volt a szabadtéri 

tűzeset. A szabadtéri vegetációs tüzek számának kiugró emelkedésével függ össze, amit 

jelentős mértékben befolyásol az időjárás alakulása és az emberi gondatlanság is. 
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A tűzesetek a következő megoszlásban fordultak elő: 

Tűzesetek helyszínei: Kategóriához tartózó érték: 

Nincs minősítve 196 

Egészségügyi, szociális létesítmény 1 

Egyéb 14 

Építkezési terület 1 

Ipari, termelési létesítmény 2 

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény 1 

Közlekedési eszköz 24 

Közút 5 

Mezőgazdasági létesítmény 2 

Otthon jellegű létesítmény 119 

Szabad terület 244 

Tárolási létesítmény 5 

Vendéglátó létesítmény 2 

 

A tűzesetek száma között jelentősen kiugró adat a tűzesetek szabad területen kategória és 

az otthon jellegű létesítmény, ha nem számoljuk a nincs minősítve kategóriát. A többi 

kategória mennyisége nem kiugró érték a táblázatban. 

 

A műszaki mentések a következő megoszlásban fordultak elő: 

 

Káresetek fajtái: Kategóriához tartózó érték: 

Állatbaleset 14 

Baleset magasban 1 

Baleset mélyben 1 

Egyéb 123 

Elemi csapás - viharkár 20 

Életmentés 9 

Épületomlás, magasépület baleset 5 

Fa kidőlés 101 

Gázszivárgás 36 

Halott kiemelés 2 

Közlekedési eszközből kifolyt üzemanyag 2 

Közúti baleset 91 

Olajszennyeződés 1 

Omlásveszély 3 

Robbanás 1 
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Rovar (méh/darázs) 5 

Sérült mentése 5 

Szén-monoxid szivárgás 29 

Technológiai meghibásodás 4 

Teher- vagy személyfelvonó baleset 1 

Veszélyes anyagok 2 

Vízkárok 12 

 

A műszaki mentések káresetei között jelentősen kiugró adat az egyéb, a fakidőlések és a 

közúti baleset kategóriának száma. A többi kategória mennyisége nem kiugró érték a 

táblázatban. 

2. Jelentősebb káreset: 

- nem volt. 

 
 

III. Polgári Védelmi Felügyelő 
 

A KvK illetékességi területén a Polgári Védelmi szakterület legfontosabb feladatai 2020. 

évben az alábbiak voltak: 

1. A települési köteles polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos felkészítési feladatok, 

gyakorlatok megszervezése. 

2. A települési önkénteses polgári védelmi szervezetek megalakítása, rendszerbeállító, 

minősítő gyakorlatának megszervezése. 

3. Közbiztonsági referensekkel kapcsolatos feladatok megszervezése. 

4. Lakosságfelkészítési feladatok. 

5. HVB feladataiban való részvétel. 

6. Kockázati helyszínek, egyéb helyek és eszközök polgári védelmi hatósági ellenőrzése. 

7. Közösségi szolgálat biztosítása a diákok számára. 

8. Járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatosan kapott feladatok végrehajtása. 

9. Egyéb feladatok. 

 

1. A települési köteles polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos felkészítési feladatok, 

gyakorlatok megszervezése. 

2020-ben két alkalommal szerveztünk törzsvezetési gyakorlatot a települések bevonásával. 

Március 10-11-12-én a nyári rendkívüli időjárásra való felkészülés céljából tartott gyakorlaton 

pontosítottuk a védekezéssel kapcsolatos adatokat, elérhetőségeket. A törzsvezetési 

gyakorlattal egy időben 53 település végrehajtotta a települési köteles polgári védelmi 

szervezetek riasztási gyakorlatát 866 fő bevonásával.  

Október 20-21-22-én a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés céljából megtartott 

törzsvezetési gyakorlattal egy időben 10 település végrehajtotta a települési köteles polgári 

védelmi szervezetek riasztási gyakorlatát 331 fő bevonásával. 
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A gyakorlatotok értékelése minden esetben megfelelt volt. A gyakorlatok során azokat az 

adatokat kértük be az önkormányzatoktól, amelyekre egy védekezés során szükség lehet. 

A gyakorlatokba mindkét alkalommal bevontuk a 3 illetékes HVB-ot azzal a céllal, hogy 

egyrészt naprakész adatokkal rendelkeznek a településektől, másrészt ellenőrizzék a 

kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámokat, e-mail címeket. Tapasztalataink alapján a 

HVB vezetői igénylik a gyakorlatba történő bevonásukat. 

A 2020-ra tervezett települési köteles polgári védelmi szervezet egységeinek 

továbbképzése járványügyi helyzet miatt minden esetben elmaradt. Összesen 20 településen 

volt tervezve továbbképzés, ezeket 2021-ben tervezzük pótolni. 

 

2. Az önkénteses polgári védelmi szervezetek megalakítása, rendszerbeállító, minősítő 

gyakorlatának megszervezése, beavatkozásaik. 

2020-ban önkéntes mentőcsoport rendszerbeállító gyakorlatára nem került sor. 

Újraminősítő gyakorlatot 7 települési önkéntes mentőcsoportnak kellett végre hajtani. A 

gyakorlatokat előkészítettük, lepontosítottuk a dátumokat, de a járványügyi előírások 

időközbeni szigorítása miatt a polgármesterek javaslatait is figyelembe véve elhalasztottuk 

azt. 

A járási mentőcsoportok újraminősítését 2019-ben hajtottuk végre. 

Végrehajtottuk az éves riasztási gyakorlatot 12 települési (107 fő) és 3 járási mentőcsoport 

(43 fő) vonatkozásában.  

2020-ban kimagaslóan teljesítettek az önkéntes mentőszervezetek a beavatkozásokban. 

Elsősorban a járványhelyzet miatt több alkalommal segítették az önkormányzatok, a hivatásos 

szervek munkáját. A korlátozások idején részt vettek az idősek, egyedülállók ellátásában, 

fertőtlenítési munkákban. A települési önkéntes mentőcsoportok összesen 237 alkalommal, 

míg a járási mentőszervezetek 54 alkalommal avatkoztak be (ebbe nem szerepelnek a Palóc 

mentőcsoport tagjaként, illetve az ÖTE-ként történt beavatkozások). 

 

3. Közbiztonsági referensekkel kapcsolatos feladatok megszervezése. 

A szabályozónak megfelelően negyedévente felkészítést tartottunk a közbiztonsági 

referensek részére. Az előző évekhez hasonlóan a felkészítéseket több helyszínen terveztük 

végrehajtani a minél nagyobb részvétel érdekében. Az első negyedéves felkészítést a KvK-n 

és a P HTP-n tartottuk. A kialakult járványhelyzet miatt a II.-ik, a III.-ik, és a IV.-ik 

negyedéves értekezletet elektronikus anyag kijuttatásával, teszt írásával és a törzsvezetési 

gyakorlaton való részvétellel hajtottuk végre. 

A továbbképzésekről emlékeztetőt készítünk, amely tartalmazza a felkészítés témáját, a 

végrehajtandó feladatokat, határidőket és a felelősöket. Több alkalommal kiadványok, 

segédanyagok eljuttatásával segítettük a közbiztonsági referensek munkáját.  

A nagy értékű fluktuáció miatt megszerveztük az újonnan kinevezésre javasolt 

közbiztonsági referensek alaptanfolyamát. A tanfolyamra összesen 21 fő jelentkezett - ebből 5 

fő a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéről. A tanfolyamot 

március 2. és március 5. között végrehajtottuk. A március 19-re tervezett vizsga a járványügyi 

helyzet miatt elmaradt, szeptember hónapban pótoltuk 9-én Salgótarjánban, 10-én Pásztón és 

15-én Balassagyarmaton. A vizsgákon összesen 17 fő jelent meg - 4 fő Balassagyarmati 
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Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéről -, akik mindannyian sikeres vizsgát 

tettek. 

2020. január 1-én 46 fő közbiztonsági referens segítette munkánkat ez a szám 2020. év 

végére 49-re nőtt. 38 fő vett részt legalább 1 alkalommal a felkészítéseken. 

 

4. Lakosságfelkészítési feladatok. 

A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre a felhívást az iskolák részére megküldtük, 

felvettük a kapcsolatot az érdeklődő csapatokkal. A felkészítésekre azonban már nem került 

sor a járványhelyzet miatt. 

Végrehajtottuk az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiadott feladatokat (alkotói 

rajzpályázat, halálos sérüléssel járó balesetek számának csökkentésével kapcsolatos 

előadások, stb.). 

Polgármesterek központi felkészítésére 2020-ban nem került sor. A törzsvezetési gyakorlat 

lebonyolításához kapcsolódóan elektronikusan kerültek megküldésre a felkészítési anyagok a 

polgármestereknek és a közbiztonsági referenseknek. 

A Városi Rendőrkapitányságok által szervezett közbiztonsági fórumok, polgárőr elnökök 

tájékoztatója 2020-ban elmaradtak. 

Több lakossági kezdeményezésű, illetve társszervek által kezdeményezett rendezvényen 

vettünk részt. A felkészítésekbe több alkalommal bevontuk az ÖTE-ket és az Önkéntes 

Mentőszervezeteket. 

27 felkészítésen összesen 996 fő vett részt.  

 

 

5. HVB feladataiban való részvétel. 

A HVB bizottság üléseinek előkészítésében, végrehajtásában közreműködtünk. A KvK 

illetékességi területén lévő 3 db HVB katasztrófavédelmi-elnökhelyettesi beosztását a 

kirendeltségünk állományában lévő főtisztek adják. A járvány helyzet miatt a HVB ülések 

megtartására a hagyományos módon nem került sor. Az összeállított előterjesztéseinket 

Felkészítésen résztvevők száma

Óvoda; 0

Általános iskola; 446

Középiskola; 15

Lakosság; 430

Közbiztonsági 

referens; 38

HVB, polgármester; 67

Óvoda

Általános iskola

Középiskola

Lakosság

Közbiztonsági referens

HVB, polgármester
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elektronikus módon küldtük meg a HVB-nak, azok elfogadása elektronikus szavazólap 

kitöltésével történt meg. 

Rendkívüli ülés összehívására nem került sor. 

A kirendeltségi veszélyelhárítási terv HVB-nál elhelyezett járási tervkivonatainak 

pontosítását szintén elektronikusan a pontosított adatok megküldésével végeztük. 

 

6. Kockázati helyszínek, egyéb helyek és eszközök polgári védelmi hatósági ellenőrzése. 

Összesen 171 db ellenőrzést hajtottunk végre, ebből kockázati helyszín 71 db. 

Hiányosságot 10 esetben tártunk fel. Az ellenőrzések megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

 

 

Közreműködtünk egyéb hatósági feladatokban elsősorban a letiltott kémények 

használatának ellenőrzésével kapcsolatosan, de közreműködünk vízügyi hatósági, és 

tűzvédelmi ellenőrzéseken is.  

Adatot szolgáltattunk az OSAP jelentéshez. 

 

7. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat (továbbiakban: KKSZ) biztosítása a diákok 

számára. 

A kirendeltség illetékességi területén összesen 12 középiskola van, mindegyikkel 

kapcsolatban állunk érvényes EMÜ megállapodással rendelkeznek a NMKI-gal. Az előző 

évhez hasonlóan van más megyéből diák, aki a KKSZ-ot nálunk töltötte le.  

Lehetőség szerint a munkavédelmi oktatásokat az iskolákban egyszerre tartjuk meg, van 

olyan iskola, ahol egy alkalomra összegyűjtik az érdeklődőket, van ahol minden első 

évfolyamnak külön kell megtartani az előadást. A közösségi szolgálat teljesítésének adatait az 

alábbi táblázat mutatja. 

 

 1-10 óra 11-20 óra 21-30 óra 31-40 óra 41-50 óra összesen 

KKSZ /fő/ 102 2 2 1 0 107 

Polgári védelmi ellenőrzések
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KKSZ /óra/ 188 31 59 31 0 309 

 

 
 

Sajnos a kialakult helyzet miatt a KKSZ teljesítése a laktanyákban ellehetetlenült, ezért 

több otthon, illetve lakóhelyen végezhető feladatot adtunk a diákoknak, de ezek teljesítése 

egyelőre lassan halad. Egyértelműen előnyt élveznének a laktanyában, nem külső helyszínen 

elvégezhető feladatokkal szemben, amelyek elősegítené az élmény alapú szolgálatteljesítést. 

 

8. Járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatosan kapott feladatok végrehajtása. 

A járványügyi helyzettel kapcsolatosan több soron kívüli feladatot is kapott a KvK. 

Felmértük az igénybe vehető raktárakat, raktárkapacitásokat. 

Soron kívül ellenőriztük a szállításba bevonható logisztikai támogató tervben lebiztosított 

teherszállító gépjárműveket, valamint az igénybe vehető személyszállító járműveket. A 

kórházakhoz történő megsegítő állománnyal kapcsolatosan felmértük az illetékességi 

területünkön lévő elhelyezésre szolgáló panziókat, hoteleket, állami és önkormányzati 

tulajdonú kollégiumokat, valamint a tömegétkeztetési lehetőségeket. Az adatokat egyeztettük 

a kormányhivatalokkal. 

Segítettünk a központi készletből kapott – megyei igazgatóságon deponált – védőeszközök, 

fertőtlenítő anyagok kiosztásánál. 

Igény szerint részt vettünk a salgótarjáni Polgármesteri hivatalban megtartott COVID-19 

vírussal kapcsolatos heti egyeztetésen. 

 

9. Egyéb feladatok. 

Figyelemmel kísértük, és felkészültünk a beavatkozásra az Ipoly folyón márciusban és 

októberben kialakult árhullámmal kapcsolatosan. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a 

polgármesterrel és a vízügyi igazgatósággal. 

Részt vettünk a különböző gyakorlatokon (törzsvezetési, értesítési, berendelési, KML stb.), 

végrehajtottuk a szirénapróbákat és a sziréna ellenőrzéseket. Végrehajtottuk a személyi 

állomány bevonásával a készenlétbe helyezési gyakorlatot. 

Végrehajtottuk az önkormányzatoknál lévő szakanyagok leltározását. 

Tájékoztattuk az önkéntes mentő egyesületeket a pályázati lehetőségekről, a beérkezett 

pályázatokat leellenőriztük, majd a javaslatunkkal együtt felterjesztettük a NMKI-ra. 

Eltöltött órák száma 

188; 61%

31; 10%

59; 19%

31; 10%

1-10 óra

11-20 óra

21-30 óra

31-40 óra

Résztvevők száma

102; 95%

2; 2%

2; 2%

1; 1%

1-10 óra

11-20 óra

21-30 óra

31-40 óra
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Lepontosítottuk a szerződésben lekötött anyagokat, technikai eszközöket, szolgáltatásokat, 

intézkedtünk ezek határozatban történő lebiztosítására, illetve elvégeztük a módosításokat. 

Részt vettünk a különböző rendezvényeken, Nemzetközi Polgári Védelmi nap, a Március 

15-i nemzeti ünneppel kapcsolatos, és a Szent Flórián napi megemlékezésen, a Héhalom ÖTE 

közgyűlésén.  

Segítséget nyújtottunk a szervezett tűzvédelem megalakításának 150 éves évfordulója 

alkalmából kialakított emlékpark technikai eszközeinek karbantartásához, felújításához azok 

méltó helyen történő elhelyezéséhez. 

Részt vettünk KML képzésen, adtuk a KML szolgálatot, valamint részt vettünk az 

intézkedés taktikai, kényszerítő eszköz használati és veszélyes áru szállítás ellenőri képzésen. 

Igény szerint részt vettünk az ADR, RID ellenőrzéseken. 

Közreműködtünk az éves iparbiztonsági továbbképzés megtartásában a BT KvŐ-n., 

valamint KIV gyakorlaton a SÁIK Kodály Zoltán Általános Iskolában. 

Részt vettünk az éves egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton. 

Több alkalommal segítséget nyújtottunk az igazgatóság műszaki osztályának 

személyszállításban (RIASZ képzés), illetve egyéb szállítási feladatokban. 

Beszámolót tartottunk a Somoskőújfalui Testületi ülésen és közmeghallgatáson, valamint a 

Bátonyterenyei önkormányzat testületi ülésén. 

2020. első félévében tanórán belüli oktatást tartottunk a Fáy András Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium rendészeti osztályainak, majd júliusban végrehajtottuk ezen 

osztályok szakmai gyakorlatát 35 órás alapképzés formájában. 

A Salgótarjáni Tankerületi Központ megkeresésére egyeztettünk a KKSZ végrehajtásainak 

lehetőségeiről, az eddig szerzett tapasztalatokról. 

Végeztük a Bátonyterenye, Zrínyi út 75. sz. előtti gázvezeték sérüléssel kapcsolatos 

feladatokat. 

Közreműködtünk vis maior pályázat helyszíni szemléjén Lucfalva településen. 

Felkészítettük a téli időjárással kapcsolatosan kapott terepjáró gépjárművet (KMC-767), 

felmálháztuk a szükséges eszközöket. 

Végeztük a JKR működésének jelentésével kapcsolatban kapott feladatokat. 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a polgármesterekkel és az önkormányzati vezetőkkel, 

beosztottakkal, valamint a társ szervekkel, humanitárius szervezetekkel. Részt veszünk a 

Polgári Védelmi Szövetség munkájában. 

Megjelentünk a különböző káreseményeknél, javaslatainkkal segítettük a döntéseik, 

elsődleges intézkedéseik meghozatalát. 

 

 

IV. Iparbiztonsági Felügyelő 
 

2020. évben az iparbiztonság területén a tervezett feladatok végrehajtásra kerültek. 

A KvK illetékességi területén a veszélyes áruk szállításának közúti, vasúti és telephelyi 

ellenőrzései a tervezettek szerint, illetve terven felül lettek végrehajtva. 



15 

 

2020. évben az iparbiztonság területén a tervezett feladatok az ADR ellenőrzési szám 

kivételével végrehajtásra kerültek. Közúti és telephelyi ellenőrzések március-július közötti 

időszakban, vasúti ellenőrzések március-június közötti időszakban a kialakult járványügyi 

helyzet miatt nem kerültek végrehajtásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. évben a KvK az illetékességi területén 35 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés 

során 301 megállított járműből összesen 56 szállított valamilyen veszélyes árut. Az 

ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó szállítások 10 esetben valamilyen mentességgel (1.1.3.6, 

korlátozott mennyiség), a gépjárművek jelölése nélkül valósultak meg. A 2020. évben a 

közúti ADR ellenőrzések teljes időtartama összesen 109,5 órát tett ki.  

 

Az ellenőrzések a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a veszélyes áruk 

közúti szállításában leginkább érintett 21. számú főúton kerültek végrehajtásra, ezek mellett 

történtek ellenőrzések a 22. és a 23. számú főutakon és azok összekötő és bekötőútjain, 

valamint több esetben Salgótarján belterületén mobil ellenőrzések is végrehajtásra kerültek.  

A veszélyes áru szállítás közúti ellenőrzései több esetben a társhatóságokkal (rendőrség, 

vámhatóság, közlekedési felügyelet, magyar közút stb.) közösen kerültek végrehajtásra. A 

szállítási szokások megismerése céljából munkaidőn túli ellenőrzésekre, valamint 12 órás és 

24 órás ellenőrzés végrehajtására is sor került. A közúti ADR ellenőrzések hatékonyabb és 

biztonságosabb végrehajtása céljából, a Magyar Közút által kihelyezett, nyitható KRESZ-

táblákat folyamatosan igénybe vette az ellenőri állomány, mely alkalmakról nyilvántartás 

készült.  

Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a KvK területét érintően a veszélyes áruk 

szállítása a 21. számú főútra koncentrálódik, elsősorban Salgótarján, Bátonyterenye és Pásztó 

városok ellátása érdekében. A veszélyes áruk tranzitjelleggel történő szállítása az illetékességi 

területünkön ritka, eseti jellegű. Az ellenőrzések során szállított veszélyes áruk összes 

mennyisége 454.989 kg/liter volt. 

 

2020. évben a leggyakrabban szállított (ellenőrzött) veszélyes áruk a következők voltak: 
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Veszélyes áru megnevezése 
Ellenőrzött 

szállítások száma 

UN 1203 Motorbenzin 3, II. környezetre veszélyes 12 

UN 1202 Gázolaj 3, III. környezetre veszélyes 12 

UN 1965 Szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósított m.n.n 9 

UN 1072 Oxigén, sűrített 8 

UN 3082 Környezetre veszélyes folyékony anyag m.n.n 4 

UN 1013 Szén-dioxid 4 

 

Az ellenőrzéseken küldeménydarabos szállítási módban 25 esetben jellemzően 

gázpalackok (pb és ipari gázok), tartányban 27-szer túlnyomóan éghető folyadékok és 

cseppfolyósított gázok, ömlesztve 4 alkalommal általában különféle hulladékok vizsgálatára 

került sor. 

Az 56 darab ADR hatálya alá tartozó szállításból 9 esetben került egy vagy több 

hiányosság feltárásra (járműszemélyzet az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatással nem 

rendelkezett, illetve igazolását bemutatni nem tudta, rakományrögzítés és különböző jelölések 

hiánya, hiányos fuvarokmány bejegyzések, nem megfelelő írásbeli utasítás, tűzoltó készülék 

hibák, rögzítetlen narancssárga tábla) melynek következményeként a szállítási folyamatban 

résztvevők részére 14 határozatban összesen 1.325.000. Ft bírság került kiszabásra. 

 A szabálytalanul végzett szállítások közül 1 db a 23. sz. főúton, 2 db a 21-es számú 

főúton, 2 db a 22-es számú főúton és 4 db Salgótarján belterületén valósult meg. A 9 

szabálytalanul szállítást végző gépjármű közül 5 rendelkezett jelöléssel (narancssárga táblák, 

nagybárcák), a többi 4 esetben valamilyen mentességgel éltek a szállításban résztvevő cégek 

így azok a fuvarok a gépjárművek megjelölései nélkül valósultak meg. A 2020. évben a 

közúti ellenőrzéseken elért felderítettség 16,07 % volt. 
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A KvK illetékességi területén a 2020. évben veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 10 

esetben került sor. Szúrópróbaszerűen kontroll alá kerültek többek között az építőipari 

termékeket forgalmazó és gyógynövény feldolgozó vállalkozások, fémmegmunkáló, 

háztartási készülékgyártó, vakolatgyártó, ipari gázokat forgalmazó és csomagolóanyag készítő 

cégek is. Az ellenőrzéseket általában előzetes kiértesítést követően hajtottuk végre. 

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az ellenőrzött vállalkozások 

csak a legszükségesebb mértékben használnak, illetve tárolnak a telephelyükön veszélyes 

árukat, anyagokat szállítási feladatokat ritkán vagy egyáltalán nem látnak el, a legtöbb esetben 

csak, mint „címzett” illetve veszélyes hulladékok elszállítatása esetében, mint „feladó” 

jelennek meg a veszélyes áru szállítási folyamatokban. 

Az ellenőrzések során, 2 telephelyen a veszélyes áru szállítás telephelyi előkészítésének 

tekintetében több hiányosság is megállapításra került (biztonsági tanácsadó hiánya, 

közlekedési hatóság nem megfelelő időben történő értesítése, ADR 1.3. fejezete szerinti 

oktatási dokumentum tartalmilag nem volt megfelelő, ADR 1.3 fejezete szerinti oktatás 

hiánya) melynek következményeként 200.000. Ft bírság került kiszabásra, továbbá két eljárás 

a jelentés összeállításának idejében is folyamatban van. 

A 2020. évben a telephelyi ellenőrzéseken elért felderítettség 20 % volt. 

A KvK illetékességi területén vasúti teherforgalmi szállítás ritkán, eseti jelleggel történik. 

2020. évben a KvK illetékességi területén veszélyes áru vasúti szállítása egy esetben sem 

történt. A KvK részéről, országos Disaster akció keretében 1, egyéb ellenőrzéseken további 4 

alkalommal vettünk részt veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található Ferencváros rendező-

pályaudvaron, a többi 8 ellenőrzés az illetékességi területen található vasútállomásokon került 

végrehajtásra. Összesen 13 ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 14 vasúti 

szerelvény, 119 vasúti kocsija, abból 88 RID hatálya alá tartozó ellenőrzése történt meg. Az 

ellenőrzések során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 579.960 kg/liter volt. 

A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése során a szállításban résztvevők részéről 1 

vasúti kocsi esetében történt hiányosság feltárásra (a lefejtő csonkon található vakkarima 

csavar ki volt lazulva), melynek következményeként 150.000. Ft bírság került kiszabásra a 

fuvarozást végző vállalkozás részére, valamint a 2019. évben indult és 2020. januárban 

lezárult eljárás keretében további 150.000. Ft bírság is kiszabásra került. A 2020. évben a 

vasúti ellenőrzéseken elért felderítettség 1 % volt. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 

Mobil Labor egysége RID ellenőrzés okán a miskolci rendező pályaudvaron hiányosságot 

rögzített. Az eljárás lefolytatására a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségét jelölte ki. Az eljárás lefolytatása a jelentés összeállításának idejében is 

folyamatban van. 

A KvK illetékességi területén veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset 2020-ban nem 

történt. 

A veszélyes áru szállításra vonatkozó BM OKF Főigazgatói és NMKI Igazgatói 

intézkedésekben szereplő iratminták alapján a szükséges felhasznált iratok, nyomtatványok, 

jegyzőkönyvek folyamatosan pontosításra, aktualizálásra kerületek. A kirendelhető tolmácsok 
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egyeztetése folyamatosan történik. Összeállításra kerültek a veszélyes áru szállítással 

kapcsolatban kért adatok, javaslatok, véleményezések.  

A KvK állományából 8 fő rendelkezik a veszélyes áru szállítás végrehajtásához előírt 

ellenőri jogosultságot adó és a kényszerítőeszközök használatához szükséges végzettségekkel 

(iparbiztonsági felügyelő, polgári védelmi felügyelő, hatósági osztály 4 fő, 1 fő 

katasztrófavédelmi megbízott, őrsparancsnok). Az ellenőrzésekben rajtuk kívül minden 

hatósági feladatot ellátó személy bevonásra került.  

Az ellenőrzésbe bevont állomány részére a havi és féléves továbbképzések keretein belül a 

központilag kiadott tematikát alapul véve a veszélyes áru szállítással kapcsolatos ismeretek, 

jogszabályok bővítésére, az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére rendszeresen sor 

került. A ST HTP és a P HTP, valamint a BT KvŐ állománya részére a 2019. év veszélyes áru 

szállítási és veszélyes üzemekkel kapcsolatos tapasztalatairól értékelő, ismeretfelújító képzés 

2020. első negyedévében megtartásra került. 

A 2020. évben a veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárásokat minden esetben 

az iparbiztonsági felügyelő végezte. A veszélyes áru szállítás helyszíni és telephelyi 

ellenőrzések lefolytatásához szükséges, a BM OKF intézkedésben meghatározott eszközök az 

ellenőri állomány számára teljesen egészében rendelkezésre állnak. A Központi közlekedési 

közigazgatási bírságnyilvántartás a 2020. évben rendszeresen aktualizálásra, feltöltésre került. 

A veszélyes áru szállítás ellenőrzéséhez szükséges kényszerítőeszközöket a havi ellenőrzési 

tervben feltüntetetteknek megfelelően viseli az állomány, az eszközök havi ellenőrzését 

rendszeresen végrehajtjuk. 

A KvK illetékességi területén lévő 1 db küszöbérték alatti veszélyes üzemmel (HEDO Kft) 

a kapcsolattartás folyamatos. A HE-DO Kft. 3104 Salgótarján, Park út 2. szám alatti 

telephelyén 2020. március 31-én munkakezdéskor a PB gáz rendszeren elhelyezkedő 

1407382217 szériaszámú RAYPAK H4-330 típusú elpárologtató kazánban keletkezett tűz. A 

telephelyvezető elmondása alapján az aszfaltkezelő személyzete beérkezett a telephelyre és az 

aszfaltkezelő gép indítása előtti átvizsgálásnál észlelték, hogy a bitumen hőmérséklete 

alacsony. A hiba feltárás során szembesültek azzal, hogy a PB gáz rendszeren elhelyezkedő 

RAYPAK H4-330 típusú 1407382217 szériaszámú ipari elpárologtató kazán lekapcsolt 

állapotban van. A kazán újraindítása egy kapcsolóval történik, ezt a személyzet felkapcsolta 

majd kis időn (néhány percen) belül füst és láng csapott ki a készülékből. Azonnal elzárták a 

föld feletti 40m3 gáztartályból a kazán felé menő rendszert és egy porral oltó berendezéssel 

megkezdték az oltást. Pár percen belül eloltották a keletkezett tüzet. Személyi sérülés nem 

történt, anyagi kár csak az elpárologtató gázkazánban keletkezett. Az eseményt követően a 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közös ellenőrzés hajtottunk végre, melyen 

hiányosság nem került feltárásra. 

Az Iparbiztonsági Információs Rendszerbe a KvK területén lévő veszélyes üzemre 

vonatkozón az esetlegesen változó adatok aktualizálása folyamatos. Az NMKI-gal közösen az 

illetékességi területünkön végrehajtott üzemazonosításokban és a további hatósági eljárások 

lefolytatásában (SKET gyakorlat ellenőrzése) részt vettünk.  

A KvK illetékességi területének vonatkozásában a 2020. évben a veszélyhelyzeti 

prognózisban és a Műveleti Tervben meghatározásra került feladatokat folyamatosan 

végeztük. A gyorsforgalmi úthálózatok a 21-es és a 23-as főutak tekintetében a pihenő- 

befogadó helyek, a fel-lehajtók, alul-felüljárók, valamint a jelentősebb kockázati tényezők (hó 

át-fúvásos területek, lefagyásra, elakadásra különösen veszélyes útszakasz) aktualizálásra 
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kerültek. A közlekedési útvonalak helyzetéről, legfőképp az előzetesen meghatározott kritikus 

területek, várakozási helyek tekintetében helyszíni szemrevételezés megtörtént. 

A közműszolgáltatókkal a kapcsolattartás, a közlekedési útvonalak figyelése folyamatosan 

megtörtént, a téli gépszemléken részvettünk. 

Felhívtuk az illetékességi területen található Horgászegyesületek figyelmét, amennyiben 

vízszennyezést vagy tömeges halpusztulást észlelnek, azonnal tájékoztassák a KvK-t. 

A prognózis aktuális feladatai szerint helyszíni szemlét tartottunk a salgótarjáni Szent 

Lázár Megyei Kórház és a pásztói Szent Margit Kórház területén a tartalék energia ellátás 

működésével kapcsolatosan. 

2020. évben a KvK-ra a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény, valamint a különböző ágazati 

kormányrendeletek (energia, agrárgazdaság, víz, közbiztonság-védelem, közlekedés, 

egészségügy, pénzügy, ipar, infokommunikációs technológiák, közlekedés) alapján az ágazati 

kijelölő hatóságoktól megkeresés egy esetben érkezett. A szakhatósági eljárást végrehajtottuk.  

Pontosításra, illetve kiegészítésre kerültek a kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos 

nyilvántartásban szereplő szolgáltatók elérhetőségei, adatai. 

Az iparbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásába a polgári védelmi felügyelő, a 

hatósági osztály beosztottai és a katasztrófavédelmi megbízottak is bevonásra kerültek. 

A 2020. évben KML parancsnoki, technikusi, gépjármű vezetői beosztásába a KvK és ST 

HTP végzettséggel rendelkező állománya folyamatosan beosztásra került. 

Segítséget nyújtottunk a szervezett tűzvédelem megalakításának 150 éves évfordulója 

alkalmából kialakított emlékpark technikai eszközeinek karbantartásához, felújításához azok 

méltó helyen történő elhelyezéséhez. 

 

V. Hatósági tevékenység 
 

A 2020. évben az integrált hatósági területen kitűzött célok, a tervezett feladatok 

végrehajtásra kerültek. 

Az integrált hatósági munkába bevonásra kerültek a katasztrófavédelmi megbízottak, 

felügyelők, tűzoltóparancsnokok és az őrsparancsnok is, akik szükség szerint részt vettek 

hatósági feladatok végrehajtásában. 

A havi hatósági továbbképzések megtartásra kerültek, melyet követően a számonkérés 

megtörtént. 

Az iparbiztonsági szakterület ADR közúti, ADR telephelyi, valamint RID ellenőrzésein 

részt vettünk, az ADR telephelyi ellenőrzéseket jellemzően átfogó tűzvédelmi ellenőrzésekkel 

közösen végeztük. 

Közreműködtünk a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokban, iparbiztonsági 

szakhatósági eljárásokban. 

A polgári védelmi szakterület befogadó helyekre, vízelvezetőkre, víztározókra, veszélyes 

fa, fasorokra, lakossági riasztó eszközökre, téli kockázati helyszínekre kiterjedő ellenőrzéseit 

a polgári védelmi felügyelővel közösen végrehajtottuk. 
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A tűzmegelőzési szakterületen a hatósági, szakhatósági engedélyezéseket lefolytattuk, a 

tervezett és terven felüli hatósági ellenőrzéseket végrehajtottuk. 

 
 

 

 

Ellenőrzések: 

- Tervezett ellenőrzések száma: 122 db, ebből tűzvédelmi 75 db, iparbiztonsági 34 db, 

polgári védelmi 13 db 

- Terven felüli ellenőrzések száma: 635 db, ebből tűzvédelmi 447 db, iparbiztonsági 28 

db, polgári védelmi 160 db 

- Elmaradt ellenőrzések száma: 11 db, ebből tűzvédelmi 5 db, iparbiztonsági 4 db, 

polgári védelmi 2 db 

- Végrehajtott ellenőrzés: 746 db, ebből tűzvédelmi 517 db, iparbiztonsági 58 db, 

polgári védelmi 171 db 

 

A terven felüli nagyszámú ellenőrzések az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül 

veszélyeztető hibakód okán megtiltott égéstermék-elvezetők üzemeltetésének 

visszaellenőrzéséből, a szabadtéri tüzeket követő ellenőrzések és a lakossági riasztó eszközök 

ellenőrzéseiből adódik. 

  

A tűzvédelmi szakterületen kiemelt feladatot jelentett: 

Február - március hónapokban az előző évek alapján beazonosított szabadtéri tüzek 

kockázati helyszíneinek ellenőrzéseit végrehajtottuk. 
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KvK 

Szabadtéri 

tűzesetek 

száma 

(02.01.- 

03.31.) 

Végrehajtott 

ellenőrzések 

száma 

Szabály-

talanságok 

száma 

Intézkedések 

Hatósági 

figyelmeztetés 

Bírság 

száma 

Bírság 

összesített 

összege 

Salgótarján  65 90 14 14   

 

Február hónapban egy salgótarjáni felsőfokú intézmény tűzvédelmi ellenőrzését 

végrehajtottuk.  

Az ellenőrzést megelőzően a létesítmény fenntartója, üzemeltetője és tűzvédelmi 

szolgáltatója részére előzetes konzultáció került megtartásra. 

A Salgótarjáni Rendőrkapitánysággal közösen február hónapban szórakozóhelyek 

ellenőrzéseit hajtottuk végre. 

Két salgótarjáni telephelyen építési fóliák piacfelügyeleti ellenőrzését hajtottuk végre. 

A mezőgazdasági betakarítási munkákat megelőző gépszemlén 1 esetben részt vettünk. 

Augusztus hónapban rendszeres zenés, táncos rendezvénytartási engedéllyel rendelkező 

létesítmények vonatkozásában célellenőrzés került végrehajtásra. 

Augusztus 18-án a Városi Sportcsarnok pályatechnikai bejárásán vettünk részt. 

Október hónapban a szén-monoxid érzékelő berendezések piacfelügyeleti helyszíni 

ellenőrzését végrehajtottuk. 

Október - november hónapokban a tűzoltó készülék karbantartó tevékenység tűzvédelmi 

szolgáltatás felügyeleti ellenőrzéseit végrehajtottuk. 

Az illetékességi területünkön lévő társasházak közös képviselőinek, kezelőinek a korábbi 

évekhez hasonlóan november hónapban Társasházak Tűzbiztonsága Napok elnevezéssel 

konzultációs lehetőséget biztosítottunk. 

December hónapban a bevásárlóközpontok területén célellenőrzéseket tartottunk, mely 

során a kiürítési feltételek biztosítását, a menekülési útvonalak állapotát vizsgáltuk. 

Az illetékességi területünkön a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó kéményseprő-ipari 

szerv adatszolgáltatásai alapján a szükséges hatósági intézkedéseket megtettük. A 

kéményseprő-ipari szerv által megküldött élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hibával 

megtiltott égéstermék-elvezetőket folyamatosan ellenőriztük. 

Azon ingatlanok esetében, amelybe a kéményseprő-ipari szerv nem tudott bejutni (zárt 

lakások), illetve az előző ellenőrzés óta jelentkező ismételt hibákat a tulajdonosok nem 

javították ki hatósági eljárás került megindításra. 

A beépített automatikus tűzjelző berendezésekkel rendelkező létesítmények területén téves 

jelzést követően iratbemutatás formájában célellenőrzéseket tartottunk a rendszeres és 

rendkívüli felülvizsgálatok meglétének vizsgálatára.  

A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása megtörtént. 
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A jogszabályban előírt esetekben, illetve az ügyfél kérelmére a hatósági egyeztetéseket 

lefolytattuk. 

Intézkedések: 

- hatósági figyelmeztetés: 492 

- tűzvédelmi bírság: 108 esetben került kiszabásra 1.295.000.-Ft értékben. 

- ADR bírság: 14 esetben került kiszabásra összesen 1.325.000.-Ft értékben.  

- RID bírság: 2 db került kiszabásra összesen 300.000.-Ft értékben 

Hatósági eljárások: 800 db (787 db tűzvédelmi, 13 db iparbiztonsági) 

Helyszíni szemle: 68 db (62 db tűzvédelmi, 6 db iparbiztonsági) 

Szakhatósági ügy: 74 

- építési engedély: 24 

- használatbavételi engedély: 31 

- működési engedély: 5 

- KIV:1 

- veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedély: 4 

- egyéb: 9 

Tűzjelző és tűzoltó berendezés: 

- tűzjelző berendezés létesítés: 18 

- tűzjelző berendezés használatbavétel: 14 

- Tűzjelző berendezés megszüntetése: 2 

- Tűzoltó berendezés létesítés: 1 

- Tűzoltó berendezés használatbavétel: 1 

Közérdekű bejelentés, panasz: 17 

Hatósági bizonyítvány: 59 
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A tervezett ellenőrzések a felettes szervek által havi bontásban meghatározott ellenőrzési 

tervek, valamint a SZTÉR célkitűzések alapján lettek ütemezve, a terven felüli 

ellenőrzéseknél a szabadtéri vegetációs tüzek, valamint a kéménytiltás visszaellenőrzések 

adják a lényegesen kiugró értékeket. A COVID-19 veszélyhelyzet miatt április és július 

között kevesebb ellenőrzés került végrehajtásra. 

 
 

VI. Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység 
 

A KvK és a HTP-ok az ellenőrzéseiket a 2020. I és II. félévi Vezetői Munkatervekben 

tervezettek alapján hajtotta végre. Főigazgatói feladatszabás alapján az NMKI igazgatójának 

iránymutatása szerint az ellenőrzések számát csökkentettük, az NMKI Ellenőrzési Szolgálat 

által kiemelt szempontokat hangsúlyozottan ellenőriztük.  

Az ellenőrzések számát tekintve 2020-ban összesen 118 ellenőrzés került végrehajtásra, 

ebből 29 ellenőrzést (szolgálat ellátás, váltás, kiképzési foglalkozás, gyakorlatok, 

beavatkozási tevékenység, szolgálatszervezés) a KvK hajtott végre. A P HTP-nél 13, a ST 

HTP-nél 14, valamint a BT KvŐ-n 2 alkalommal. 

P HTP parancsnoka az állományánál 26 ellenőrzést (szolgálatváltás, szolgálat ellátása, 

kiképzési foglalkozás, ellenőrző gyakorlat, beavatkozás) hajtott végre. Ezen felül a P HTP az 

EMÜ-t kötött 2 db ÖTE-nél 2 ellenőrzést hajtott végre. 

ST HTP parancsnoka és BT KvŐ őrsparancsnoka az állományuknál 151 ellenőrzést 

(szolgálatváltás, szolgálat ellátása, kiképzési foglalkozás, ellenőrző gyakorlat, beavatkozás) 

hajtottak végre. Ezen felül az ST HTP az EMÜ-t kötött 7 db ÖTE-nél 7 ellenőrzést hajtott 

végre. 

Az ellenőrzéseket a kirendeltségvezető, a tűzoltósági felügyelő, a tűzoltóparancsnokok, az 

őrsparancsnok és a műszaki biztonsági tiszt hajtotta végre. 

A helyszínen Ellenőrzési Naplót töltöttünk, illetve a készenléti szolgálati csoportok 

Oktatási Naplóiban dokumentáltuk. 

A megállapításokat, hibák feltárását és a szükséges javaslatokat minden esetben megtettük, 

melyre az illetékes szervezeti elemek vezetői minden esetben annak megfelelően intézkedtek. 

A feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben Intézkedési Tervet készítettünk és 

a meghatározott feladatokat minden esetben a megadott határidőig végrehajtottuk. 

 

 

VII. HVB feladatok 
 

A HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátását az NMKI Igazgatója által 

még 2013-ban kijelölt személyek látták és jelenleg is látják el, Bátonyterenyén Faragó Sándor 

tű. alezredes, Pásztón Csépe Zsolt tű. alezredes és Salgótarjánban Angyal Tibor tű. alezredes. 

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. 
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Ennek megfelelően a Bátonyterenyei HVB az alábbi 8 településre kiterjedő illetékességgel 

látja el feladatait: Bátonyterenye, Dorogháza, Mátramindszent, Mátranovák (2014.01.01-től 

III. Kat. osztályba lett átsorolva), 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 (2020.01.01-től III. Kat. 

osztályba lett átsorolva). Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, 

Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, 

Szarvasgede (2020.01.01-től III. Kat. osztályba lett átsorolva), 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. 

Mindhárom HVB az éves munkatervében tervezett kettő rendes ülését megtartotta, azokon 

minden esetben részt vettünk és rendszeresen napirendi javaslatokat terjesztettünk elő az 

aktuális megelőző védekezési feladatokra való eredményes felkészülés érdekében, melyet a 

HVB-ék elfogadtak. A kialakult COVID-19 veszélyhelyzet miatt a második HVB ülés 

virtuálisan került megtartásra. A veszélyhelyzet miatt a HVB-k meghatározott 

adatszolgáltatásban, több esetben is közreműködtek. Rendkívüli ülés megtartására nem volt 

szükség. 

 

Székhely 
Ülés 

időpontja 

HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettesi 

előterjesztések tartalma 

Előterjesztésekkel 

kapcsolatban 

hozott döntés 

tartalma 

Pásztó 2020.02.19. 

09.00 óra 

1. Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről. 

2. Beszámoló a téli rendkívüli időjárással 

kapcsolatos tapasztalatokról. 

3. Beszámoló a villámárvíz- és belvíz elleni 

felkészülésről. 

4.Tájékoztató a szabadtéri vegetációs tüzek 

megelőzésére tett intézkedésekről. 

5. Tájékoztató a nyári rendkívüli időjárásra való 

felkészülési feladatokról. 

Elfogadva 

Bátonyterenye 2020.02.19. 

11.00 óra 

1. Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről. 

2. Beszámoló a téli rendkívüli időjárással 

kapcsolatos tapasztalatokról. 

3. Beszámoló a villámárvíz- és belvíz elleni 

felkészülésről. 

4.Tájékoztató a szabadtéri vegetációs tüzek 

megelőzésére tett intézkedésekről. 

5. Tájékoztató a nyári rendkívüli időjárásra való 

felkészülési feladatokról. 

Elfogadva 

Salgótarján 2020.02.19. 

13.00 óra 

1. Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről. 

Elfogadva 
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2. Beszámoló a téli rendkívüli időjárással 

kapcsolatos tapasztalatokról. 

3. Beszámoló a villámárvíz- és belvíz elleni 

felkészülésről. 

4.Tájékoztató a szabadtéri vegetációs tüzek 

megelőzésére tett intézkedésekről. 

5. Tájékoztató a nyári rendkívüli időjárásra való 

felkészülési feladatokról. 

Salgótarján 2020. 

november 

1. Beszámoló a tavaszi ár- és belvízi helyzetről, 

valamint a nyári eseményekről. 

2. Tájékoztató a téli rendkívüli időjárásra való 

felkészülési feladatokról. 

3. Tájékoztató a tavaszi ár- és belvíz elleni 

védekezésre való felkészülési feladatokról. 

4. Tájékoztató a tavaszi erdő- és vegetációtüzek 

megelőzésére való felkészülési feladatokról. 

Elfogadva 

Bátonyterenye 2020. 

november 

1. Beszámoló a tavaszi ár- és belvízi helyzetről, 

valamint a nyári eseményekről. 

2. Tájékoztató a téli rendkívüli időjárásra való 

felkészülési feladatokról. 

3. Tájékoztató a tavaszi ár- és belvíz elleni 

védekezésre való felkészülési feladatokról. 

4. Tájékoztató a tavaszi erdő- és vegetációtüzek 

megelőzésére való felkészülési feladatokról. 

Elfogadva 

Pásztó 2020. 

november 

1. Beszámoló a tavaszi ár- és belvízi helyzetről, 

valamint a nyári eseményekről. 

2. Tájékoztató a téli rendkívüli időjárásra való 

felkészülési feladatokról. 

3. Tájékoztató a tavaszi ár- és belvíz elleni 

védekezésre való felkészülési feladatokról. 

4. Tájékoztató a tavaszi erdő- és vegetációtüzek 

megelőzésére való felkészülési feladatokról. 

Elfogadva 

 

A HVB-ék folyamatosan kapcsolatot tartanak az önkormányzatokkal. 

A hatékony megelőzés érdekében (pl. szabadtéri tüzek, kánikula/hőségriadó, téli 

felkészülés és a halálos, sérüléses tűzesetek csökkentése) feladataink végrehajtása során 2020-

ban is a HVB-ék segítségét kértük, hogy az önkormányzatok számára meghatározott feladatok 

teljesüljenek. 

Mindegyik HVB számára rendszeresen megküldésre kerültek az NMKI éves 

veszélyhelyzeti prognózisa és a beválás vizsgálata, továbbá a KvK éves Műveleti Terve és 

annak végrehajtásáról szóló jelentés. Ezáltal biztosítottuk, hogy a HVB Elnökök megfelelő 

tájékoztatásban részesüljenek ez irányúan. 

Mindhárom HVB-t bevontuk a KvK által szervezett, 2020. március 10-11-12-én a nyári 

rendkívüli időjárásra való felkészülés és a 2020. október 20-21-22-én a téli rendkívüli 

időjárásra való felkészülés céljából megtartott törzsvezetési gyakorlatba. 

A HVB-kel a KvK és a Katasztrófavédelmi Elnökhelyettesek jó munkakapcsolatot 

tartanak. 
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VIII. Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
 

A P HTP jelenleg 28 település elsődleges védelméről gondoskodik. 

Feladataikat 1 gépjárműfecskendővel, 1 Erdőtüzes gépjárművel és 5 fő napi szolgálati 

létszámmal látták el, valamint a tűzoltóságon tűzoltó-parancsnok és katasztrófavédelmi 

megbízott teljesít még szolgálatot, de a katasztrófavédelmi megbízott 2020-ban a BM OKF-re 

volt átrendelve, majd 2020-ban leszerelt. 

Az alábbi ÖTE-kel rendelkezünk együttműködési megállapodással: 

1. Karancs Speciális Mentők ÖTE, mely az egész megye területén vállalt 

működést, de ST HTP-vel kötött EMÜ-t. 

2. Bokori Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

3. Váralja Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

 

A Bokori Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020-ban pályázhatott állami támogatásra 

és 716.251,- Ft támogatásban részesült, melyet szakfelszerelések és védőeszközök 

beszerzésére, képzésre, valamint működési költségeik fedezésére fordíthatnak. 

A gyakorlatok az éves gyakorlattervekben meghatározottak szerint kerültek végrehajtásra. 

Az év közbeni módosítás rögzítve volt a KAP-on, illetve jelentve volt a NMKI-ra. 

A rendszeres ellenőrzések eredményeként tevékenységük megfelelő volt, a feltárt 

hiányosságok megszüntetésére minden esetben intézkedés történt. 

2020. január 01-től december 31-ig a következő események történtek a P HTP működési 

területén: 

 

Esemény: 240 

ebből tűzeset: 125 

ebből műszaki mentés: 115 

beavatkozást igényelt: 180 

ebből tűzeset: 83 

ebből műszaki mentés: 97 

kiérkezés előtt felszámolt: 19  

szándékosan megtévesztő jelzés: 3 

téves jelzés: 36  

utólagos jelzés: 2 

tűzeset alapterülete: 480 384 m2 

48,04 Ha 

tényleges riasztási fokozat I-es: 238 

tényleges riasztási fokozat II-es: 0 

tényleges riasztási fokozat III-as: 0 

tényleges riasztási fokozat IV-es: 0 

tényleges riasztási fokozat V-ös: 0 
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ezekből riasztási fokozat ténylegesen Kiemelt: 7 

riasztott szerek száma: 346 

megmentett személyek száma műszaki mentésnél: 0 

tűzesetnél: 0 

sérült személyek száma műszaki mentésnél:  23 

tűzesetnél: 3 

halott személyek száma műszaki mentésnél: 0 

tűzesetnél: 0 

lakástűz: 35 

kéménytűz: 15 

szabadtéri tűz: 54 

szabadtéri tűzből erdő- és vegetációtűz: 32 

vélelmezett szándékosság: 1 

tűzvizsgálat indult: 0 

ÖTE beavatkozás: 34 

önkéntes mentőszervezet beavatkozás: 2 

beépített tűzjelző téves jelzése (vonulást igénylő): 9 

 

IX. Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
 

A ST HTP jelenleg 26 település elsődleges védelméről gondoskodik, ezen belül BT KvŐ 

működési területéhez 10 település tartozik. 

Feladataikat ST HTP-én 2 gépjárműfecskendővel, Létraszerrel, Vízszállítóval, Erdőtüzes 

gépjárművel és 13 fő napi szolgálati létszámmal látták el, valamint jelenleg a tűzoltóságon 

tűzoltó-parancsnok, műszaki biztonsági tiszt és katasztrófavédelmi megbízott teljesít 

szolgálatot. A műszaki biztonsági tiszt 2020. március 30 óta a Hatvani kórházba van 

vezényelve a kórházparancsnok segítőjeként látja el feladatait. 

BT KvŐ-n 1 gépjárműfecskendővel és 4 fő napi szolgálati létszámmal látták el 

feladataikat, valamint őrsparancsnok és katasztrófavédelmi megbízott teljesít a BT KvŐ-n 

szolgálatot. 

Az alábbi ÖTE-kel rendelkezünk együttműködési megállapodással: 

1. Karancs Speciális Mentők ÖTE, mely az egész megye területén vállalt működést, 

2. Mihálygerge ÖTE, 

3. Rónafalu ÖTE, 

4. Salgótarján ÖTE, 

5. Ságújfalu ÖTE, 

6. Somoskőújfalu ÖTE, 

7. Észak-Mátra ÖTE, a megye területén 20 településen vállalt működést. 
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Az ÖTE-k 2020-ban is pályázhattak állami támogatásra, mellyel mindannyian éltek is és 

összesen 4.825.573,- Ft támogatásban részesültek, melyet szakfelszerelések és védőeszközök 

beszerzésére, képzésre, valamint működési költségeik fedezésére fordíthatnak. 

A vírushelyzet miatt március 16-tól az I. félévre tervezett gyakorlatok központi utasításra 

elmaradtak. 

A gyakorlatok az említett időszakon kívül az éves gyakorlattervekben meghatározottak 

szerint kerültek végrehajtásra, azok minden esetben megfelelt értékelést kaptak. Az év 

közbeni módosítás rögzítése a KAP-on, illetve a módosítások jelentése a NMKI-ra minden 

esetben megtörtént. 

2020. január 01-től december 31-ig a következő események történtek a ST HTP 

működési területén: 

 

Esemény: 735 

ebből tűzeset: 396 

ebből műszaki mentés: 339 

beavatkozást igényelt: 485 

ebből tűzeset: 216 

ebből műszaki mentés: 269 

kiérkezés előtt felszámolt: 43  

szándékosan megtévesztő jelzés: 2 

téves jelzés: 203  

utólagos jelzés: 2 

tűzeset alapterülete: 1 323 997 m2 

132,4 Ha 

tényleges riasztási fokozat I-es: 733 

tényleges riasztási fokozat II-es: 0 

tényleges riasztási fokozat III-as: 0 

tényleges riasztási fokozat IV-es: 0 

tényleges riasztási fokozat V-ös: 0 

ezekből riasztási fokozat ténylegesen Kiemelt: 41 

riasztott szerek száma: 1415 

megmentett személyek száma műszaki mentésnél: 26 

tűzesetnél: 67 

sérült személyek száma műszaki mentésnél:  59 

tűzesetnél: 7 

halott személyek száma műszaki mentésnél: 6 

tűzesetnél: 0 

lakástűz: 53 

kéménytűz: 23 
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szabadtéri tűz: 155 

szabadtéri tűzből erdő- és vegetációtűz: 75 

vélelmezett szándékosság: 4 

tűzvizsgálat indult: 3 

ÖTE beavatkozás: 63 

önkéntes mentőszervezet beavatkozás: 35 

beépített tűzjelző téves jelzése (vonulást igénylő): 118 

 

 

XI. Gazdasági 
 

A KvK-án a gazdasági feladatokat az NMKI Gazdasági Igazgató-helyettesi szervezet végzi. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a költséghatékony gazdálkodás elősegítésére. A KvK és az alá 

rendelt P HTP és ST HTP teljes személyi állománya megfelelően végrehajtja a 

gazdálkodással összefüggő, beosztásával járó előírásokat, feladatokat. 

Az egyéni védőeszközök, kisgépek, felszerelések, eszközök felülvizsgálatát rendszeresen 

végrehajtottuk. 

A Műszaki Biztonsági Tiszt kiemelt figyelmet fordított a munkavédelmi, műszaki, 

egészségügyi és egyéb vonatkozó előírások végrehajtására. 

Az éves leltározási feladatok, ruházati szemlék végrehajtásában rendszeresen részt vettünk. 

Az elhelyezési körülmények javítása érdekében folyamatosan végeztünk és jelenleg is 

végzünk karbantartási, felújítási munkákat. 

A közfoglalkoztatott program keretében alkalmazott személyek a KvK és az alá rendelt P 

HTP, ST HTP és BT KvŐ napi tevékenységében aktívan részt vettek (pl. ügykezelés, 

karbantartás, körletek takarítása, stb.). 

Az elhelyezési objektumokban kialakított „emlékszoba” fenntartásában továbbra is aktívan 

közreműködtünk, a laktanyák teljes egészén van kiállítási emléktárgy elhelyezve. 

 

 

XII. Összegzés 
 

Célunk továbbra is a hatékony megelőzési feladatok végrehajtása, valamint az 

elháríthatatlan káresemények felszámolása volt, ennek érdekében 2020-ban 746 db 

ellenőrzést és 68 db szemlét hajtottunk végre integrált hatósági feladataink ellátása során, 

ezáltal teljesítve az elöljárók által meghatározott célokat, valamint az év közben felmerülő 

feladatokat. 

A kialakult COVID-19 veszélyhelyzet miatt rendszeresen részt vettünk az eseti jellegű 

adatszolgáltatásban és feladatok végrehajtásában. A KvK-ról 2 fő 2020. március 30-tól a 

Hatvani Kórházba van vezényelve, mint Kórházparancsnok és logisztikus.  
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Kiemelt feladatunknak tekintjük továbbra is a magas színvonalú szakmai munka végzését, 

melyhez elengedhetetlen, hogy továbbra is jól képzett szakemberek legyenek a szervezetben, 

ennek érdekében rendszeresen továbbképzéseket hajtunk végre.  

Az első fokú hatósági és szakhatósági feladatainkat a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően következetes jogszabály-alkalmazással elláttuk. Az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásait maximálisan érvényre juttatjuk, valamint a módosítások alkalmazására 

megkezdtük a felkészülést. 

A halálos és sérüléses járó tűzesetek csökkentésével kapcsolatos kiemelt feladataink 

végrehajtását folytattuk, folyamatosan kezeljük. 

Továbbra is célunk a szabadtéri vegetáció-tüzek számának alacsonyan tartása, csökkentése, 

melynek érdekében rendszeres hatósági ellenőrzéseket hajtunk végre, valamint széles körben 

felhívtuk a figyelmet a megelőzés fontosságára. 

Részt vettünk a lakosságtájékoztatási tevékenységben, melynek során a preventív 

magatartás fontosságára hívtuk fel a figyelmet, ez által erősítve a megelőzést célzó 

kommunikációt. 

A polgári védelmi tevékenységünk során is a tudatos veszélyhelyzet-megelőzési 

tevékenységnek megfelelően a valós veszélyek beazonosítását követően azok hatékony 

elhárítására, valamint az öngondoskodási képesség erősítésére helyeztük a hangsúlyt. 

Az Önkéntes Mentőcsoportoknak éves riasztási gyakorlatot (12 települési, 3 járási 

mentőcsoport), a járási mentőcsoportok részére együttműködési gyakorlatot szerveztünk 

eltűnt személy keresése, mentése formában, ennek eredményeként a lakosság közbiztonsága 

ismét tovább erősödött. Célunk, hogy tovább fejlesszük őket, valamint újabb 

mentőcsoportokat hozzunk létre további településeken. 

Fontos feladatunk a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos teendők 

végrehajtása, a vonatkozó eljárásokat lefolytattuk. 

Az első fokú hatósági jogkörünkben eljárva a veszélyes anyagok teljes életciklusára 

figyelemmel vagyunk, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos feladatainkat elláttuk, a 

rendszeres ellenőrzések eredménye, hogy egyre kevesebb a szabálytalanság, valamint a feltárt 

hiányosságok kevésbé súlyosak. 

Kiemelt feladatunk volt az is, hogy a vezetői, irányító munkát, annak tudatosságát és 

eredményességét fejlesszük. A vezetői ellenőrzések minőségét növeltük. 

Az elektronikus iratkészítés széles körű alkalmazása által jelentős mértékben csökkentettük 

a papír alapú iratforgalmat. 

Továbbra is nagy hangsúlyt helyeztünk az állomány motiválására, valamint az 

egészségügyi állapotának megőrzésére, javítására, ennek érdekében egészségügyi szűrőnap és 

számos sportolási lehetőség lett biztosítva részükre, melyek a veszélyhelyzet miatt sajnos 

korlátozásra kerültek. 

A felettes és társszervekkel, önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel jó 

munkakapcsolatban vagyunk. Ez nagyon fontos, mivel a KvK közmegítélését ez is jelentős 

mértékben meghatározza. 

A KvK, továbbá az alá rendelt P HTP és ST HTP-ék, valamint BT KvŐ szakterületi 

beszámolói bemutatták a fenti időszak elért eredményeit, amik bizonyítják, hogy az elvárt 
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feladatok végrehajtását eredményesen teljesítettük (a 2020-as év SZTÉR értékelése még nem 

készült el, folyamatban van), ez által biztosítottuk a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a 

nemzetgazdaság védelmét. 

A feladataink ellátása során kiemelt figyelmet fordítunk az állomány bevethetőségének 

fenntartására a kialakult COVID-19 veszélyhelyzet során. 

„Magyarország szolgálatában a közbiztonságért” szlogenünknek 2020-ban is eleget 

tettünk, ennek garantálására a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel 2021. évben is mindent 

meg fogunk tenni. 

 

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a tájékoztató tudomásul vételét! 

 
Kelt: Salgótarján, 2021. június 10. 

 

 Tisztelettel: 

 

 Angyal Tibor tű. alezredes 

 kirendeltségvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. ✉: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.  
Telefon: +36(32) 411-400 

E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu 

Hivatali Kapu azonosító: 513 508 379 
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